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Sammandrag: 

Denna avhandlings syfte är att undersöka sambandet mellan andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar och resultatstyrning i publika aktiebolag i Norden. Sambandet 

undersöks med hjälp av minsta kvadrat metoden och inkluderar ett sampel på 198 

företag under tidsperioden 2007-2015.  

Norden anses utgöra en intressant undersökningsmiljö i och med det jämställda 

samhällsklimatet och den relativt höga andelen kvinnliga styrelserepresentanter i 

publika aktiebolag. Utöver detta anses en nordisk forskningsansats befogad ur 

kulturell bolagsstyrningssynpunkt, då de nordiska länderna har en unik 

bolagsstyrningsmodell. 

Resultaten indikerar ett svagt negativt samband mellan resultatstyrning och den 

relativa andelen kvinnor i styrelsen. Detta tyder på att en utökad andel kvinnor i 

styrelsen tenderar att minska förekomsten av resultatstyrning, vilket även är i linje 

med studier från andra kapitalmarknader. I övrigt indikerar undersökningen en tydlig 

skillnad mellan norska bolag och bolag registrerade i övriga norden. Detta anses extra 

relevant i och med den norska kvoteringslagstiftningens påstådda positiva effekter i 

styrelsesammanhang.   
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1 INLEDNING 

1.1  Problemområde 

 
Bristande bolagsstyrning och godtycklig resultatstyrning (eng. earnings management) är 

två begrepp som ständigt kommer upp i efterdyningarna av stora bolagsskandaler som 

t.ex. Enron och Worldcom. Detta är ganska naturligt i och med styrelsens centrala 

funktion som internt tillsynsorgan. En viktig komponent i denna funktion anses ofta vara 

att sammanfläta ledningens egenintresse med företagets övriga intressenter, för att på 

så vis minska risken för opportunistiska handlingar som tillfogar verksamheten skada 

(Jensen & Meckling, 1976). En del i denna tillsynsprocess består ofta av att begränsa 

redovisningsmässiga justeringar i resultatreglerande syfte. Kanske främst på grund av 

att sådana justeringar kan komma att motverka det grundläggande syftet med all 

finansiell rapportering, nämligen att upprätta en rättvis bild av företagets finansiella 

position och kassaflöden.  

Med tanke på styrelsens tillsynsansvar i sammanhanget, har fokus ofta riktats mot hur 

styrelsens struktur och sammansättning kan reducera företagsledningens incitament att 

försköna verksamhetens ekonomiska situation. Resultaten från dessa studier har 

generellt indikerat att styrelsens oberoende är centralt för att minska utrymmet för att 

ledningen agerar i egenintresse (John & Senbet, 1998). Sådana insikter har konkret 

resulterat i externa kontrollmekanismer, i form av tvingande lagstiftning och 

bolagsstyrningsdirektiv, som reglerar styrelsens oberoende. Dock har senare 

forskningsresultat visat att den typen av kvotrelaterade regleringar inte är helt 

oproblematiska, då de tenderar att påverka ledningens effektivitet i t.ex. komplexa 

affärsmiljöer (Linck et al., 2010). 

För tillfället förs en snarlik diskussion i flertalet av EU:s medlemsländer om att införa 

könskvotering i styrelsesammanhang. Motiven bakom denna diskussion är ofta 

politiska, men grundar sig också i principiella föreställningar om att mångfald och 

diversitet inom styrelsen är berikande. Dessa föreställningar har även en vetenskaplig 

förankring i genusforskningens teoriansatts om att kvinnor besitter andra 

beteendepreferenser än män i ansvarspositioner (Eagly & Carli, 2007). Detta anses i 

praktiken mynna ut i värderingsmässiga skillnader som tenderar att resultera i positiva 

influenser på styrelsens övervakande funktion (Srindhi et al., 2011). I dagens läge finns 

den här typen av kvotsystem redan implementerade i ett antal av EU:s medlemsländer 

t.ex. i Frankrike och Italien. Men i och med att den här typen av yttre ingripande på 
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arbetsmarknaden ofta medför mångfacetterade konsekvenser, finns det ett naturligt 

incitament för forskningen att undersöka den samhällsekonomiska nyttan av den typen 

av arbetsmarknadsåtgärder.  

