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Sammanfattning 

Redovisningsskandaler runt om i världen har medfört ett ökat intresse från lagstiftare 
och akademiker för ledares kontroll över finansiell rapportering. För intressenter är det 
viktigt att den redovisade informationen återspeglar den ekonomiska verkligheten. 
Tidigare forskning rapporterar att beteendeskillnader existerar mellan kvinnor och män. 
Studiens syfte är att analysera samband mellan kön och resultatmanipulering, vilket 
definieras som att en högre (lägre) grad av resultatmanipulering leder till sämre (bättre) 
grad av överensstämmelse mellan ett bolags resultatredovisning och bolagets 
ekonomiska verklighet. Tidigare forskning som undersökt detta har producerat 
inkonsekventa resultat både vad gäller kön hos finansdirektörer och vd:ar och dessas 
samband med resultatmanipulering. I ett urval om 518 räkenskapsår dragna från 
Stockholmsbörsens Large Cap mäter vi detta samband med två olika 
regressionsmodeller. Modellerna visar inget samband mellan kvinnliga vd:ar och 
resultatmanipulering. Enbart en av modellerna visar ett negativt samband mellan 
kvinnliga finansdirektörer och resultatmanipulering. Slutsatsen är att kvinnliga 
finansdirektörer och vd:ar inte resultatmanipulerar mindre än manliga finansdirektörer 
och vd:ar på Stockholmsbörsen. 
 
Nyckelord: Resultatredovisning, resultatmanipulering, periodisering, kön, 
finansdirektör, vd, verkställande direktör, Stockholmsbörsen. 
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Abstract 

Financial accounting scandals throughout the world have led to an increased interest, 
among legislators and scholars, for managers’ control over financial reporting. For 
stakeholders, it is important that the reported financial information reflects the 
underlying economic reality. Earlier research report differences in behavior between 
women and men. The purpose of this study is to analyze correlations between gender 
and earnings management, which we define as: A higher (lower) level of earnings 
management implies a worse (better) conformity between some firm’s reported earnings 
and the economic reality of said firm. Earlier research studying this subject have 
produced inconsistent findings on the impact of CFO and CEO gender on earnings 
management. We measure this correlation, using two different regression models, in a 
sample of 518 financial years, drawn from the Large Cap list of the Nasdaq Stockholm 
stock exchange. These models do not show any correlation between CEO gender and 
earnings management in this sample. Only one of the models shows a negative 
correlation between female CFOs and earnings management. We conclude that female 
CFOs and CEOs do not manage earnings any differently than their male counterparts, in 
firms listed on the Nasdaq Stockholm stock exchange. 
 
Keywords: Reported earnings, earnings management, accruals, gender, CFO, CEO, 
Nasdaq Stockholm. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Redovisningsskandaler runt om i världen som Enron och Worldcom har medfört ett ökat 
intresse från lagstiftare och akademiker för ledares kontroll över finansiell rapportering 
(Barua et al., 2010; Gavious et al., 2012). Även i Sverige har redovisningsskandaler 
uppmärksammats; under 2014 framkom det att Eniro hade periodiserat intäkter felaktigt 
och därmed visat en mer optimistisk bild av resultatet än det egentligen var. När det 
uppdagades störtdök aktiekursen och aktien handelsstoppades (Petersson, 2014).  

God redovisningskvalitet är av stor vikt för att nuvarande investerares, potentiella 
investerares och andra intressenters bild av redovisningen ska överensstämma med 
bolagets ekonomiska verklighet, och därmed kunna ligga till grund för beslut för 
desamma (Dechow et al., 2010). Redovisningsstandarder har tagits fram för att ge en 
rättvisande bild av företagets resultat och ekonomiska ställning till intressenter, men det 
ger också ledningen möjlighet att välja olika redovisningsmetoder som i sin tur påverkar 
resultatet (Healy & Wahlen, 1999). Företagsledningen kan genom sin bedömning 
manipulera resultatet för att visa ett önskat resultat snarare än det resultat som speglar 
verkligheten (Healy & Wahlen, 1999). Incitamenten för resultatmanipulering är många 
och det kan exempelvis påverka aktiemarknaden, öka ledningens prestationsbaserade 
ersättning och sannolikheten för företag att få låneavtal (Almadi & Lazic, 2016; Grant et 
al., 2009; Healy & Wahlen, 1999). För intressenter är det viktigt att den redovisade 
informationen återspeglar den ekonomiska verkligheten (Krishnan & Parsons, 2008). En 
viktig intressentgrupp är investerare, som framförallt återfinns i börsnoterade bolags 
omvärld. 

Ämnet jämställdhet inom näringslivet intresserar såväl investerare som forskare, 
exempelvis visar studier på samband mellan jämställda bolagsstyrelser och ökad 
lönsamhet (Erhardt et al., 2003; Farrell & Hersch, 2005). Men en osynlig barriär hindrar 
kvinnor i ledande positioner att avancera till högre befattningar (Powell & Butterfield, 
1994). Det gör att toppskiktet inom näringslivet domineras av män; under perioden 1998 
till 2010 var enbart 1,97 procent av de verkställande direktörerna (vd) i USA kvinnor 
(Bugeja et al., 2012). I Sverige är kvinnor i högre grad representerade på ledande 
positioner men fördelningen är ändå ojämn; Stockholmsbörsens ledningsgrupper bestod 
år 2017 till 79 procent av män (Lundeteg et al., 2017). En förändring håller dock på att ske 
i det svenska näringslivet. Andelen kvinnliga vd:ar inom börsbolagen ökade från 3 till 6 
procent mellan åren 2011 och 2016 (SCB, 2012, 2017). Att fler kvinnor nu successivt 
beträder de mest inflytelserika befattningarna ger ett nytt fenomen att studera. 

Tidigare forskning visar att kvinnor är mindre benägna att ta finansiella risker än 
män (Charness & Gneezy, 2012; Powell & Ansic, 1997). Studier visar dessutom en lägre 
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grad av dubbelmoral och en högre grad av moral hos kvinnor än hos män (Vermeir & 
Van Kenhove, 2008; White Jr., 1999; You et al., 2011). Detta indikerar att det finns mätbara 
skillnader i hur bolag förvaltas och drivs, beroende på om det finns kvinnor i bolagets 
högsta ledning eller inte. Givet rapporterade könsskillnader, går det att ställa frågan om 
en ökande andel kvinnor i bolags ledningsgrupper leder till mer rättvisande redovisning 
med mindre resultatmanipulering. Detta undersöks av bland andra Gavious et al. (2012) 
som kommer fram till att resultatmanipulering sker till en lägre grad då finansdirektör 
eller vd är kvinna. Samtidigt finns andra studier som bara visar detta samband i fråga 
om finansdirektörers kön, men inte gällande vd (Barua et al., 2010; Peni & Vähämaa, 
2010). Däremot kan Ho et al. (2014) visa att kvinnliga vd:ar har ett positivt signifikant 
samband med försiktighet i redovisningen. Andra studier visar att det finns begränsat 
eller inget stöd att finansdirektörs kön ska påverka val av redovisningsmetoder och 
resultatmanipulering (Ge et al., 2011; Arun et al., 2015).  

Forskningen på området ger alltså ingen enhetlig bild över hur kvinnliga 
finansdirektörer och vd:ar kan relateras till förekomsten av resultatmanipulering. I en 
svensk kontext har såvitt vi känner till endast en studie genomförts. Nasution och 
Jonnegård (2017) undersöker huruvida resultatmanipulering i bolag på 
Stockholmsbörsen har något samband med kvinnliga finansdirektörer. De kan inte visa 
ett signifikant samband och föreslår att framtida studier kan använda andra operativa 
indikatorer på resultatmanipulering för att eventuellt bekräfta eller komma fram till 
något annat resultat. I Sverige saknas också forskning om vd:s kön och 
resultatmanipulering. Sverige är ett mer jämställt samhälle än många andra länder där 
mer forskning utförts (Haussman et al., 2017). Därmed kan Sverige skilja sig i fråga om 
kön och resultatmanipulering, jämfört med andra socioekonomiska sammanhang. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att analysera samband mellan kön och resultatmanipulering. Med 
utgångspunkt i resonemanget i föregående avsnitt ställer vi följande fråga: I vilken mån 
finns det ett samband mellan kvinnliga högre beslutsfattare och resultatmanipulering i 
börsnoterade bolag?  
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2 Referensram 

2.1 Könsskillnader 

Det är svårt att tala om könsskillnader utan att ta hänsyn till de Beauvoir (1949), som 
hävdar att kvinnan är “det andra könet” och att mannen, historiskt sett, definierat själva 
människan. Som sådant lever kvinnan i realiteten under ett könsförtryck. Förhindrad att 
verka i en förtrycksfri tillvaro, måste kvinnan istället hävda sin egen frihet. de Beauvoir 
(1949) anser att den mänskliga existensen handlar om att kunna välja mellan olika 
handlingsalternativ och att människan inte är något annat än vad den gör. De handlingar 
som ger kvinnan könsidentitet rättar sig dock efter de normer som mannen satt upp för 
det andra könet. Kvinnan begränsar därmed sin egen frihet då hon accepterar dessa 
normer (de Beauvoir, 1949). 

Eventuella skillnader mellan hur könen beter sig beror i ljuset av detta på sociala, 
snarare än biologiska, förutsättningar (Eagly et al., 2012; Magnusson, 2003). Powell och 
Ansic (1997) menar till exempel att kvinnor i en arbetsplatskontext utsätts för hårdare 
kritik och ges mindre utrymme att göra fel och att detta påverkar deras beteende. Den 
osynliga barriär som i litteraturen benämns som ett glastaksfenomen anses hindra 
kvinnor från att avancera till toppositioner (Powell & Butterfield, 1994). Detta fenomen 
kan medföra att kvinnor behöver anstränga sig mer, vara mer kompetenta och prestera 
bättre än män för att ha en chans att nå dessa toppositioner (Nasution & Jonnegård, 2017). 
I de flesta bolagsstyrelser finns enbart en eller en minoritet av kvinnliga 
styrelseledamöter och deras närvaro ses därmed som given på grund av deras kön 
snarare än deras förmågor (Torchia et al., 2011). Enligt Konrad et al. (2008) påverkar 
könsfördelningen i en grupp kvinnors agerande. Författarna menar att i en bolagsstyrelse 
med en kvinnlig styrelsemedlem, är klimatet för kvinnan hårt; hon får kämpa för att göra 
sig hörd och bli tagen på allvar. Vid två kvinnliga styrelseledamöter ökar inflytandet i 
bolagsstyrelsen men de uppfattas fortfarande som stereotypen kvinnor och får kämpa för 
att få fram sin åsikt. Detta klimat ändras vid den kritiska gränsen om minst tre kvinnor i 
bolagsstyrelsen; då ses kvinnorna i styrelsen som egna individer istället för 
representanter för alla kvinnor i samhället. Vid denna gräns ändrar kvinnor sitt agerande 
och blir mer aktiva samt mer benägna att lyfta sina problem. Kön blir inte längre ett 
hinder för acceptans och kommunikation (Konrad et al., 2008). 

Könsskillnader kritiseras som ett resultat av våra uppfattningar om hur det bör vara. 
Om alla tror att vissa kognitiva förmågor är förbehållna män (t.ex. analytisk förmåga), 
och andra kognitiva förmågor är förbehållna kvinnor (t.ex. inlevelseförmåga), kommer 
det också bli så (Frost et al., 1994). Könsstereotyper är definierade utifrån attityder och 
åsikter om feminint och maskulint och hänvisar till vår uppfattning om passande 
karaktärsdrag och personlighet för män och kvinnor (Brannon, 2002). Dessa stereotyper 
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kan göra att vi kategoriserar manligt och kvinnligt – även om uppfattningen skiljer sig 
från verkligheten kan dessa åsikter få en inverkan på vår uppfattning om oss själva och 
andra (Brannon, 2002). Kulturella studier om kön indikerar att könsroller ser olika ut i 
olika kulturer (Brannon, 2002). Hyde och Kling (2001) menar att mycket av den tidigare 
forskningen om könsskillnader har metodfel som missgynnar kvinnor, och att kognitiva 
likheter mellan könen snarare existerar, tvärtemot de stereotyper som finns. 

Studier rapporterar att kvinnor antar en mer strikt etisk ståndpunkt och väger in 
etiska aspekter i större grad vid bedömningar än vad män gör (Ibrahim et al., 2009; Lund 
et al., 2008; Simga-Mugan et al., 2005; Weeks et al., 1999). Kvinnor uppvisar enligt andra 
studier också en lägre grad av dubbelmoral och en lägre toleransnivå för oetiska 
handlingar i jämförelse med män (Vermeir & Van Kenhove, 2008; White Jr., 1999; You et 
al., 2011). Vermeir & Van Kenhove (2008) kommer fram till att kvinnor agerar mer etiskt 
och är mindre benägna att använda tekniker för att neutralisera skuldkänslor. Fine (2009) 
belyser att kvinnliga ledare anser att ledarskap handlar om mer än bara egenintresse och 
företagsintressen; att det är viktigt att bidra med något positivt till världen och ge tillbaka 
till samhället. Vidare förklarar hon att kvinnliga ledare motiveras att bli ledare för att 
hjälpa samhället och etiskt beteende är av stor vikt.  