En bra indikation på hur väl styrelsen fungerar som tillsynsorgan gentemot ledningen 

brukar tillskrivas graden av diskretionära periodiseringar (eng. discretionary accruals) i 

den finansiella rapporteringen. Detta är även en utbredd ansatts inom forskningen, där 

effekten av kvinnlig representation i regel jämförs med frekvensen av sådana 

periodiseringar. Resultaten i sammanhanget är dock inte entydiga. Å ena sidan indikerar 

en stor del av undersökningarna ett negativt samband mellan kvinnlig närvaro i styrelsen 

och förekomsten av resultatstyrning (Arun et al., 2015 & Krishnan & Parsons, 2008). 

Men å andra sidan finns det även resultat som inte indikerar någon form av signifikanta 

samband mellan kvinnlig representation i styrelsen och förekomsten av resultatstyrning 

(Ye et al., 2010).   

Bristen på konsensus inom ämnesområdet har drivit forskningen till att söka alternativa 

förklaringar till de varierande resultaten. Gavious et al. (2012) menar på att sambandet 

mellan resultatstyrning styrelsens genussammansättning kan vara kopplat till specifika 

näringsgrenar. Medans Kyaw et al. (2015) å sin sida hävdar att de varierande resultaten 

inom forskningsområdet kan härledas till samhällsstrukturella skillnader som påverkar 

könsnormerna på olika geografiska marknader. Utöver detta presenteras även ett socio-

dynamiskt perspektiv i Lakhal et al. (2015) där gruppdynamiken vid en viss kvot av 

kvinnlig närvaro motiveras utgöra en betydande faktor i sammanhanget.   

Forskningen inom området är främst koncentrerad till den amerikanska marknaden, 

med vissa undantag som berör större europeiska och asiatiska marknader. Det saknas 

med andra ord forskningsresultat där de nordiska länderna inkluderas som 

marknadshelhet. Detta trots att Norden utgör en intressant undersökningsmiljö i och 

med det jämställda samhällsklimatet och den relativt höga andelen kvinnliga 

styrelserepresentanter i publika aktiebolag. Utöver detta är en nordisk forskningsansats 

intressant ur kulturell bolagsstyrningssynpunkt, då den nordiska bolagsstyrnings-

modellen skiljer sig från den som anammas på anglosaxiska och kontinentaleuropeiska 

marknader (se kap 2.1.5). Denna avhandling ämnar med andra ord till att undersöka 

huruvida tidigare forskningsrön inom området är applicerbara i en nordisk 

bolagsstyrningsmiljö. Forskningsuppgiften anses även vara av samhällspraktisk relevans 

då den kan resultera i insikter som bidrar till den alltmer aktuella kvoteringsdebatten 

inom EU. 
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1.2 Syfte 

Denna avhandling ämnar undersöka sambandet mellan andelen kvinnliga styrelse-

medlemmar och resultatstyrning i publika aktiebolag i Norden.  

1.3 Disposition 

Avhandlingen består utöver detta inledande kapitel av totalt sex delar, där varje del 

behandlar ett delmoment som främjar studiens syfte. I del två av denna avhandling 

introduceras en teoretisk referensram, för att skapa ett gediget underlag för den fortsatta 

undersökningen. Med tanke på undersökningens syfte anses teoretiska utgångspunkter 

inom ämnesområdena bolagsstyrning och resultatstyrning vara av stor vikt. I del tre 

presenteras tidigare forskning inom ämnesområdet. Detta görs genom att uteslutande 

beröra tidigare forskningsresultat som utreder sambandet mellan 

genussammansättningen i styrelsen och resultatstyrning. Utifrån resultaten av tidigare 

forskning skapas sedan ett antal hypoteser som utgör utgångspunkterna för den fortsatta 

undersökningen. Dessa återfinns i del fyra, tillsammans med sampelurval och 

undersökningsmetodik. I del fem presenteras och analyseras studiens resultat och 

avslutningsvis i del sex, återfinns en sammanfattande diskussion med förslag till fortsatt 

forskning.  