Charness och Gneezy (2012) rapporterar skillnader i fråga om kön och 
riskbenägenhet, där de menar att kvinnor uppvisar större riskaversion i finansiella beslut 
än män. Nelson (2016) menar i sin tur att Charness och Gneezys (2012) resultat kommer 
av statistiska metodfel och hon drar utifrån samma data slutsatsen att det inte finns några 
substantiella skillnader i risktagande mellan könen. Charness och Gneezys (2012) resultat 
är dock inte unika; även äldre studier drar liknande slutsatser om kvinnors relativt lägre 
risktagande i finansiella beslut (Jianakoplos & Bernasek, 2007; Powell & Ansic, 1997) 
Vidare rapporterar Faccio et al. (2012) att bolag som drivs av en kvinnlig vd tar 
jämförelsevis mindre riskfyllda finansierings- och investeringsbeslut än bolag som drivs 
av män. Studier rapporterar också att kvinnor uppfattas som mindre riskbenägna av både 
män och kvinnor, därmed kan de också vara mindre betrodda att ta riskfyllda beslut som 
kan vara nödvändiga för ett företags framgång (Eckel & Grossman., 2008; Martin et al., 
2009; Mateos et al., 2012). 

En förklaring till kvinnors rapporterade lägre riskbenägenhet kan vara att män 
uppvisar en större grad av överdrivet självförtroende (eng. overconfidence) än kvinnor 
(Costa et al., 2001; Faccio et al., 2012; Feingold, 1994; Huang & Kisgen, 2013; Lundeberg 
et al., 1994). Det bör dock uppmärksammas att det kan skilja sig åt avseende vad kvinnor 
gör och vad de uppfattas göra. I Faccio et als. (2012) och Jianakoplos och Bernaseks (2007) 
studier är fokus på att kvinnor agerar mindre riskfyllt. Eckel och Grossman (2008), Martin 
et al. (2009) och Mateos et al. (2012) rapporterar däremot skillnader på attityd och 
uppfattning av kön och risk. Under kontrollerade ekonomiska förhållanden finns 
motstridiga resultat på att kvinnor inte är mer riskbenägna än män. Att kvinnor är 
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mindre benägna göra riskabla ekonomiska val än män kan istället grunda sig mer i 
fördomar än i faktum (Schubert et al., 1999).  

2.2 Resultatmanipulering och bakomliggande orsaker 

Redan på 60-talet föreslog forskare att beslutsfattare i bolag använder olika 
redovisningsmetoder för att manipulera resultat (Copeland, 1968; Schiff, 1966). Vid 
denna tidpunkt används begreppet income smoothing för att belysa fenomenet, vilket 
avser att fördela ett bolags resultat över flera perioder (Copeland, 1968; Barefield & 
Comiskey, 1972). Beidleman (1973) uttrycker att det då blir användaren av informationen 
som måste avgöra hur utjämnat resultatet faktiskt är. 

I Figur I visas den inbördes relationen mellan sex begrepp som i mer sentida litteratur 
syftar till att illustrera detta eller närliggande fenomen. Däribland det förhållandevis 
vanliga begreppet earnings management som närmast ordagrant kan översättas till 
resultatmanipulering. Detta begrepp dyker upp i litteraturen i slutet av 80-talet (Dye, 
1988; Mcnichols & Wilson, 1988). I mitten av 90-talet är detta begrepp etablerat hos bland 
andra Dechow et al. (1995) och Burgstahler och Dichev (1997). Andra studier använder 
istället begrepp som accounting conservatism – försiktighet i redovisningen och disclosure 
quality – hur mycket information bolagen implicit delar med sig av i rapporterade siffror 
(Ho et al., 2010; Mouselli et al., 2012).  

Accruals quality är en operativ indikator som används för att mäta de ovan nämnda 
begreppen enligt Figur I (t.ex. Ho et al., 2015; Grant et al., 2009; Mouselli et al., 2012; Peni 
& Vähämaa, 2010). Accruals quality används dock inte bara som operativ indikator, utan 
ibland även som teoretisk definition i sig, och avser då de redovisade periodiseringarnas 
kvalitet (Barua et al., 2010; Cerqueira & Pereira, 2017).   

Det råder således viss begreppsförvirring. Vår mening är att de ovanstående 
uppräknade begreppen är närbesläktade och i de flesta fall utbytbara. I andra fall 
används ett begrepp som operationalisering för något annat. De allra flesta studier som 
redogjorts för refererar också till studier där andra begrepp använts. Ett mer sentida 
begrepp är earnings quality, vilket avser resultatredovisningens kvalitet i stort och som 
ibland mäts genom stegvis operationalisering genom de ovanstående begreppen (Ball & 
Shivakumar, 2005; Beuselinck et al., 2009; Beuselinck & Manigart, 2007; Dechow et al., 
2010; Demerjian et al., 2013; Deng et al., 2017; Krishnan & Parsons, 2008; Nasution & 
Jonnegård, 2017).  Earnings quality påverkas bland annat av earnings management, 
accounting conservatism, disclosure quality och income smoothing enligt Figur I, men 
förefaller inte vara fullständigt utbytbart mot dessa. En vedertagen svensk översättning 
saknas och därför konstrueras istället det aggregerade begreppet resultatmanipulering för 
denna studie, vilket definieras som: 
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En högre (lägre) grad av resultatmanipulering leder till sämre (bättre) grad av 
överensstämmelse mellan ett bolags resultatredovisning och bolagets ekonomiska 
verklighet. 

 
Då vi talar om resultatmanipulering när vi hänvisar till tidigare forskning avser vi, 

med utgångspunkt i ovanstående definition, något av de begrepp som ingår i Figur I.  
 

 

Figur I: Resultatmanipulering som aggregerat begrepp. 

För att få djupare förståelse för ämnet, frågar vi oss vad resultatmanipulering beror 
på i en könsneutral kontext. Ett par pionjärer inom att förutsäga och förklara val av 
redovisningsmetoder är Watts och Zimmerman (1978). De föreslår att till den grad en 
bolagsledning kan öka sin egen prestationsbaserade kompensation, kommer detta också 
att ske genom val av redovisningsmetoder som exempelvis ökar aktievärdet eller ger ett 
högre resultat.  

Ett ytligt svar på frågan ges av Burgstahler och Dichev (1997) som visar att 
resultatmanipulering dels används för att undvika minskad vinst och dels för att undvika 
förluster. De menar vidare att detta beror på en vilja att minska transaktionskostnader 
med intressenter; att högre vinster bland annat leder till bättre villkor från leverantörer 
och lägre lånekostnader. Deras resultat är konsekvent med Bowen et al. (1995) som, 
genom att undersöka val av avskrivningsmetoder och lagervärdering, drar slutsatsen att 
det finns incitament att välja resultatmaximerande metoder för att bibehålla ett gott 
anseende hos intressenter. De hävdar också att dessa incitament existerar oavsett om det 
går bra eller dåligt för bolaget. 

Vad gäller sentida forskning finns bland annat indikationer på att 
resultatmanipulering är kopplat till riskvillighet; Grant et al. (2009) menar att vd har 
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möjlighet att ta större risker än vad redovisningen ger sken av, genom 
resultatutjämnande åtgärder. De betonar också att denna riskvillighet är kopplad till 
optionsprogram som prestationsbaserad bonus för vd. Litteraturen är dock inte entydig 
i vad som orsakar resultatmanipulering och något enkelt svar verkar inte finnas; den bild 
som ges är tämligen mångfacetterad (Beuselinck et al., 2009; Beuselinck & Manigart, 2007; 
Burgstahler et al., 2006; Deng et al., 2017; Habib & Hossain, 2013; Healy & Wahlen, 1999; 
Trejo-Pech et al., 2016). Resultatmanipulering kan till exempel bero på överdrivet 
självförtroende hos vd (Hsieh et al., 2014; Schrand & Zechman, 2012) eller 
bolagsledningens kompetens (Demerjian et al., 2013).  

Ett genomgående tema i litteraturen är ändå privatekonomiska incitament 
(Abernethy et al., 2009; Almadi & Lazic, 2016; Beaudoin et al., 2015; Bergstresser & 
Philippon, 2006; Collins et al., 2017; Grant et al., 2009; Healy & Wahlen, 1999). Exempelvis 
har inflytelserika finansdirektörer med resultatbaserade bonusprogram funnits öka 
graden av resultatmanipulering (Collins et al., 2017). På samma sätt ökar vd:ar graden av 
resultatmanipulering på grund av bonusincitament när det finns en lägre grad av 
dämpande kontrollmekanismer på plats inom bolagsstrukturen eller dess omvärld 
(Almadi & Lazic, 2016). Beaudoin et al. (2015) använder en etisk variabel som mediator 
och visar att moral och etik påverkar finansdirektörers benägenhet att ge efter för 
privatekonomiska incitament att resultatmanipulera. 

2.3 Tidigare forskning om kön och resultatmanipulering 

Den tidigaste forskningen om kön och resultatmanipulering är publicerad i början av 
förra årtiondet och gör gällande att det inte finns några skillnader mellan män och 
kvinnors attityder till att resultatmanipulera (Clikeman et al., 2001). Med detta i åtanke 
frågar sig Krishnan och Parsons (2008) om attityder och praktik eventuellt skiljer sig åt, 
och visar att antal kvinnor i amerikanska bolags ledningsgrupper har ett negativt 
samband med resultatmanipulering. Det bör noteras i sammanhanget att fler kvinnor inte 
automatiskt leder till mer verklighetsförankrad redovisning, utan att det snarare handlar 
om hur jämställd ledningsgruppen är. 

Med utgångspunkt i att kvinnor är mer eftertänksamma och mindre aggressiva än 
män, visar Barua et al. (2010) att amerikanska bolag med kvinnliga finansdirektörer har 
högre accruals quality i redovisningen. Barua et al. (2010) påpekar dock av försiktighet att 
det kan finnas ytterligare variabler som påverkar både graden av resultatmanipulering 
och anställande av kvinnliga finansdirektörer. En tänkbar sådan orsak skulle kunna vara 
förekomst av kvinnlig vd, vilket Ho et al. (2015) undersöker. De visar att bolag med 
kvinnliga vd:ar har en försiktigare resultatredovisning, vilket de mäter med accruals 
quality, och föreslår att resultatet beror på att kvinnliga vd:ar är mer etiska och mindre 
riskvilliga. 
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Andra studier inom den engelskspråkiga kultursfären har bekräftat kvinnliga 
finansdirektörers negativa samband med resultatmanipulering (Duong & Evans, 2016; 
Peni & Vähämaa, 2010), men har inte kunnat bekräfta samma sak avseende vd (Peni & 
Vähämaa, 2010). En brittisk studie kan inte heller bekräfta att kvinnliga finansdirektörer 
leder till mindre resultatmanipulering (Arun et al., 2015).  El Mahdy (2015) hävdar till 
och med att kvinnliga finansdirektörer är mer benägna till resultatmanipulering än 
manliga finansdirektörer och anger att en möjlig förklaring till detta är att kvinnliga 
finansdirektörer står under ett större tryck att prestera, just för att de är kvinnor. 

Utanför den engelskspråkiga kultursfären finns ungefär samma mängd forskning 
som inom den. I ett israeliskt bidrag till området finner Gavious et al. (2012) att både 
mängden kvinnor i bolags ledningsgrupper, förekomst av kvinnlig finansdirektör och 
förekomst av kvinnlig vd har ett samband med lägre grad av resultatmanipulering. De 
föreslår att detta beror på skillnader i beslutsfattande och risktagande. I Kina visar Liu et 
al. (2016) att kvinnliga finansdirektörer är mer konservativa i finansiell rapportering och 
resultatmanipulerar i jämförelsevis mindre omfattning än män. Forskarna förklarar detta 
genom att de kvinnliga finansdirektörerna är mindre aggressiva än de manliga (Liu et 
al., 2016). Däremot finner Ge et al. (2011) inga samband mellan kvinnlig finansdirektör 
och resultatmanipulering. Det bör dock noteras att könsskillnader inte är en del av den 
studiens huvudsyfte. 