1.4 Avgränsningar 

Avhandlingen avgränsas till att undersöka publika aktiebolag noterade på de nordiska 

börserna mellan åren 2007–2015. Finansiella och allmännyttiga företag exkluderas på 

grund av regleringsmässiga skäl. Vidare exkluderas även den isländska marknaden i och 

med det ringa antalet observationer. Begreppet bolagsstyrning begränsas också, med 

tanke på dess omfattning, till att främst avse styrelsen som bolagsstyrningsmekanism. 

Detsamma gäller även begreppet resultatstyrning, som av definitionsskäl endast 

omfattar periodiseringsmässig resultatstyrning.   
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2 TEORESTISK REFERENSRAM 

Det här kapitlet kretsar kring teorier som berör ämnesområdena bolagsstyrning, och 

resultatstyrning. Dessa delområden behandlas separat och skapar tillsammans en 

informativ teoretisk referensram, som används som diskussionsunderlag för 

forskningsuppgiften som presenteras i del 4 samt resultatanalysen som återfinns i del 5.  

2.1 Bolagsstyrning 

Bolagsstyrning (eng. Corporate governance) är ett brett och relativt svårdefinierat 

begrepp, som berör tankegångar och riktlinjer kring hur ett bolag bör styras och ägas. År 

1992 utkom Cadbury rapporten i vilken bolagsstyrning definieras som ”systemet som 

reglerar hur ett företag styrs och kontrolleras”. Rapporten redogör även utförligt 

rollfördelningen mellan olika aktörer (styrelse, aktieägare samt ledning) inom 

bolagsstyrningen. I en rapport från 2004 utfärdar även OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) en snarlik definition och poängterar vid 

samma tillfälle vikten av aktieägarnas rättigheter och transparens vid god 

bolagsstyrning.  

I litteratur associerad till begreppet bolagsstyrning ligger ofta tonvikten på dynamiken 

mellan styrelsen och företagsledningen samt förhållandet mellan styrelsen och 

aktieägarna. Ofta anses förvaltandet av ovanstående relationer utgöra kärnan av 

bolagsstyrningens funktion. Historiskt sett har majoriteten av den akademiska 

forskningen riktats mot förhållandet mellan styrelse och företagsledning (Shleifer & 

Vishny, 1997; Jensen & Meckling, 1976). Utgångspunkten har då ofta kretsat kring 

styrelsens roll i strategiska beslut, val av representanter till företagsledningen samt 

implementering av kontrollmekanismer för övervakandet av företagsledningens 

prestation. Förhållandet mellan styrelsen och företagsägare utgår å sin sida från ägarnas 

rättighet till delaktighet i företagsstrategiska beslut. Företagets centralaste syfte har 

traditionellt ansetts vara att maximera avkastningen på investerat kapital till förmån för 

ägarna. I dagens läge är dock begreppet ”bolagsstyrning” utöver detta associerat med 

angelägenheter som företagets skyldigheter i samhället och ansvar mot externa 

intressenter och arbetstagare (Nordberg 2011, s.5-6).  

Inom forskningen har intresset för bolagsstyrning ökat i takt med medialt 

uppmärksammade bolagsskandaler (Worldcom, Enron) främst med tanke på styrelsens 

övergripande ansvar att tillhandahålla fungerande tillsynsmekanismer i dagens företag. 

Sådana ekonomiska skandaler anses ha skadat förtroendet för den finansiella 
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rapporteringen och därmed även den allmänna tilltron till kapitalmarknaden (Laux & 

Leutz, 2009). Detta har även drivit på allmänhetens krav på regleringar som bidrar till 

mer oberoende bolagsstyrningsmekanismer. I USA har detta resulterat i direkta 

bestämmelser som reglerar minimikvoten av oberoende styrelsemedlemmar (Sarbanes-

Oxley Act). Behovet av externa regelverk som reglerar bolagsstyrningen kan härledas till 

teorin om avsaknaden av ”perfekt effektiva marknader”. En perfekt effektiv marknad 

skulle per automatik bestå av priser som till fullo återspeglar all tillgänglig information, 

som samtliga marknadsaktörer kan ta del av (Fama, 1970).  Verkligheten ser dock 

annorlunda ut, vilket skapar informationsasymmetri mellan olika aktörer på en 

marknad. 

2.1.1 Asymmetrisk informationsteori  

Asymmetrisk information anses uppstå då parterna i ett avtal inte har likvärdig tillgång 

till information. Detta äger oftast rum då ena parten i ett avtalsförhållande har tillgång 

till mer ingående information om avtalsförhållandet än motparten. Man brukar dela in 

detta fenomen i två huvudgrupper; snedvridet urval (eng. adverse selection) och 

moralisk risk (eng. moral hazard). Det sistnämnda, moralisk risk uppstår i allmänhet då 

en eller flera parter i ett avtalsförhållande kan observera de reella följderna av ett beslut, 

medans motparten inte har samma möjlighet. Moralisk risk utgör därmed ett 

grundläggande problem för externa intressenter i majoriteten av dagens publika bolag, 

främst på grund av separationen av företagets ägande och kontroll. Detta innebär 

nämligen att ägarna och andra intressenter (investerare och fordringsägare) inte har 

möjlighet till full insyn över nyttan av de beslut som företagsledningen tar för deras 

räkning (Scott 2011, s.115-117). Enligt Landsman (2007) uppstår moralisk risk på 

kapitalmarknaden i allmänhet på grund av att investerare måste uppskatta lönsamheten 

av ett företags olika projekt utifrån extern information. Detta skapar ett incitament hos 

ledningen att framställa företagets verksamhet så gynnsamt som möjligt, vilket i sin tur 

kan leda till manipulering av den finansiella informationen som presenteras till 

marknaden.        

Snedvridet urval å sin sida syftar på informationsövertag för den ena parten i ett 

avtalsförhållande. Detta innebär per automatik att parten med informationsunderläge 

riskerar att exploateras i ett sådant avtalsförhållande (Scott 2011, s.115-117). Akerlof, 

(1970) beskrev problematiken kring snedvridet urval genom att referera till ”köp av 

begagnade bilar”. Akerlof påpekar att svårigheten för köpare i allmänhet att uppskatta 

en begagnad bils värde i förhållande till prestanda medför ett naturligt incitament för 
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säljaren att sälja bilar av låg kvalitet till ett pris som motsvarar hög kvalitet. I ett modernt 

företag är ofta snedvridet urval associerat till företagsledningens möjlighet att utnyttja 

sitt informationsövertag och agera i egenintresse till skada gentemot förtagets övriga 

intressenter (Scott 2011, s.115-117). Marknaden kan i sådana fall, i brist på tillräcklig och 

tillförlitlig internt genererad information, missbedöma det reella värdet på ett företags 

tillgångar (Landsman, 2007). I sammanhanget är det viktigt att påpeka att 

informationssymmetri inte är något som kan undvikas till fullo, endast begränsas genom 

olika angreppssätt. Under ideala förhållanden skulle ett företags marknadsvärde alltid 

avspegla all tillgänglig information, vilket skulle resultera i ett marknadspris som per 

automatik reflekterar företagets verkliga värde. Situationen på dagens kapitalmarknader 

ser dock annorlunda ut, vilket öppnar upp för spekulation kring differensen mellan 

marknadspris och reellt värde.  Denna skillnad kan alltså tillskrivas snedvridet urval som 

uppstår genom ledningens interna informationsövertag gentemot externa intressenter.  

Denna avhandling är dock avgränsad till att endast och uteslutande behandla 

informationsasymmetrin som uppstår mellan styrelse och ledning när det kommer till 

diskrektionära periodiseringar. Diskrektionära periodiseringar syftar på särskilda 

redovisningsmässiga avvägningar där företagsledningen genom olika val kan påverka 

det finansiella resultatet. Bakgrunden och nyttan med dessa redovisningsmässiga val är 

inte alltid överskådlig för varken styrelsen eller företagets intressenter, vilket per 

automatik realiserar en moralisk risk. Styrelsen besitter i och med sin övervakande 

uppgiftsbeskrivning en nyckelroll i sammanhanget, och anses därmed kunna begränsa 

företagsledningens möjligheter till opportunistiska handlingar.  