Forskningsresultaten är således inte entydiga både inom och utom den 
engelskspråkiga kultursfären, och det är därför inte självklart att ange kulturskillnader 
som orsak till de stundtals motstridiga resultat vi redogör för. Vi konstaterar istället att 
mer forskning inom problemområdet vore gynnsamt för att kunna upprätta en global 
bild av vad som orsakar resultatmanipulering i ett könsperspektiv. I den enda svenska 
studien på området argumenterar ändå Nasution och Jonnegård (2017) för att 
kulturskillnader kan ha förklaringsvärde. De kan inte visa något samband mellan 
kvinnlig finansdirektör och resultatmanipulering och föreslår att det beror på det relativt 
jämställda svenska samhället, men utesluter inte heller att avsaknaden av samband beror 
på mätfel. Det finns heller inga studier om hur vd:s kön påverkar graden av 
resultatmanipulering i en svensk kontext. En sammanställning av tidigare studier inom 
området återfinns i Tabell I. 
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Tabell I: Sammanställning av tidigare referentgranskad och publicerad forskning om 
kön och resultatmanipulering 

  Hypoteser 
Författare & 

publiceringsår 

Land Kvinnlig finansdirektör 
resultatmanipulerar 
mindre 

Kvinnlig vd 
resultatmanipulerar 
mindre 

Ho, Simon; Li, 
Annie; Tam, Kinsun 
& Zhang, Feida. 
(2015) 

Världen - Bekräftas 

Gavious, Ilanit; 
Segev, Einav & 
Yosef, Rami. (2012) 

Israel Bekräftas Bekräftas 

Peni, Emilia & 
Vähämaa, Sami. 
(2010) 

USA Bekräftas Förkastas 

Barua, Abhijit; 
Davidson, Lewis F; 
Rama, Dasaratha V. 
& Thiruvadi, Sheela. 
(2010) 

USA Bekräftas - 

Duong, Lien & 
Evans, John. (2016) 

Australien Bekräftas - 

Liu, Yu; Wei, 
Zuobao & Xie, 
Feixue. (2016) 

Kina Bekräftas - 

Nasution, D. & 
Jonnega ̊rd, K. (2017) 

Sverige Förkastas - 

Ge, Weili; 
Matsumoto, Dawn 
& Zhang, Jenny Li. 
(2011) 

USA Förkastas - 

Arun, Thankom 
Gopinath; 
Almahrog, Yousf 
Ebrahem & Ali 
Aribi, Zakaria. 
(2015) 

Storbritannien Förkastas - 

Tabellen ordnad efter 1) bekräftade vd-hypoteser, 2) bekräftade finansdirektörshypoteser. 

2.4 Hypoteser 

En högre grad av resultatmanipulering ger per definition en mer missvisande bild av 
verksamheten (Healy & Wahlen, 1999). Etik och moral påverkar ledares benägenhet att 
ge efter för privatekonomiska incitament (Beaudoin et al., 2015). Den övervägande 
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anledningen till resultatmanipulering är ekonomiska incitament (Abernethy et al., 2009; 
Almadi & Lazic, 2016; Beaudoin et al., 2015; Bergstresser & Philippon, 2006; Collins et al., 
2017; Grant et al., 2009; Healy & Wahlen, 1999). Resultatmanipulering är implicit förenat 
med risk; medveten manipulering av redovisningsinformation för att gagna 
egenintressen kan leda till konsekvenser för utövaren (Duong & Evans, 2016). 
Resultatmanipulering kan också bero på överdrivet självförtroende (Hsieh et al., 2014; 
Schrand & Zechman, 2012). Detta indikerar att ett mer etiskt och moraliskt 
förhållningssätt samt en lägre riskvillighet och lägre grad av överdrivet självförtroende 
leder till mer rättvisande information. 

Studier rapporterar att kvinnor i genomsnitt är mer etiska än män (Ibrahim et al., 
2009; Lund et al., 2008; Simga-Mugan et al., 2005; Weeks et al., 1999) och att kvinnor är 
mindre riskvilliga än män (Charness & Gneezy, 2012; Faccio et al., 2012; Jianakoplos & 
Bernasek, 2007; Powell & Ansic, 1997). Kvinnor kan också ha en jämförelsevis lägre grad 
av överdrivet självförtroende än män (Costa et al., 2001; Faccio et al., 2012; Feingold, 1994; 
Huang & Kisgen, 2013; Lundeberg et al., 1994). 

Finansdirektör och vd har möjlighet att påverka resultatredovisningen (Healy & 
Wahlen, 1999). Utifrån ovanstående resonemang är de bakomliggande orsakerna till 
resultatmanipulering mindre framträdande hos kvinnor än hos män. Vi ställer därför 
upp följande hypoteser: 
 
    H1.  Det finns ett samband mellan finansdirektörers kön och resultatmanipulering. 
 
    H2. Det finns ett samband mellan vd:ars kön och resultatmanipulering. 

3 Metod  

3.1 Övergripande metod och ansats 

Då vår grundsyn vid genomförandet av denna studie var att verkligheten är objektiv och 
mätbar, antogs ett positivistiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv. Därför är studiens syfte 
analytiskt (jämför Arbnor & Bjerke, 2009). För att uppfylla syftet valdes en deduktiv-
kvantitativ forskningsdesign för att kunna analysera samband och generalisera resultatet 
till populationen (jämför Arbnor & Bjerke, 2009; Bryman & Bell, 2011). Val av metod 
medförde att kausalsamband inte kunde fastställas och att en förståelse för varför 
verkligheten ser ut som den gör inte var möjlig. Metodvalet gav istället en objektiv bild 
av hur verkligheten förhåller sig med distans till studiens ämne.  
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3.2 Litteraturgenomgång och källkritik 

För att kunna formulera en tillfredsställande forskningsfråga och generera 
hypoteser, sammanställdes en överblick av diskursen inom forskningsområdet. Detta för 
att få en uppfattning om vilka tidigare resultat och slutsatser som fanns, vilka teorier som 
tidigare använts som utgångspunkt för analys och vilka metoder som stod till förfogande. 
(jämför Esaiasson et al., 2012) 

Företrädesvis användes universitetsbibliotekets sökmotor, men även Google Scholar, 
för att finna referentgranskade vetenskapliga artiklar. En första explorativ sökingång som 
användes var “earnings quality gender” utifrån vilken mycket av den använda 
litteraturen insamlades genom att i flera steg granska de funna studiernas 
källförteckningar. Vi bedömde dock att det fanns en risk för omission bias i att endast göra 
på detta sätt. För att minimera risken för likriktade uppfattningar och agendor i 
litteraturen användes därför alternativa sökingångar. Vi sökte därför också aktivt efter 
avvikande resultat och slutsatser inom respektive område. Exempel på söktermer som 
använts, ensamma och i flera olika kombinationer, är gender, women, earnings quality, 
earnings management, earnings manipulation, accruals quality, income smoothing, sex 
differences, gender differences, cognitive, risk, cfo, ceo, ethical, moral. 

Litteraturen kategoriserades inom något av de tre diskursområdena könsskillnader och 
genusperspektiv, resultatmanipulering samt kön och resultatmanipulering. Därefter gjordes 
korta parafraserade sammanfattningar av samtliga artiklar som bedömdes vara av 
intresse inom respektive diskursområde. Sammanfattningarna tjänade som 
snabbreferens under studiens utförande vilket vi bedömde ge en god helhetsbild, 
emedan dessa naturligtvis sågs som komplement till mer detaljerad förkovran istället för 
att ersätta densamma. 

Vi strävade efter att våra källor skulle vara objektiva och utan metodfel genom att i 
huvudsak referera till referentgranskade vetenskapliga artiklar. Vår syn på 
referentgranskad litteratur är ändå att det finns risk för att vissa resultat inte synliggörs. 
Detta till följd av att studier med statistiskt signifikanta resultat har större chans att bli 
publicerade i vetenskapliga journaler, än studier utan statistiskt signifikanta resultat 
(Kicinski et al., 2015). Inom diskursområdet könsskillnader har vi mestadels funnit 
studier som visar skillnader mellan kvinnor och män, snarare än studier som inte kan visa 
några skillnader. Vi ser därför en risk i att avsaknad av nyanserade resultat kan bero på 
att det finns opublicerad litteratur. 

Bortsett från då vi redogör för den historiska kunskapsutvecklingen inom något 
område, användes företrädesvis nyare forskning för att få en aktuell bild av diskursen 
inom respektive område. Inom vissa diskursområden som behandlas refererar vi ändå 
till äldre studier. Detta gäller exempelvis då vi härleder kontrollvariabler, då vi redogör 
för rapporterade skillnader mellan kvinnor och män, samt ekonometri- och 
statistikartiklar som använts i metodkapitlet. Inom dessa områden kan alltså de resultat 
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vi rapporterar vara inaktuella, men så vitt vi vet finns ingen senare forskning som visar 
detta. 

Då vi resonerat om könsskillnader ur ett genusperspektiv har vi ibland lånat 
resonemang från två bokkällor (se Brannon, 2002; Magnusson; 2003). Dessa är inte 
referentgranskade utan speglar snarast författarnas egna värderingar och åsikter. I vår 
studie fungerar dessa referenser ibland som utgångspunkt för diskussion, men vi har vid 
sådana tillfällen också använt referentgranskad forskningslitteratur för att bygga vidare 
på dessa resonemang. 

Då vår övergripande metod fastställdes tog vi vägledning av metodlitteratur i 
bokform (se Arbnor & Bjerke, 2009; Bryman & Bell, 2011; Esaiasson et al., 2012). Dessa 
böcker kan spegla respektive författares uppfattning om hur studier bör genomföras, 
snarare än hur akademiska studier faktiskt genomförs. Vi använde därför dessa källor 
sparsamt. 

Svensk statistik hämtades i första hand från SCB. Statistik om kvinnor i svenska 
ledningsgrupper fanns inte att tillgå från SCB utan hämtades istället ur rapporter som 
tagits fram av stiftelsen AllBright. Denna stiftelse kan ses som partisk då de arbetar för 
ett mer jämställt näringsliv, det är därmed möjligt att de inte varit helt objektiva då de 
producerat rapporterna och presenterat statistiken. Vi valde ändå att använda denna 
källa då siffrorna varken ligger till grund för argumentation för hypoteser eller påverkar 
studiens resultat. 

3.3 Mätning av resultatmanipulering 

3.3.1 Variabeldefinitioner 

Studiens samtliga ingående variabler presenteras och definieras i Tabell II. De avsnitt 
som följer (3.3.2 till och med 3.3.4) beskriver variablerna mer ingående och redogör för 
hur de används i regressionsmodeller. 
  
  



13 
 

Tabell II: Variabeldefinitioner 

 
 

Formelnamn Trivialnamn Definition 

Beroende variabler 
���� Periodiseringar Storlek på periodiseringar för tidsperiod t, som 

definierat i Ekvation II. 
Δ��	 Årets resultatskillnad Skillnad i resultat efter finansiella poster för 

tidsperiod t, skalat med �	
����. 
Oberoende fristående termer 

��  Operativt kassaflöde Operativt kassaflöde (även kallat kassaflöde från 

löpande verksamhet) för tidsperiod �.  
Δ���� Föregående års 

resultatskillnad 
Skillnad i resultat efter finansiella poster för 
tidsperiod � − 1, skalat med �	
���� för samma 
period. 

����Δ�����  Negativ resultatskillnad 
föregående år 

Dummyvariabel som tar värdet 1 om Δ���� är 
negativ, annars 0. 

���
,���� Kön Någon av två dummyvariabler som undersöks. 
Kan anta någon av följande identiteter: 
��
 Tar värdet 1 om finansdirektör är 

kvinna, annars 0. 
��� Tar värdet 1 om vd är kvinna, annars 

0. 
 

Interaktionstermer 
���
,���� × 
��   Tar värdet av 
��  om ���
, ���� är 1, annars 

0. 
����Δ����� × Δ����  Tar värdet av Δ���� om negativt, annars 0. 
���
,����
× ����Δ����� 

 Tar värdet 1 om ���
,���� = 1 och Δ���� < 0, 
annars 0. 

���
,���� × Δ����  Tar värdet av Δ���� om ���
,���� = 1 annars 
0. 

���
,����
× ����Δ����� × Δ���� 

 Tar värdet av Δ���� om negativt och om 
���
, ���� = 1, annars 0. 

Kontrollvariabler 
�� ��	
����� Storlek 10-logaritm av ingående balans totala tillgångar. 
�� ���!������ Skuldsättningsgrad 10-logaritm av skuldsättningsgrad vid årets 

början. 
Å���� Ålder Antal förflutna år sedan börsintroduktion. 
����, �  Används endast då ���
,���� = ��
. 
���
,���� Ny Ny finansdirektör eller VD. 
#�$���% Bransch En grupp dummyvariabler baserade på 

branschkoder. 
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3.3.2 Relationen periodiseringar och operativt kassaflöde 

Enligt periodiseringsprincipen ska resultatet vara hänförligt till den period inom vilken 
intäkter och kostnader upparbetats. Ett sätt att manipulera resultatet är att periodisera 
dessa komponenter felaktigt, medvetet eller omedvetet, så att intäkter och kostnader för 
perioden blir högre eller lägre (Dechow et al., 2010). Young (1999) menar att felaktiga 
periodiseringar föredras som manipuleringsmetod av bolagsledningar på grund av att 
de är svåra att upptäcka för externa intressenter. Efter Healy och Wahlen (1999) har 
periodiseringsmodeller också varit det vanligaste sättet att mäta resultatmanipulering 
(t.ex. Ball & Shivakumar, 2005; Barua et al., 2010; Beuselinck & Manigart, 2008; Dechow 
et al., 1995, 2010, 2012; Nasution & Jonnegård, 2017). Förekommande studier om kön och 
resultatmanipulering har använt modeller för att mäta godtyckliga periodiseringar, vilket 
inom litteraturen anses vara ett träffsäkert mått på fenomenet (t.ex. Barua et al., 2010; 
Gavious et al., 2012; Ge et al., 2011; Peni & Vähämaa, 2010). Även den enda svenska 
studien om kön och resultatmanipulering använder en sådan modell (Nasution & 
Jonnegård, 2017). 

Att mäta godtyckliga periodiseringar var inte aktuellt för vår studie på grund av 
tidsbegränsning och dålig tillgång till data för de variabler som ingår i sådana modeller. 
Vi valde istället att mäta resultatmanipulering genom att analysera förhållandet mellan 
periodiseringar och operativt kassaflöde (jämför Ball & Shivakumar, 2005; Beuselinck & 
Manigart, 2007; Beuselinck et al., 2009; Ho et al., 2010; Hui et al., 2012). Det engelska 
begreppet för vad dessa typer av modeller mäter kallas accruals quality (Figur I). Detta 
mått tar som utgångspunkt att resultatet utgör summan av dels inbetalningar och 
utbetalningar under perioden (kassaflöde) och dels periodiserade intäkter och kostnader. 
Periodiseringar och operativt kassaflöde har ett inneboende negativt samband, men 
större storlek på detta negativa samband tolkas i litteraturen som att 
resultatmanipulering förekommer (Dechow et al., 2010). Vi ställde därför upp en 
regression med utgångspunkt i Ball och Shivakumar (2005), enligt Ekvation I. 

 
PER) = α+ + β�OKF) + β1�KCFO, KVD�� + β5�KCFO, KVD�) × OKF) + 6� 

Ekvation I: Regression för relationen periodiseringar – operativt kassaflöde villkorat för kön. 
Egen bearbetning av Ball & Shivakumar (2005). Se Tabell II för variabeldefinitioner. 

där ���� är periodiseringar vid räkenskapsår �, delat med ingående balans för totala 
tillgångar. 
�� är operativt kassaflöde vid räkenskapsår �, delat med ingående balans 
för totala tillgångar. Delningen med totala tillgångar gjordes för att få bort eventuella 
storlekseffekter (Ball & Shivakumar, 2005; Beuselinck & Manigart, 2007). Se Tabell II för 
definitioner av studiens samtliga ingående variabler. Vår utgångspunkt för analys och 
hypotesprövning var, enligt tidigare resonemang om den inneboende relationen mellan 
periodiseringar och operativt kassaflöde, att 7� skulle vara negativ. Modellen villkorades 
med kön för finansdirektör (��
) respektive vd (���� beroende på vilken hypotes som 
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testades. Dessa dummyvariabler tar värdet 1 om finansdirektör respektive vd är kvinna, 
annars 0. Dels kunde vi då analysera förhållandet 71 mellan kön för dessa och storlek på 
periodiseringar, dels betavärdet 75 för interaktionstermen ���
,���� × 
��. Om 75 
vore signifikant positiv innebar det att kvinnliga finansdirektörer och vd:ar inte 
periodiserar intäkter i samma omfattning som män. 

Periodiseringar för denna modell har i litteraturen (t.ex. Ball & Shivakumar, 2005; 
Beuselinck & Manigart, 2007; Ho et al., 2010) definierats med utgångspunkt i enstaka 
balansräkningsposter under omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Vi hade 
problem att använda denna definition på grund av svåråtkomliga data. Dechow et al. 
(2010) ger istället en alternativ definition baserad på nämnda kontogrupper i dessas 
helhet. Vi valde dock, likt Ball och Shivakumar (2005), att även ta hänsyn till 
avskrivningar eftersom detta är en periodiserad utgift som kostnadsförs över flera 
perioder, enligt Ekvation II. 
 
��� = ΔOmsättningstillgångar − ΔLikvida	medel − ΔKortfristiga	skulder − Avskrivningar 

Ekvation II: Vår definition av periodiseringar. 
Egen bearbetning av Dechow et al. (2010) och Ball och Shivakumar (2005). 

I den datakälla som användes för sifferdata (se avsnitt 3.5) definieras 
omsättningstillgångar som “summan av kortsiktiga tillgångar som består av varulager, 
kundfordringar, kassa och likvida medel” (Börsdata, 2017). Kortfristiga skulder definieras 
som “skulder som har en kortare återbetalningsperiod, t.ex. leverantörsskulder”. 
Avskrivningar fanns inte att tillgå direkt, utan beräknades istället enligt Ekvation III. 
 

$LMNOPLQPQ RO = �#S	�$ − �#S	 
Ekvation III: Avskrivningar som differensen mellan EBITDA och EBIT. 

där Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) definieras 
som resultatet före “finansiella kostnader, skatt och av- och nedskrivningar” och Earnings 
before interest and taxes (EBIT) som “resultat som är kvar efter alla verksamhetskostnader 
innan finansiella kostnader och skatt” (Börsdata, 2017). 

Likvida medel i Ekvation II operationaliserades till det som i datakällan kallas kassa, 
vilket definieras “summan av likvida medel och kortsiktiga placeringar inom 
omsättningstillgångar” (Börsdata, 2017). Detta var inte konsekvent med de mått som 
användes i litteraturen (Dechow et al., 2010). Vi är medvetna om att detta kan ha 
betydelse för resultatet.  

3.3.3 Komparativ aktualitet vid upptagande av förluster 

Eftersom förändringar i balansräkningen går genom resultaträkningen, är det möjligt att 
i resultaträkningen fånga upp fler sätt att resultatmanipulera än bara genom t.ex. 
periodiseringar (Ball & Shivakumar, 2005). Därför valdes även en modell kallad 
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komparativ aktualitet vid upptagande av förluster, fritt översatt från comparative loss-reporting 
timeliness (Ball & Shivakumar, 2005). Måttet stödjer sig i att bedömningar ska göras med 
försiktighet (accounting conservatism i Figur I), så att värderingar inte överskattas eller 
underskattas (Basu, 1997). I litteraturen tolkas försiktighet som att rapportera förluster 
vid den period då de inträffar, snarare än att sprida ut dem över flera perioder (Ball & 
Shivakumar, 2005; Basu, 1997; Beuselinck & Manigart, 2007). Basu (1997) menar att 
orealiserade förluster (t.ex. kundförluster) ofta tas upp tidigare än orealiserade vinster 
(t.ex. restvärden vid avyttring av inventarier) och att detta indikerar försiktighet i 
resultatredovisningen. Om bolag agerar försiktigt enligt föregående mening, syns 
resultatminskningar som engångshändelser som tenderar att vara övergående (Ball & 
Shivakumar, 2005; Beuselinck & Manigart, 2007). Motsatsvis kan bolag manipulera 
resultatet genom att t.ex. inte värdera kundförluster tillräckligt försiktigt och därmed få 
ett högre resultat. För att analysera om bolag i ett urval är försiktiga i 
resultatredovisningen, går det att ställa upp en regression för årets resultatskillnad i 
relation till föregående års resultatskillnad enligt Ekvation IV. 

 
∆�� = α+ + β�����Δ����� + β1Δ���� + β5NEG�Δ����� × Δ���� 

Ekvation IV: Regression för komparativ aktualitet vid upptagande av förluster  
enligt Ball & Shivakumar (2005). Se Tabell II för variabeldefinitioner. 

där Δ�� är skillnaden mellan årets och föregående års resultat efter finansiella poster, 
delat med ingående balans för totala tillgångar. ����Δ����� är en dummyvariabel som 
tar värdet 1 om föregående års resultatskillnad är negativ, annars 0. Δ���� är föregående 
års resultatskillnad delat med ingående balans för totala tillgångar. Om bolag i urvalet 
tar upp förluster under rätt period är 71 + 75 signifikant negativ. Om 75 är signifikant 
negativ tas förluster upp mer aktuellt än vinster, vilket indikerar försiktighet i 
redovisningen. (Beuselinck & Manigart, 2007) 
 

∆�� = α+ + β�����Δ����� + β1Δ���� + β5NEG�Δ����� × Δ���� + βW���
, �����
+ βX���
, ����� × ����Δ����� + βY���
, ����� × Δ����
+ βZ���
, ����� × ����Δ����� × Δ���� + ϵ� 

Ekvation V: Regression för komparativ aktualitet vid upptagande av förluster villkorat för kön. 
Egen bearbetning av Ball & Shivakumar (2005). Se Tabell II för variabeldefinitioner. 

För att dessutom kunna analysera om försiktighet enligt ovanstående definition skiljer 
sig mellan bolag som har kvinnliga och manliga finansdirektörer respektive vd:ar, 
villkorades grundmodellen med kön på dessa, enligt Ekvation V. Där är ���
, ����� 
en dummyvariabel som tar värdet 1 om finansdirektör respektive vd är kvinna, annars 0. 
Resultatskillnad (Δ��) mättes som differensen mellan periodens resultat efter finansiella 
poster och föregående periods resultat efter finansiella poster. Förra årets resultatskillnad 
(Δ����) mättes på samma sätt, fast förskjutet ytterligare en period bakåt i tiden. Likt vår 
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studie har modellen i litteraturen använts för att modellera resultatmanipulering i 
förhållande till någon dummyvariabel (jämför Ball & Shivakumar, 2005; Beuselinck et al., 
2009; Beuselinck & Manigart, 2007; Bigus & Häfele, 2016; Ho et al., 2015). 

Ambitionen var att fokusera analysen på det aggregerade betavärdet 76 	+	77. I det 
fall �7Y 	+	7Z� 	< 	0 är signifikant, är bolag som leds av kvinnor på någon av posterna 
finansdirektör eller vd bättre än manliga sådana på att ta upp förluster i redovisningen 
under den period då de faktiskt inträffar. Det ger då stöd åt H1 eller H2 beroende på 
vilken av dummyvariablerna som använts under respektive regression. Om någon 
aggregerad signifikans inte funnes, fokuserades den statistiska analysen istället på de 
enskilda betavärdena 7Y och 7Z för sig. Ett signifikant negativt 7Y   indikerar omvänt att 
kvinnliga finansdirektörer eller vd:ar är bättre än manliga sådana på att redovisa vinster 
under rätt period. Av dessa två betavärden är 7Z av störst intresse för hypotesprövning, 
då ett signifikant negativt sådant betyder att kvinnliga finansdirektörer och vd:ar är 
bättre på att ta upp förluster än vinster under rätt period i relation till sina manliga 
motsvarigheter. Detta indikerar större försiktighet i resultatredovisningen och en lägre 
grad av resultatmanipulering. (Ball & Shivakumar, 2005; Beuselinck & Manigart 2007) 

3.3.4 Kontrollvariabler 

Förutom de ingående variablerna i Ekvation I och Ekvation V användes även vedertagna 
kontrollvariabler för dessa regressioner (jämför Ball & Shivakumar, 2005; Beuselinck & 
Manigart, 2007; Ho et al., 2015; Nasution & Jonnegård, 2017; Peni & Vähämaa, 2010).  
Dessa kontrollvariabler var storlek, skuldsättningsgrad, ålder och bransch. För att härleda 
dessas inverkan på resultatmanipulering utgick vi i huvudsak från Dechow et al. (2010), 
som sammanställer tidigare forskning om ett flertal faktorer som hävdas påverka 
resultatmanipulering. 

Bolagsstorlek (�	
����) har i litteraturen inkonsekvent visats ha samband med 
resultatmanipulering (Ge & Mcvay, 2005; Sun & Raith, 2009). Exempelvis kan detta bero 
på att små och stora bolag skiljer sig åt avseende internkontroller (Ashbaugh-Skaife et al., 
2007). Beslutsfattande kvinnor på Stockholmsbörsen återfinns i störst grad i de största 
bolagen (Lundeteg et al., 2017). Om det fanns en korrelation mellan kvinnliga 
finansdirektörer respektive vd:ar och bolagens storlek, kunde det därmed innebära att 
eventuella samband mellan kvinnor och resultatmanipulering blev spuriösa. Storlek 
mättes genom ingående balans för totala tillgångar (Beuselinck & Manigart, 2007).  