2.1.2 Agentteori 

Agentteori (eng. Agency Theory) tillskrivs ofta som ett av bolagsstyrningens mest 

centrala teoretiska begrepp. Den fokuserar främst på problematiken kring separationen 

av ägande och kontroll av resurser. Utgångspunkten inom agentteorin kretsar kring att 

en individ eller grupp (principalen) binder sig till att låta en annan individ eller grupp 

(agenten) förvalta resurser bundna till dennes kapitalplaceringar. Vilket per automatik 

även innebär att beslutfattandet överförs till agenten (Jensen & Meckling, 1976).  

I dagens företag anses aktieägarna representera principalen och företagsledningen 

tillskrivs rollen som agent med förvaltningsrätt över aktieägarnas investerade kapital. 

Agentteorin utgår ifrån människans strävan mot maximal egennytta. I sammanhanget 

innebär detta att företagsledningen alltid förväntas bejaka sina egenintressen främst, 



 

 

7

även då de inte sammanfaller med ägarnas (Jensen & Meckling, 1976). Detta behandlas 

bl.a. i Shleifer & Vishny (1997) som belyser problematiken för investerare att säkerställa 

att ett företag ansvarsfullt förvaltar deras kapital. Med andra ord innebär förekomsten 

av informationsasymmetri i kombination med förhållandet mellan principal och agent 

att vissa förhållningsregler måste utformas, för att på så vis underlätta 

marknadsparternas samverkan.   

Upprättandet av dessa förhållningsregler d.v.s. att övervaka ledningen och harmonisera 

företagsledningens intressen med ägarnas brukar i allmänhet tillskrivas 

bolagsstyrningen (John & Senbet, 1998). Väl fungerande kontrollmekanismer kan därför 

anses som ett viktigt led i begränsningen av företagsledningens möjlighet till 

opportunistiskt handlande. I allmänhet resulterar detta ofta i extern rapportering av 

högre kvalitet, vilket är relevant för denna avhandling då det i regel även innebär 

tämligen begränsade möjligheter för godtycklig resultatstyrning. Efterfrågan på 

tillförlitlig extern finansiell information har alltså lett till ett globalt behov av fungerande 

bolagsstyrningsmekanismer. Den moderna bolagsstyrningen inkluderar bland annat 

juridiska, institutionella och kulturella mekanismer för att på så vis bejaka ägarnas 

kontroll över företagsledningen (Shleifer & Vishny, 1997). För att tydligt åskådliggöra 

styrelsens kontrollmekanismer följer denna avhandling tidigare litteratur och bidrar 

med en skild klassificering mellan interna och externa kontrollmekanismer.   

2.1.3 Externa kontrollmekanismer 

Externa kontrollmekanismer brukar beskrivas som de processer som står utanför 

företagets direkta kontroll. Ett exempel på en sådan mekanism är marknaden i sig, och 

då mer specifikt relationen mellan utbud och efterfrågan som på naturlig väg inverkar 

på ett företags verksamhet och beslut. I sammanhanget fungerar alltså företagets 

konstanta kapitalbehov som naturligt incitament för ansvarsfull resurshantering av 

ledningen, då det i praktiken säkrar tillgången på framtida kapital. Konkurrensen på 

kapitalmarknaden anses alltså tvinga företagen att utforma tillförlitliga 

kontrollmekanismer som möjliggör extern insyn i verksamheten (Shleifer & Vishny, 

1997). Utöver detta brukar även arbetstagarna i form av fackföreningar betraktas som en 

kontrollfaktor i sammanhanget. Främst med tanke på möjligheten till fackliga 

stridsåtgärder, vilket pressar företagsledningen till att ansvarsfullt förvalta 

verksamheten och därmed värna om framtida arbetsplatser.  
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Det är dock viktigt att påpeka att marknaden i sig inte utgör en tillräcklig 