Skuldsättningsgrad förefaller också ha ett samband med resultatmanipulering 
genom att bolag tenderar att välja redovisningsmetoder som ger bättre kreditvärdighet 
vid högre skuldsättningsgrad (Hall & Swinney, 2004; LaBelle, 1990; Zimmer, 1986; 
Zmijewski & Hagerman, 1981). Kvinnliga finansdirektörer och vd:ar kan i sin tur ha 
samband med lägre skuldsättningsgrad eftersom de föreslås vara mer riskaversa och ta 
mindre riskfyllda finansieringsbeslut än män (Charness & Gneezy, 2012; Faccio et al., 
2012; Jianakoplos & Bernasek, 2007; Powell & Ansic, 1997). Skuldsättningsgrad 
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(��!�����) definieras oftast som totala skulder genom eget kapital. Då eget kapital är 
skillnaden mellan totala tillgångar och totala skulder, mättes skuldsättningsgrad enligt 
Ekvation VI: 
 

��!����� =
	��R�R	MN^�_`O

	��R�R	�P�� åQ RO − 	��R�R	MN^�_`O
 

Ekvation VI: Skuldsättningsgrad 

Boone et al. (2012) föreslår att periodiseringar, vilket är ett sätt att resultatmanipulera, 
varierar över ett bolags livscykel. Tidigare studier har också visat att just Å���� har ett 
samband med resultatmanipulering (Beuselinck & Manigart, 2007; Boone et al., 2012; 
Nasution & Jonnegård, 2017). Nyligen noterade bolag på Stockholmsbörsen hade en 
högre andel kvinnor i ledningsgruppen än snittet under 2017 (Lundeteg et al., 2017). 
Eftersom resultatmanipulering och kvinnlig representation i ledningsgruppen kan ha ett 
samband med bolaget ålder kontrollerar vi för detta i våra analyser. På grund av lättare 
åtkomst till data, operationaliserades ålder till antal förflutna år sedan börsintroduktion, 
liksom Nasution och Jonnegård (2017). I de fall bolagen hade två eller flera utestående 
aktier för börshandel, valdes introduktionsdagen för den äldsta av aktierna. Måttet är 
nödvändigtvis inte missvisande; börsklimatet medför långt fler intressenter av bolagens 
räkenskaper och därmed också sannolikt långtgående krav på en mer rättvisande 
redovisning än vad privata bolag utsätts för. 

Vi valde att kontrollera för kvinnlig vd då H1 testades, eftersom det kan finnas ett 
kausalsamband mellan kvinnliga vd:ar och kvinnliga finansdirektörer (Matsa & Miller, 
2011). Eventuella samband mellan kvinnliga finansdirektörer och resultatmanipulering 
kunde därmed vara spuriösa. Vi kontrollerade även för ny cfo respektive ny vd beroende 
på vilken av hypoteserna H1 och H2 som testades. Detta gjordes för att nya personer på 
dessa positioner kunde vara av annat kön än sina föregångare. Det kön som stod listat i 
årsredovisningen representerade då inte nödvändigtvis det kön som stått för de 
ekonomiska besluten under räkenskapsåret. En annan anledning till att kontrollera för 
detta är att vd:ar resultatmanipulerar mer när de nyligen tillträtt vd-positionen (Ali & 
Zhang, 2015). Ny finansdirektör och/eller vd (��
, ���) mättes genom att jämföra 
namn på dessa för respektive räkenskapsår med namn på desamma för föregående 
räkenskapsår och bolag.  

Det finns också indikationer på att bolag i olika branscher beter sig olika avseende 
resultatmanipulering (Sun & Raith, 2009; Wasiuzzaman et al., 2015). Wasiuzzaman et al. 
(2015) föreslår att dessa skillnader i beteende beror på branschspecifika faktorer som t.ex. 
konkurrenssituation och lönsamhet. Lundeteg et al. (2016, 2017) visar att fördelningen av 
kvinnliga beslutsfattare på Stockholmsbörsen skiljer sig mellan branscher. Vi valde 
därmed att kontrollera för bransch. Dummyvariabler för branschtillhörighet baserades 
på den indelning om nio branscher som vid tillfället fanns på bankaktiebolaget Avanzas 
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webbaserade aktiehandelsplattform. Dessa var dagligvaror, energi, finans och fastighet, 
hälsovård, industrivaror, informationsteknik, material, sällanköpsvaror samt telekomoperatörer. 

3.4 Urval och datainsamling 

Kvinnliga beslutsfattare är jämförelsevis bäst representerade i ledningsgrupper hos 
Sveriges största börsbolag (Lundeteg et al., 2017). Dessa bolag, med börsvärden över en 
miljard euro, återfinns på Stockholmsbörsens Large Caplista. Vi valde att hämta vårt 
urval från Large Cap eftersom kvinnor på ledande positioner är ett relativt ovanligt 
fenomen inom börsnoterade bolag och en förutsättning för att uppfylla syftet är att data 
består av både kvinnliga och manliga finansdirektörer och vd:ar. 

Ett urval om 518 räkenskapsår från 74 bolag listade på Stockholmsbörsens Large Cap, 
drogs enligt följande urvalskriterier: 1) Räkenskapsår från 2009 till 2016. 2) Bolagen i 
urvalen fick inte vara börsintroducerade mellan 2008 till 2016, eftersom studier visat att 
nyligen noterade bolag kan bete sig annorlunda i fråga om resultatmanipulering (Ball & 
Shivakumar, 2008; Teoh et al., 1998). 3) Likt tidigare studier om kön och 
resultatmanipulering, fick bolagen i urvalet inte bedriva bankverksamhet, då dessa har 
en fundamentalt annorlunda struktur (jämför Barua et al., 2010; Peni & Vähämaa, 2010; 
Nasution & Jonnegård, 2017).  

Variabelvärden för varje räkenskapsår inhämtades från tre olika källor. Finansiella 
data inhämtades från investerarwebbtjänsten Börsdata. Branschkoder och ålder 
inhämtades från bankaktiebolaget Avanzas aktiehandelsplattform. Kön för 
finansdirektör och vd handplockades ur årsredovisningar som hämtades från respektive 
bolags investor relations-webbsidor (jämför Nasution & Jonnegård, 2017). Detta gjordes 
genom att bedöma om finansdirektör och vd var kvinna eller man från dessas namn för 
varje givet räkenskapsår (jämför Nasution & Jonnegård, 2017). Vid tvetydiga namn som 
ges till både män och kvinnor, samt för oss svårbedömda icke-svenska namn bedömdes 
kön utifrån fotografi. 

Sifferdata från Börsdata är tagna från koncernredovisningar snarare än de 
börsnoterade moderbolagens årsredovisningar. Därför säkerställdes också att uppgifter 
om kön hämtades från koncernledning snarare än moderbolagets ledningsgrupp, i de fall 
dessa var olika grupper. Koncerndata valdes då en stor intressentgrupp som påverkas av 
huruvida resultatredovisningen är rättvisande eller inte är investerare. Kursen till vilka 
dessa handlar aktier speglar hela koncernens ekonomiska tillstånd. 

På grund av negativa skuldsättningsgrader togs 5 räkenskapsår bort. I ett fall 
saknades också årsredovisning. Samtliga räkenskapsår för detta bolag togs bort, då en 
del ingående variabler för ett räkenskapsår hämtades från föregående räkenskapsår upp 
till två år tillbaka i tiden. Räkenskapsår med extremvärden som riskerade att ge ett 
missvisande resultat togs också bort (se avsnitt 3.5 för tillvägagångssätt). Eftersom alla 
variabler inte ingår i samtliga analyser, betydde detta att en del räkenskapsår med 
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extremvärden fortfarande gick att använda i vissa analyser, men inte i andra. Dessutom 
saknades kön för finansdirektör under 25 räkenskapsår och dessa togs således också bort. 
Urvalsstorlekarna för respektive regressionsmodell visas i Tabell III. Här visas också 
antal kvinnliga och manliga finansdirektörer respektive vd:ar per regressionsmodell och 
hypotes. Periodiseringar-Operativt kassaflöde hade 425 och 441 räkenskapsår för 
finansdirektörer respektive vd:ar. Komparativ aktualitet vid upptagande av förluster 
hade 411 och 424 räkenskapsår för finansdirektörer respektive vd:ar. 

Tabell III: Urvalsstorlekar för regressionsmodeller 

Modell Hypotes Urval N 

Periodiseringar-Operativt Kassaflöde H1 ��
 = 0 345 
  ��
 = 1 80 
  Total 425 
 H2 ��� = 0 421 
  ��� = 1 20 
  Total 441 
Komparativ aktualitet vid upptagande av förluster H1 ��
 = 0 329 
  ��
 = 1 82 
  Total 411 
 H2 ��� = 0 406 
  ��� = 1 18 
  Total 424 

KCFO och KVD är dummyvariabler för kön på finansdirektör respektive vd där 1=Kvinna och 0=Man. N är 
urvalsstorlekar per modell och hypotes.  

3.5 Statistisk bearbetning och analys 

Data behandlades för att varje variabel skulle vara så pass normalfördelad som praktiskt 
möjligt. Variabler som inte kunde anta minusvärden logaritmerades för detta ändamål. 
Andra variabler som antog minusvärden kunde inte enkelt ombearbetas för 
logaritmering då osäkerhet om vad olika betavärden indikerar isåfall skulle uppstå. 
Initiala snedhetstester indikerade förekomster av extremvärden för sifferdata. Då 
absoluta snedhetsvärden över 2,0 och kurtosis över 9,0 innebär att data lämpar sig dåligt 
för signifikanstester uteslöts räkenskapsår med extremvärden (Posten, 1984). För att 
åstadkomma detta användes Hoaglins & Iglewiczs (1987) outlier labeling rules. Med stöd i 
detta definierade vi extremvärden som alla värden större än 75:e percentilen plus 2,2 
gånger absolutvärdet av 75:e percentilen. Detsamma gällde för värden mindre än 25:e 
percentilen minus 2,2 gånger absolutvärdet av 25:e percentilen. Alla extremvärden togs 
bort konsekvent för samtliga variabler, och inte bara de som indikerade skevhet. 

Samtliga statistiska körningar och tester utfördes med programvaran IBM SPSS 
Statistics 24. För samtliga statistiska tester och analyser i denna studie anses resultat vara 
statistiskt signifikanta då a < 0,05.  En univariat analys utfördes genom 2-sidigt t-test för 
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att orientera läsaren om studiens ingående variabler. T-testet villkorades mot kön på 
finansdirektör och vd för att fånga upp skillnader i medelvärden mellan könen. Därefter 
utfördes en bivariat analys för samtliga ingående grundvariabler. Detta gjordes för att 
fånga upp eventuell multikollinearitet mellan studiens oberoende variabler, samt för att 
avgöra om kontrollvariabler hade påverkan på både oberoende och beroende variabler. 
Gränsvärdet för multikollinearitet bestämdes till O	 > 	0,6 eftersom typ II-fel är vanliga 
vid denna nivå om förklaringsgraden för modellen som helhet dessutom är låg, och 
urvalsstorleken är relativt liten (Grewal et al., 2004). Till sist testades hypoteserna genom 
de två regressionsmodeller som estimerades i avsnitt 3.3. Respektive regressionsmodell 
testades i tre steg (jämför Beuselinck & Manigart, 2007) för finansdirektör och vd, med 
totalt 12 regressioner. Samtliga regressioner kördes som linjära ordinary least squares-
regressioner. I respektive första regressionen modellerades den beroende variabeln 
(periodiseringar respektive årets resultatskillnad) som en funktion av de oberoende 
grundvariablerna och interaktionstermerna som förutsades gälla hela urvalet (operativt 
kassaflöde respektive förra årets resultatskillnad) och kontrollvariabler. I respektive 
andra regression uteslöts kontrollvariabler och grundmodellen villkorades med kön på 
finansdirektör eller vd för att se hur detta eventuellt påverkade grundsambandet i första 
regressionen. För robusthets skull återfördes därefter kontrollvariablerna i respektive 
tredje regression för att kunna upptäcka spuriösa eller förtäckta samband från andra 
regressionen. 

För att stärka resultatet krävdes att båda regressionsmodellerna visade skillnader i 
resultatmanipulering med avseende på kön för att bekräfta våra hypoteser.  H1 och H2 
bekräftas då både andra och tredje regressionen visar signifikanta skillnader (p < 0,05). De 
kriterier vi ställde upp var att 75 i modellen periodiseringar och operativt kassaflöde skulle 
vara signifikant och positiv, samt att 7Y + 7Z eller enbart 7Z i modellen komparativ aktualitet 
vid upptagande av förluster skulle vara signifikanta och negativa, för vd respektive 
finansdirektör (se avsnitt 3.3.2 och 3.3.3). 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Datainsamlingen genomfördes delvis manuellt, vilket medför en risk för felaktigheter i 
data på grund av den mänskliga faktorn. Då datamängden är relativt stor bör däremot 
risken för signifikanta fel till följd av den manuella handpåläggningen vara relativt liten. 
Innan datainsamlingen påbörjades uppnåddes konsensus om metod, varvid denna 
nedtecknades noggrant. 