kontrollmekanism för att skapa fungerande marknadssynergier mellan marknadens 

olika aktörer. Det finns även ett behov av yttre ingripande och upprättande av konkreta 

regler för att underlätta samspelet mellan olika aktörer på marknaden (Nordberg 2011, 

s. 52-54). Lagstiftningen i varje specifikt land utgör ofta ett grundskydd i sammanhanget, 

men på grund av sin rigida karaktär står den sig inte ensam så stark som 

kontrollmekanism. Detta är orsaken till att man även inrättat olika tillsynsorgan i form 

av myndigheter eller andra oberoende organisationer för att reglera och granska olika 

marknadsaktiviteter (Nordberg 2011, s. 53-55). Sådana tillsynsorgan är ofta ytterst 

ansvariga för att lagar och fastställda normer efterlevs.  

I de nordiska länderna finns det en lång tradition av självreglering som främst utgörs av 

så kallade koder för bolagsstyrning (Lekvall et al., 2014, s.39-41). Dessa koder utgörs av 

obligatoriska riktlinjer som skall följas med ett visst mått av flexibilitet. I regel har varje 

enskilt nordisk land utformat sin egen kod för bolagsstyrning, men det finns även en 

allmän nordisk kod som utarbetats i samråd av representanter från varje nordiskt land 

(Värdepappersmarknadsföreningen 2015). I norden tillämpas ”comply or explain” 

principen, vilket innebär att bolagen måste följa samtliga riktlinjer inom koden eller 

utfärda en förklaring och godtagbar motivering vid eventuella avvikelser. Godtagbara 

skäl till sådana avvikelser grundar sig ofta i extraordinära särdrag i ägarstrukturen eller 

bolagsstrukturen. Den nordiska bolagsstyrningskoden tillhandahåller med andra ord 

mer flexibilitet än t.ex. sin amerikanska motsvarighet. Kravet på extra information vid 

eventuella avvikelser av branschspecifika skäl motiveras ha en självreglerande effekt som 

bidrar till extra information och ökad marknadstransparens. I sammanhanget skall dock 

nämnas att en stor del av dessa riktlinjer baserar sig på tvingande lagstiftning och saknar 

således flexibilitet (Värdepappersmarknadsföreningen 2015). För att övervaka att se till 

att koden åtlyds på de nordiska börserna har varje enskilt land inrättat en nationellt 

ansvarig bolagsstyrningskommitté. Denna kommitté utvecklar även i samråd med 

marknadsaktörerna innehållet i koden. Tillsyn av koden och att den implementeras på 

rätt sätt av publika bolag på de nordiska börserna åligger dock respektive börs.  

 

Utöver detta finns det andra externa tillsynsorgan som bevakar marknaden i form av 

revisorer, kreditvärderingsinstitut och media. Deras främsta uppgift är att granska 

företagets verksamhet och därmed även förmedla oberoende information till externa 

intressenter och samhället i stort. Grundtanken är att oberoende tillsynsorgan 
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tillsammans begränsar ledningens möjlighet till opportunistiskt handlande genom att 

bidra med en mer nyanserad bild av verksamheten (Nordberg 2011, s. 56-65). Externa 

kontrollmekanismer i sig eliminerar dock inte den moraliska risken helt och hållet, vilket 

skapar ett naturligt behov av interna kontrollmekanismer.            

2.1.4 Interna kontrollmekanismer 

 
Interna bolagsstyrningsmekanismer syftar på mekanismer som företaget kan påverka 

och innefattar överlag företagets ägarstruktur, ledning och styrelse. I och med 

separationen av ägande och ledning begränsas ägarnas möjlighet att påverka 

resurshanteringen av investerat kapital. Denna uppgift överlåts istället till 

företagsledningen, som ansvarar för den dagliga verksamheten och därmed även för 

ägarnas kapital. För att förhindra att ledningen missbrukar sin position utfärdar man i 

regel olika former av ekonomiska incitament som realiseras då verksamheten sköts 

föredömligt. Ofta sker detta genom att utforma anställningsvillkoren (kontrakt) så att 

det korrelerar med ägarnas intressen, i regel genom optioner, aktieinnehav och olika 

former av bonussystem (Shleifer & Vishny, 1997).  