För att säkerställa en god överensstämmelse mellan teoretisk definition och operativa 
indikatorer, vinnlade vi oss om att använda modeller hämtade ur 
resultatmanipuleringslitteraturen. Vi valde att använda två olika modeller för att täcka 
in flera aspekter som i litteraturen tolkas som resultatmanipulering. I de fall ingående 
variabler operationaliserats något annorlunda än förlagan, har resonemang om 
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implikationer förts och redogjorts för. Modellerna robusthetskontrollerades också 
bivariat för heteroskedasticitet mellan beroende och oberoende variabler med 
signifikanta betavärden. Detta gjordes genom att anta en nollhypotes om 
homoskedasticitet och testa densamma vid 1 frihetsgrader genom ett Breusch-Pagantest 
(Breusch & Pagan, 1979). Varför detta inte gjordes multivariat för samtliga oberoende 
variabler var på grund av att testet krävde en hel del manuell hantering. 

För att kunna göra uttalanden om huruvida resultatet återspeglade verkligheten 
utfördes ytterligare regressionsdiagnostik. Eftersom data var av tidsserietyp fanns risk 
för autokorrelation med menlig inverkan på signifikanstester och detta testades för 
genom Durbin-Watsontest (Durbin & Watson, 1950, 1951). Modellerna kontrollerades 
också för multikollinearitet genom att beräkna variance inflation factors (VIF) för ingående 
oberoende variabler (jämför Mansfield & Helms, 1982; O’Brien, 2007). För att kunna föra 
en tillräckligt trovärdig diskussion om kausalitet ansågs det vara av vikt att försöka 
utesluta spuriösa och förtäckta samband genom användning av kontrollvariabler. 
Genom studiens gång eftersträvade vi att stödja oss på artiklar från referentgranskade 
statistik- och ekonometrijournaler (t.ex. Breusch & Pagan, 1979; Hoaglin & Iglewicz, 1987; 
Posten, 1982), snarare än kurslitteratur, då metoden fastställdes. 

Det är vanligt förekommande i statistiska undersökningar att använda 
slumpmässiga stickprov för att få ett representativt urval. Vi hade som ambition att täcka 
in hela populationen för att få fler observationer från den verklighet vi undersöker. 
Resultatet kan därmed enbart generaliseras till Stockholmsbörsens Large Cap. 

3.7 Etiska överväganden 

Av etiska skäl nämndes inte enskilda bolag eller individer. Data som studien grundade 
sig på samlades inte in i en känslig kontext som behövde hanteras med sekretess, då 
informationen var offentlig.  

Könsskillnader är dock ett känsligt och politiserat ämne. Eagly (1995) diskuterar 
aspekter och implikationer av att jämföra kvinnor och män. Hon menar att feministiska 
forskare ofta uttrycker att synliggörande av könsskillnader är till nackdel för kvinnor då 
det späder på bilden av kvinnan som underlägsen. Eagly (1995) poängterar dock 
svårigheten och orimligheten i att beskriva kvinnliga kvaliteter som underlägsna. Vår 
uppfattning är att forskning om könsskillnader i allmänhet är mer smickrande för 
kvinnor än för män. Varje rapporterat påstående om kvinnor i denna studie betyder 
implicit det omvända för män. Vi vinnlade oss om att vara objektiva och eftersträvade att 
inte lägga några egna värderingar i detta, utan grundande alla påståenden om 
könsskillnader ur tidigare empiri.  
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4 Resultat och analys 

4.1 Deskriptiv statistik och univariat analys 

Deskriptiv statistik och urvalsstorlekar för studiens insamlade data (ej 
interaktionstermer) visas I Tabell IV. I samma tabell jämförs också medelvärden 
grupperade på finansdirektörs och vd:s kön genom t2-test. Notera att ���, 
�,	Δ�� och 
Δ����  är skalade med �	
����  enligt Tabell II, därav de låga värdena. Av denna 
univariata jämförelse går det inte att utläsa någon signifikant skillnad mellan könen i den 
beroende variabeln ���, vilket indikerar att det inte finns någon skillnad mellan hur 
kvinnliga och manliga finansdirektörer respektive vd:ar periodiserar. 

Vad gäller det operativa kassaflödet 
�, finns en signifikant skillnad (a = 0,007) i 
medelvärde mellan kvinnliga och manliga finansdirektörer, vilket implicerar att 
kvinnliga finansdirektörer återfinns i bolag med lägre operativt kassaflöde. I urvalet finns 
även signifikanta skillnader i medelvärde för 
� mellan kvinnliga och manliga vd:ar 
(a = 0,000), men dessa skillnader är inte generaliserbara eftersom antagandet om lika 
varianser mellan dessa grupper brister ( = 12,294).  

Det finns också en statistiskt signifikant skillnad (a = 0,047) i medelvärde mellan 
kvinnliga och manliga vd:ar vad gäller årets resultatskillnad Δ�� . För kvinnliga vd:ar 
minskar årets resultat i jämförelse med föregående år med i genomsnitt -0,008. För 
manliga vd:ar är resultatskillnaden däremot positiv med ett genomsnittligt värde om 
0,011. Detta kan indikera att kvinnliga och manliga vd:ar resultatredovisar annorlunda. 
Vi kan inte visa denna skillnad för finansdirektörer. 

Kvinnliga finansdirektörer återfinns i genomsnitt i mindre bolag än manliga, medan 
kvinnliga vd:ar förefaller återfinnas i genomsnitt i äldre bolag på Stockholmsbörsens 
Large Cap, med i genomsnitt i 24 år sedan börsintroduktion. De manliga vd:arna verkar 
i bolag med i genomsnitt i 19 år sedan börsintroduktion. Detta illustrerar vikten av att 
använda storlek och ålder som kontrollvariabler i multivariata regressioner. I vårt urval 
verkar kvinnliga finansdirektörer och vd:ar återfinnas i bolag med relativt lägre andel 
lånefinansierat kapital än sina manliga motsvarigheter. Skillnader i medelvärde för 
skuldsättningsgrad är dock inte generaliserbara då förutsättningen om lika varianser 
brister för t2-testet ( = 6,063 respektive  = 4,944). 
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Tabell IV: Deskriptiv statistik och resultat från tvåsidigt t-test 

Variabel Urval N Medel SD Min Max F t df p 

��� ��
 = 0 345 -0,033 0,054 -0,195 0,133 0,307 -1,537 423 0,125 

 ��
 = 1 80 -0,023 0,053 -0,189 0,128 

 Total 425 -0,031 0,054 -0,195 0,133 

 ��� = 0 421 -0,032 0,054 -0,195 0,133 0,310 -0,362 439 0,718 

 ��� = 1 20 -0,027 0,055 -0,175 0,078 

 Total  441 -0,032 0,054 -0,195 0,133 

� ��
 = 0 345 0,094 0,066 -0,077 0,318 0,114 0,736 423 0,007 
 ��
 = 1 80 0,072** 0,067 -0,054 0,257 
 Total  425 0,090 0,067 -0,077 0,318 
 ��� = 0 421 0,096 0,069 -0,077 0,318 12,294**  4,052 439 0,000 
 ��� = 1 20 0,033*** 0,033 -0,023 0,139 
 Total 441 0,093 0,069 -0,077 0,318 
Δ�� ��
 = 0 329 0,009 0,038 -0,109 0,128 0,267 -0,893 409 0,372 
 ��
 = 1 82 0,013 0,037 -0,099 0,107 
 Total 411 0,010 0,038 -0,109 0,129 
 ��� = 0 406 0,011 0,038 -0,108 0,129 0,004  1,993 422 0,047 
 ��� = 1 18 -0,008* 0,043 -0,109 0,089 
 Total 424 0,010 0,038 -0,109 0,128 
Δ���� ��
 = 0 329 0,008 0,042 -0,108 0,143 0,736 -0,567 409 0,571 
 ��
 = 1 82 0,011 0,044 -0,100 0,102 
 Total 411 0,009 0,043 -0,108 0,143 
 ��� = 0 406 0,010 0,042 -0,108 0,143 0,007  0,826 422 0,409 
 ��� = 1 18 0,001 0,042 -0,086 0,089 
 Total 424 0,009 0,042 -0,108 0,143 
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Variabel Urval N Medel SD Min Max F t df p 

�� ��	
����� ��
 = 0 362 4,486 0,559 2,628 5,712 1,040 
 

0,308 
 

449 
 

0,038 
  ��
 = 1 89 4,348* 0,577 2,487 5,527 

 Total 451 4,459 0,565 2,487 5,712 
 ��� = 0 448 4,441 0,580 2,487 5,712 13,767*** 

 
-0,896 
 

467 
 

0,371 
  ��� = 1 21 4,555 0,191 4,320 4,923 

 Total 469 4,446 0,569 2,487 5,712 
�� ���!������ ��
 = 0 362 0,111 0,261 -0,791 0,635 9,063** 2,515 449 0,012 
 ��
 = 1 89 0,029* 0,327 -0,765 0,659    
 Total 451 0,095 0,277 -0,791 0,659    
 ��� = 0 448 0,093 0,278 -0,791 0,659 4,944* 2,168 467 0,031 
 ��� = 1 21 -0,044* 0,366 -0,760 0,305    
 Total 469 0,087 0,284 -0,791 0,659    
Å���� ��
 = 0 362 19,62 9,419 2 37 1,046 0,583 449 0,560 
 ��
 = 1 89 18,97 9,444 4 37    
 Total 451 19,49 9,417 2 37    
 ��� = 0 448 19,03 9,455 2 37 2,024 -2,301 467 0,022 
 ��� = 1 21 23,86* 7,857 14 37    
 Total 469 19,25 9,435 2 37    

��
 och ���	är dummyvariabler för kön på finansdirektör respektive vd, där 1=Kvinna och 0=Man. ��� är 
periodiseringar, 
� är operativt kassaflöde, Δ�� och Δ���� är årets respektive föregående års resultatskillnad, 

�	
���� är ingående balans totala tillgångar, ��!����� är skuldsättningsgrad och Å���� är amtal förflutna 
år sedan börsintroduktion. ��
 och ��� är dummyvariabler för ny finansdirektör och ny vd under perioden, där 

1=Ny och 0=Inte ny. *) p < 0,05, **) p < 0,01, ***) p < 0,001 

 
Fördelningen av kvinnliga finansdirektörer och vd:ar mellan branscher illustreras i Tabell 
V. Kvinnliga vd:ar förekommer vid 22 av de 492 observerade räkenskapsåren, vilket 
motsvarar 4,4 procent. Av dessa 22 kvinnliga vd:ar återfinns 20 inom branschen finans- 
och fastighet. De resterande två återfinns inom telekomoperatörer. Som tidigare nämnts 
saknas uppgift om finansdirektörer i 25 årsredovisningar varav antalet finansdirektörer 
uppgår till 467. Kvinnor är finansdirektörer vid 93 av dessa räkenskapsår, vilket 
motsvarar 19,9 procent. Inom branscherna Energi och Informationsteknik återfinns ingen 
kvinnlig vd eller finansdirektör för åren 2011 till 2016. 
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Tabell V: Kvinnliga finansdirektörer och vd:ar fördelade på bransch 

 N hij
= k 

hij
= l 

Andel 

KVD 
N hmno

= k    
hmno
= l    

Andel 

KCFO  
Dagligvaror 49 0 49 0,00 39 17 22 0,44 
Energi 6 0 6 0,00 6 0 6 0,00 
Finans och fastighet 134 20 114 0,15 126 41 85 0,33 
Hälsovård 28 0 28 0,00 28 2 26 0,07 
Industrivaror  132 0 132 0,00 129 11 118 0,09 
Informationsteknik 28 0 28 0,00 28 0 28 0,00 
Material 49 0 49 0,00 49 18 31 0,37 
Sällanköpsvaror 45 0 45 0,00 45 3 42 0,07 
Telekomoperatörer 21 2 19 0,10 17 1 16 0,06 
 492 22 470 0,04 467 93 374 0,20 

N är antal ingående analysenheter för urvalen KCFO respektive KVD för respektive bransch. KCFO=1 är antal 
kvinnliga finansdirektörer i respektive bransch. KCFO=0 är då antal manliga finansdirektörer i respektive bransch. 

Andel KCFO anger andel kvinnliga finansdirektörer i förhållande till urvalsstorlek med avseende på bransch. 
Detsamma gäller KVD=0, KVD=1 och Andel KVD. 

 
Eftersom kvinnliga beslutsfattare är bäst representerade i finans- och fastighetsbranschen 
enligt Tabell V finner vi det meningsfullt att redovisa huruvida de ingående variablerna 
i regressionsmodellerna skiljer sig mellan denna bransch och övriga branscher. Detta 
visas i Tabell VI. Medelvärdena hos dessa variabler skiljer sig signifikant (a < 0,05) 
mellan finans- och fastighetsbranschen gentemot övriga branscher. Antagandet om lika 
varianser mellan grupperna brister för alla variabler utom föregående års resultatskillnad 
(Δ����) vilket gör att dessa skillnader inte är generaliserbara, men gäller i detta urval. 

Tabell VI: 2-sidigt t-test för finans- och fastighetsbranschen 

Variabel Urval N Medel SD F t df p 

��� #S�$��	 = 	0 322 -0,039 0,055 8,799** -4,835 439 0,000 
 #S�$��	 = 	1 119 -0,012*** 0,044 
 Total 441 -0,032 0,054 

� #S�$��	 = 	0 322  0,111 0,065 15,703***  9,714 439 0,000 

  #S�$��	 = 	1 119  0,045*** 0,056 
 Total 441  0,093 0,069 
Δ�� #S�$��	 = 	0 314  0,008 0,036 5,410* -1,973 422 0,049 
 #S�$��	 = 	1 110  0,016* 0,043     
 Total 424  0,010 0,038     
Δ���� #S�$��	 = 	0 314  0,006 0,041 3,690 -2,326 422 0,020 
 #S�$��	 = 	1 110  0,017* 0,045     
 Total 424  0,009 0,042     
��� är periodiseringar, 
� är operativt kassaflöde, Δ�� och Δ���� är årets respektive föregående års resultat-
skillnad, #S�$�� är branschdummy för finansbranschen där 1=Finansbranschen och 0=Övriga. ***) p < 0,001  
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4.2 Korrelationskoefficienter och bivariat analys 

Pearsonkorrelationer för respektive urval visas i Tabell VII. Kvinnliga finansdirektörer 
(��
) och kvinnliga vd:ar (���) korrelerar sinsemellan. Detta innebär att förekomst av 
kvinnlig finansdirektör ökar antalet kvinnliga vd:ar i samma bolag med i snitt 0,13 
stycken, och vice versa. Tabellen visar ett negativt samband mellan periodiseringar (���) 
och operativt kassaflöde (
�), enligt Ekvation I, vilket är konsekvent med tidigare 
resultatmanipuleringslitteratur (t.ex. Ball & Shivakumar, 2005; Beuselinck & Manigart, 
2007; Beuselinck et al., 2009; Ho et al., 2010; Hui et al., 2012). Detta indikerar också att 
definitionen av periodiseringar är rimlig (Ekvation II). Periodiseringar korrelerar också 
positivt med årets resultatskillnad. 

Operativt kassaflöde förefaller vara negativt korrelerat med både storlek och ålder. 
Detta kan förklaras med att storlek använts för att skala de i studien ingående finansiella 
variablerna. Korrelationen med ålder kan bero på att storlek i sin tur korrelerar med 
ålder. 

Årets resultatskillnad ( Δ�� ) korrelerar negativt med förra årets resultatskillnad 
(Δ���� ), vilket indikerar att aktualiteten för upptagande av vinster är god över hela 
urvalet, oavsett kön på finansdirektör och vd (jämför Ball & Shivakumar, 2005). Årets 
resultatskillnad korrelerar också negativt med ny finansdirektör (��
 ) och ny vd 
(���). Då det är ny finansdirektör eller vd redovisas alltså en lägre vinsttillväxt än 
vanligt. Dessa variabler kan alltså påverka sambanden vi avser att testa i modellen 
komparativ aktualitet vid upptagande av förluster. 

Storlek korrelerar med ålder med ett r-värde om 0,511 (p < 0,01). Det är föga 
förvånande att större bolag också är i genomsnitt äldre. R-värdet hamnar dock inte över 
vår gräns för multikollinearitet på 0,6. Ingen multikollinearitet noteras heller enligt Tabell 
VII mellan studiens övriga ingående variabler. 
 



 
  

 

Tabell VII: Korrelationsmatris 

  hmno hij pqr ohn srt srt�k uvw	� 
		xyorzqh� 

uvw	� 
		xh{zjx|r� 

Åzjqr }mno }ij 

��
 r  1  0,128**  0,075 -0,031**  0,044  0,028 -0,098* -0,118* -0,027  0,021 -0,005 
 N   451  425  425  411  411  451  451  451  451  451 
��� r  0,128**  1  0,017 -0,190** -0,097* -0,040  0,041 -0,100*  0,106*  0,016  0,083 

 N  451   441  441  424  424  469  469  469  451  469 
��� r  0,075  0,017  1 -0,281**  0,122*  0,075 -0,020  0,015  0,048 -0,066 -0,041 
 N  425  441   441  441  441  441  441  441  425  441 

� r -0,031** -0,190** -0,281**  1  0,038 -0,051 -0,299** -0,069 -0,260** -0,048 -0,073 
 N  425  441  441   441  441  441  441  441  425  441 
Δ�� r  0,044 -0,097*  0,122*  0,038  1 -0,284** -0,226**  0,053 -0,078 -0,109* -0,147** 
 N  411  424  441  441   441  424  424  424  411  424 
Δ���� r  0,028 -0,040  0,075 -0,051 -0,284**  1 -0,144** -0,013 -0,065 -0,015  0,055 
 N  411  424  441  441  441   424  424  424  411  424 
log	��	
����� r -0,098*  0,041 -0,020 -0,299** -0,226** -0,144**  1  0,117*  0,511** -0,022  0,018 
 N  451  469  441  441  424  424   469  469  451  469 
log	���!������ r -0,118* -0,100*  0,015 -0,069  0,053 -0,013  0,117*  1 -0,054  0,031  0,050 
 N  451  469  441  441  424  424  469   469  451  469 
Å���� r -0,027  0,106*  0,048 -0,260** -0,078 -0,065  0,511** -0,054  1 -0,062  0,003 
 N  451  469  441  441  424  424  469  469 

 
 451  469 

��
 r  0,021  0,016 -0,066 -0,048 -0,109* -0,015 -0,022  0,031 -0,062  1  0,001 
 N  451  451  425  425  411  411  451  451  451   451 
��� r -0,005  0,083 -0,041 -0,073 -0,147**  0,055  0,018  0,050  0,003  0,001  1 
 N  451  469  441  441  424  424  469  469  469  451  
��
 och ���	är dummyvariabler för kön på finansdirektör respektive vd, där 1=Kvinna och 0=Man. ��� är periodiseringar, 
� är operativt kassaflöde, Δ�� 
och Δ���� är årets respektive föregående års resultatskillnad, �	
���� är ingående balans totala tillgångar, ��!����� är skuldsättningsgrad och Å���� är 

amtal förflutna år sedan börsintroduktion. ��
 och ��� är dummyvariabler för ny finansdirektör och ny vd under perioden, där 1=Ny och 0=Inte ny. 
*) p < 0,05, **) p < 0,01 
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4.3 Resultat från multivariata regressioner 

4.3.1 Resultat från grundmodeller 

Tabell VIII visar resultatet av de tre regressioner som utförts för kvinnlig finansdirektör 
respektive kvinnlig vd för relationen periodiseringar och operativt kassaflöde (Ekvation 
I). Grundmodellen redovisas i kolumnerna första regressionen. Det operativa kassaflödet 

� är som väntat negativt korrelerat med den beroende variabeln periodiseringar för 
både finansdirektörer och vd:ar. Ingen kontrollvariabel har något samband med den 
beroende variabeln. 

Tabell VIII: Resultat från multivariata regressioner för periodiseringar – operativt 
kassaflöde 

Beroende variabel =	��� ���
,���� 	= ��
  ���
,���� = ��� 

 1:a regr. 2:a regr. 3:e regr.  1:a regr. 2:a regr. 3:e regr. 

Betavärden för modellvariabler        
Intercept  0,025 -0,014**  0,026   0,023 -0,011*  0,025 


� -0,186*** -0,198*** -0,178***  -0,196*** -0,220*** -0,200*** 

���
,����  -  0,014  0,010   -  0,005 -0,010 

���
,���� × 
�  - -0,109 -0,084   - -0,431 -0,190 

�� ��	
����� -0,006  - -0,007  -0,006  - -0,007 
�� ���!������ -0,001  - -0,003  -0,003  - -0,004 

Å����  0,000  -  0,000   0,000  -  0,000 

��
 -0,010  - -0,010   -  -  - 
���  -  -  -  -0,007  - -0,006 

�, ����  -  - -0,017   -  -  - 
Branschvariabler   Inkl.  -  Inkl.   Inkl.  - Inkl. 
Modellsammanfattning        
N  425  425  425   441  441  441 
R2 (Justerat)  0,090  0,074  0,089   0,092  0,077  0,092 
VIF (Medel)  1,360  2,005  1,539   1,397  1,732  1,531 
Durbin-Watson  2,053  1,941  2,044   1,936  1,924  1,952 
��
 och ���	är dummyvariabler för kön på finansdirektör respektive vd, där 1=Kvinna och 0=Man. ��� är 
periodiseringar, 
� är operativt kassaflöde, �	
���� är ingående balans totala tillgångar, ��!����� är 

skuldsättningsgrad och Å���� är amtal förflutna år sedan börsintroduktion. ��
 och ��� är dummyvariabler 
för ny finansdirektör och ny vd under perioden, där 1=Ny och 0=Inte ny. N är antal ingående analysenheter i 

respektive urval, R2 är justerad R-square eller determinationskoefficient för modellen, VIF är genomsnittet av de 
ingående variablernas variance inflation factors och Durbin-Watson är Durbin-Watsontestvärdet för respektive 

regression. *) p < 0,05, **) p < 0,01, ***) p < 0,001 
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Tabell IX visar resultatet av motsvarande tre regressioner för komparativ aktualitet 
vid upptagande av förluster (Ekvation IV). I första regressionen för finansdirektörer är 
β1	 för föregående års resultatskillnad Δ����  signifikant negativ ( a < 0,05 ). Detta är 
konsekvent med föregående korrelationsanalys, men syns dock inte i motsvarande 
regression för vd:ar (a = 0,058). 

Tabell IX: Resultat från multivariata regressioner för relationen årets resultatskillnad - 
föregående års resultatskillnad 

Beroende variabel = ∆�� ���
,���� 	= ��
  ���
,���� = ��� 

 1:a regr. 2:a regr. 3:e regr.  1:a regr. 2:a regr. 3:e regr. 

Betavärden för modellvariabler        

Intercept  0,083***  0,013**  0,087***   0,081***  0,012**  0,082*** 

����∆����� -0,002  0,001  0,000  -0,003 -0,002 -0,004 

����� -0,164* -0,154 -0,233**  -0,151 -0,106 -0,176* 

����∆����� 		× ����� -0,008  0,202 -0,189  -0,035 -0,028 -0,053 

���
,����  - -0,007 -0,014   - -0,014  0,026 

���
,���� × ����∆�����	  - -0,001  0,000   -  0,028  0,027 

���
,���� × �����	  - 0,295  0,368   - 0,057  0,381 

���
, ���� 	× 	����∆���−1 		
× ���−1		

 - -0,766* -0,903**   - 1,155  0,591 

�� ��	
����� -0,016***  - -0,017***  -0,016***  - -0,016*** 
�� ���!������  0,015  -  0,018*   0,014  -  0,011 

Å����  0,000  -  0,000   0,000  -  0,000 

��
 -0,009  - -0,009     

���  -  -  -  -0,014**  - -0,012* 

�, ����  -  - -0,019*   -  -  - 
Branschvariabler   Inkl.  -  Inkl.   Inkl.  -  Inkl. 
Modellsammanfattning        
N  411  411  411   424  424  424 
R2 (Justerat)  0,095  0,005  0,114   0,095  0,017  0,110 
VIF (Medel)  1,651  4,220  2,405   1,663  3,720  2,292 
Durbin-Watson  1,861  1,825  1,855   2,081  1,955  2,141 
��
 och ���	är dummyvariabler för kön på finansdirektör respektive vd, där 1=Kvinna och 0=Man. Δ�� och 

Δ���� är årets respektive föregående års resultatskillnad, ����Δ����� är en dummyvariabel som tar värdet 
1=Negativ och 0=Positiv för föregående års resultatskillnad, �	
���� är ingående balans totala tillgångar, 

��!����� är skuldsättningsgrad och Å���� är amtal förflutna år sedan börsintroduktion. ��
 och ��� är 
dummyvariabler för ny finansdirektör och ny vd under perioden, där 1=Ny och 0=Inte ny. N är antal ingående 

analysenheter i respektive urval, R2 är justerad R-square eller determinationskoefficient för modellen, VIF är 
genomsnittet av de ingående variablernas variance inflation factors och Durbin-Watson är Durbin-

Watsontestvärdet för respektive regression. *) p < 0,05, **) p < 0,01, ***) p < 0,001 
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I respektive första regression visar dock inte Tabell IX något signifikant negativt 
samband mellan interaktionstermen ����Δ����� × �����   och den beroende variabeln 
Δ�� .  Detta är inkonsekvent med tidigare forskning (t.ex. Ball & Shivakumar, 2005; 
Beuselinck & Manigart, 2008) och implicerar att bolag på Stockholmsbörsens Large Cap 
inte är lika konservativa vid upptagande av vinster i resultaträkningen som de ingående 
bolagen i nämnda studier. Ingen av de ingående kontrollvariablerna förefaller ha något 
samband med den beroende variabeln. log��	
����� är förvisso signifikant, men nära 
noll. 

4.3.2 Hypotesprövningar och resultat från utökade modeller 

Enligt Tabell VIII och Tabell IX utökas respektive grundmodell med villkor för 
finansdirektörens respektive vd:ns kön för att se hur detta påverkar grundsambanden. I 
tabellerna kallas detta för andra regressionen. I tredje regressionen återförs sedan 
kontrollvariablerna för att upptäcka eventuella spuriösa eller förtäckta bakomliggande 
samband. För fullständighets skull redovisas tredje regressionen även i de fall inget 
samband mellan kön och resultatmanipulering kan styrkas.  

H1. Tabell VIII visar inget signifikant samband mellan den beroende variabeln och 
interaktionstermen ��
 × 
� och skänker därmed inget stöd åt H1. Tabell IX visar ett 
statistiskt signifikant (a < 0,01) negativt samband mellan den beroende variabeln och 
interaktionstermen ��
 × ����Δ����� × �����. Kvinnliga finansdirektörer har således 
ett samband med bättre aktualitet i upptagande av resultatminskningar än 
resultatökningar relativt manliga finansdirektörer, även om förklaringsgraden (�1 =
0,114) för modellen som helhet är låg. Återförande av kontroller i tredje regressionen 
påverkar inte signifikansen. Eftersom vi endast har ett signifikant resultat i den ena 
modellen förkastas hypotesen. 

H2. Tabell VIII visar inga signifikanta samband mellan den beroende variabeln och 
dummyn ���  eller interaktionstermen ��� × 
�  i andra regressionen och skänker 
därmed inget stöd åt H2. Inte heller andra regressionen i Tabell IX ger några signifikanta 
samband för interaktionstermerna ��� × �����  eller ��� ×����Δ���−1 × ����� . 
Hypotesen förkastas. 

4.4 Robusthetsanalys och regressionsdiagnostik 

Eftersom kvinnliga finansdirektörer indikeras ha bättre aktualitet vid upptagande av 
resultatminskningar än resultatökningar (Tabell IX) testades sambandet för 
heteroskedasticitet. Nollhypotesen om homoskedasticitet mellan interaktionstermen 
��
 × ����Δ����� × �����  och den beroende variabeln �����  i Tabell IX kan inte 
förkastas då p = 0,196 vid 1 frihetsgrader (Breusch & Pagan, 1979). Antagandet är därför 
att heteroskedasticitet ej råder. 
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Ingen markant multikollinearitet noteras mellan de oberoende variablerna i våra 
modeller (Tabell VIII och Tabell IX). Några termer har högre VIF-värden än andra, där 
det högsta noterade värdet är 5,568, men detta kan hänföras till förekomst av 
interaktionstermer som samvarierar kraftigt per definition. Bortsett från dessa 
interaktioner och variabler som ingår i sådana interaktioner, har samtliga övriga 
oberoende variabler VIF-värden under 2. Oavsett finns inget VIF-värde över den ofta 
hänvisade tumregeln 10 (O’Brien, 2007). 

Resultat från Durbin-Watsontester indikerar inte tydligt att det finns korrelerade 
feltermer i regressionerna (Tabell VIII och Tabell IX). Nollhypotesen att ingen första 
ordningens autokorrelation existerar bekräftas i samtliga regressioner ingående i Tabell 
VIII, och för fyra av sex regressioner ingående I Tabell IX. För de två avvikande 
regressionerna; tredje regressionerna för både finansdirektörer och vd:ar, kan vi dock 
heller inte förkasta nämnda nollhypotes, då Durbin-Watsonmåttet hamnar mellan 
gränsvärdena. Just denna modell kan vara extra benägen till seriell korrelation då den 
beroende variabeln Δ�� används som oberoende variabel Δ���� efterföljande år. 

4.5 Diskussion 

I likhet med Nasution och Jonnegård (2017) kan vi inte bekräfta hypotesen om att det 
finns ett samband mellan finansdirektörers kön och resultatmanipulering på 
Stockholmsbörsen. Vi visar att kvinnor och män med befattningen finansdirektör tar upp 
periodiseringar likartat. Nasution och Jonnegård (2017) undersöker också hur kvinnliga 
och manliga finansdirektörer tar upp periodiseringar när de mäter resultatmanipulering. 
Ytterligare likheter mellan vår studie och Nasution och Jonnegård (2017) är att 
populationerna överlappar: räkenskapsåren är delvis samma år och samma företag. Vi 
har däremot använt två olika modeller i hur periodiseringar mäts. Däremot kan vi visa 
skillnader hur kvinnliga och manliga finansdirektörer tar upp resultat under rätt period. 
För att bekräfta hypotesen krävdes dock stöd i båda modellerna. 

Vårt resultat i fråga om finansdirektörer är också konsekvent med en brittisk och en 
amerikansk studie (Arun et al., 2015; Ge et al., 2011). Internationell forskning som 
däremot finner att kvinnliga finansdirektörer resultatmanipulerar i lägre grad än manliga 
har analyserat amerikanska, australiska, israeliska och kinesiska bolag (Barua et al., 2010; 
Duong et al., 2016; Gavious et al., 2012; Liu et al., 2016; Peni & Vähämaa, 2010). Även 
hypotesen om att kvinnliga vd:ar resultatmanipulerar annorlunda gentemot manliga 
vd:ar förkastas i vår studie då ingen av våra modeller kunde finna signifikanta skillnader. 
Resultatet är i linje med tidigare forskning som studerat amerikanska bolag (Peni & 
Vähämaa, 2010). Det är samtidigt motstridigt i förhållande till studier som visar att 
kvinnliga vd:ar resultatmanipulerar jämförelsevis mindre, där Gavious et al. (2012) 
analyserar israeliska bolag och Ho et al. (2014) analyserar bolag spridda över världen. 
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Enligt Brannon (2002) kan könsroller och könsskillnader se olika ut i olika kulturer. 
Könsskillnader kritiseras för att inte vara givna av naturen, utan istället vara ett resultat 
av att könen ges olika förutsättningar i fråga om exempelvis utbildning och uppfostran 
(Eagly et al., 2012; Magnusson, 2003).  Det svenska samhället anses vara mer jämställt än 
många andra länder (Haussman et al., 2017). Det är därmed möjligt att kvinnor och män 
är mer lika i sitt agerande i Sverige än i andra länder. De länder som forskare funnit 
samband i är både geografiskt och kulturellt skilda från Sverige och detta kan vara en 
möjlig förklaring till varför vi inte finner samma resultat som merparten av den 
internationella litteraturen (jämför Barua et al., 2010; Gavious et al., 2012; Liu et al., 2016; 
Peni & Vähämaa, 2010). 

Glastakseffekten tolkas av Nasution och Jonnegård (2017) som att kvinnor behöver 
prestera bättre än män för att ha en chans att nå toppositioner i bolagen. Detta indikerar 
att kvinnliga beslutsfattare behöver anstränga sig mer och besitta högre kompetens än 
manliga beslutsfattare. Då Sverige anses vara ett mer jämställt land än de länder där man 
funnit samband mellan kön och resultatmanipulering (Hausmann et al., 2017), kan 
förklaringen ligga i att glastaksfenomenet inte är lika starkt i Sverige som i andra länder. 
I så fall behöver inte kvinnor prestera jämförelsevis bättre för att nå samma positioner 
som män, vilket skulle kunna bidra till att vi inte kan finna skillnader ifråga om kön och 
resultatmanipulering på Stockholmsbörsen. 

Vi kan inte utesluta att mätfel orsakar att vårt resultat skiljer sig gentemot 
rapporterade resultat från andra länder. Sådana mätfel skulle kunna bero på att 
periodiseringsmodellen i vår studie är omdefinierad och anpassad till den ekonomiska 
information som fanns tillgänglig. Ytterligare faktorer som kan göra att vårt resultat är 
missvisande, är att andelen kvinnor som är finansdirektörer och vd:ar är högre inom 
finansbranschen relativt övriga branscher. Kvinnorna i denna bransch motsvarar 44 
respektive 91 procent av de kvinnliga finansdirektörerna och de kvinnliga vd:arna i 
urvalet. I urvalet i sin helhet motsvarar branschen 27 procent av populationen. Det är 
möjligt att det är branschen som speglar resultatet snarare än det kvinnliga ledarskapet. 
Även om kvinnor är jämförelsevis bättre representerade som börs-vd:ar i Sverige än i 
andra länder, är bara 22 av 492 vd:ar kvinnor i urvalet som helhet. Därmed bör resultatet 
tas med viss försiktighet och kan inte generaliseras i någon större utsträckning. 

Även om resultaten inte bekräftar någon hypotes, visar studien att kvinnliga 
finansdirektörer har bättre aktualitet i upptagande av resultatminskningar än 
resultatökningar relativt manliga finansdirektörer. I likhet med periodiseringsmodeller 
mäter även denna modell resultatmanipulering, men den stödjer sig på 
försiktighetsprincipen snarare än periodiseringsprincipen. Sammantaget indikerar 
resultatet således att kvinnor och män periodiserar likartat, men att kvinnor gör 
försiktigare värderingar än män och att kvinnliga finansdirektörer, jämfört med manliga, 
tar upp orealiserade förluster tidigare än orealiserade vinster. Även om vi kan visa detta 
samband är förklaringsgraden för modellen som helhet låg. Det går alltså att fråga sig 
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vad empiriskt uppmätta könsskillnader egentligen betyder i praktiken. Om de skillnader 
vi redogjort för leder till att kvinnor och män resultatredovisar olika, förefaller det inte 
göra någon större skillnad i en objektiv verklighet. Just faktorn kön verkar utifrån vårt 
resultat således inte ha någon större betydelse för hur rättvisande resultatredovisningen 
är. 

5 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
Syftet med studien är att analysera samband mellan kön på finansdirektör eller vd och 
resultatmanipulering. Vi kan inte visa att kvinnor i ledande positioner på 
Stockholmsbörsen beter sig annorlunda än män i fråga om resultatmanipulering.  Vi 
finner, likt den tidigare svenska studien av Nasution och Jonnegård (2017), inget stöd för 
att kvinnliga finansdirektörer tar upp periodiseringar annorlunda än manliga 
finansdirektörer. Däremot visar vi att kvinnliga finansdirektörer i detta urval tenderar att 
ta upp förluster under rätt period, snarare än vinster, i relation till manliga 
finansdirektörer. 

Vi kan i vår empiri inte finna några statistiska samband som styrker att kvinnliga 
vd:ar resultatmanipulerar mer eller mindre än deras manliga kollegor i Sverige. 
Resultatet är i enlighet med den amerikanska studien genomförd av Peni och Vähämaa 
(2010). Däremot skiljer sig resultatet från två tidigare studier som funnit att kvinnliga 
vd:ar resultatmanipulerar mindre än manliga vd:ar (Gavious et al., 2012; Ho et al., 2014). 

Vår studie är viktig eftersom ekonomisk information påverkar investeringsbeslut. 
Det är nödvändigt för investerare att veta om resultatredovisning skiljer sig mellan 
kvinnliga och manliga beslutsfattare. Vårt bidrag till diskursen på forskningsområdet är 
att tillföra kompletterande analys och diskussion genom att använda alternativa modeller 
i förhållande till tidigare forskning om kön och resultatmanipulering. Vi bidrar även med 
empiri från Sverige och att tillföra vd då den variabeln saknas i svensk forskning. 

Den tidigare genomförda studien på Stockholmsbörsen (Nasution & Jonnegård, 
2017), har inte heller funnit samband mellan kvinnliga finansdirektörer och mindre grad 
av resultatmanipulering. De föreslår likt oss att den svenska kulturen kan vara en 
förklaring till resultatet. Framtida studier bör därför komplettera analysen om 
könsskillnader och resultatmanipulering med olika kulturella aspekter.  

Det är ovanligt att kvinnor är vd på börsbolag, vilket medför att det är svårt att samla 
en stor mängd data på kvinnliga vd:ar och resultatmanipulering. Det kan därför vara av 
intresse att genomföra en kvalitativ studie som undersöker hur de kvinnliga ledarna tar 
beslut kring finansiell rapportering. Det vore vidare intressant att undersöka varför 
majoriteten av de kvinnliga vd:arna verkar inom finansbranschen på Large Cap.  
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