Ägarna anses även internt kunna påverka viktiga beslut genom sin rösträtt på den årliga 

bolagstämman. Rösträtten baserar sig på andelen ägda aktier i företaget och förutsätter 

att ägaren är närvarande vid voteringstillfället. I regel sker detta på bolagstämman, vilket 

innebär att även ägarstrukturen spelar en betydande roll i sammanhanget. Då ett 

centrerat ägande, med ett fåtal stora aktieägare ofta innebär större möjlighet att påverka 

och övervaka verksamheten i stort. Enligt (Shleifer & Vishny, 1997) utgör storleken på 

kapitalinsatsen ett naturligt incitament för ökat engagemang i verksamheten, men 

framförallt är det lättare att uppnå konsensus mellan ett par stora blockägare än att 

koordinera flertalet små. Därför är det inte heller ovanligt att ägare med stort 

aktieinnehav har rätt att utse representanter till styrelsen (Nordberg 2011, s. 31-37). Ett 

utspritt ägande å sin sida urvattnar rösträtten och därmed även ägarnas möjlighet till 

betydande inflytande. Rösträtten i all ära, men aktieägarnas mest direkta 

påtryckningsmedel är möjligheten att ta ut sitt kapital från företaget vid missnöje. Med 

andra ord finns det ett naturligt incitament för företagsledningen att agera i ägarnas 

intresse.  
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Bolagsstyrningens centralaste aktör tillskrivs dock oftast styrelsen. Den utses som sagt 

på bolagsstämman, med uppgift att bejaka aktieägarnas intressen genom att övervaka 

företagsledningens agerande. Styrelsen är även företagets högsta beslutande organ, 

vilket innebär att betydande beslut i regel skall ha styrelsens godkännande. Utöver detta 

fungerar även styrelsen som aktiv rådgivare till ledningen, med ansvar att övervaka den 

finansiella rapporteringen (Lekvall et al. 2014, s. 60-65; John & Senbet, 1998; Anderson, 

Mansi & Reeb, 2004). Det mångfacetterade uppgiftsspektret innebär att 

styrelsestrukturen spelar en central roll i sammanhanget. Därför har även forskningen 

kring styrelsens diversitet, erfarenhet och aktivitet ökat i popularitet under senare år. 

Resultaten är dock inte enhetliga.  John & Senbet (1998) hävdar att en styrelses 

oberoende, i form av medlemmar utan personlig anknytning till bolaget har en positiv 

inverkan på övervakningen av företagsledningen. Medans Linck et al. (2007) uppvisar 

resultat som tyder på att styrelsens sammansättning är ett resultat av hur komplex 

informationsmiljö företaget opererar i. Vilket med andra ord innebär att 

informationskostnaden för oberoende styrelsemedlemmar stiger i takt med 

komplexiteten på informationsmiljön och därmed försämrar företagets prestation. Trots 

de tudelade forskningsresultaten existerar externa påtryckningar för ökat oberoende på 

många börser i världen. 

Betydelsen av styrelseordförandepostens oberoende är något som även undersökts 

flitigt, framförallt i länder där innehavaren av posten också kan fungera som företagets 

verkställande direktör. Utifrån agentteorins utgångspunkter medför en sådan strukturell 

lösning en ökad risk för opportunistiskt handlande, då företagsledningen i princip 

övervakar sitt eget arbete (Nordberg 2011, s. 120–129). Det mångfacetterade spektret av 

mekanismer som inverkar på bolagsstyrningen utgör alltså ett intressant 

undersökningsområde, speciellt med tanke på att nationell lagstiftning skapar 

nyansskillnader som ändrar förutsättningarna från land till land. Eftersom denna 

avhandling syftar till att undersöka hur vissa könsspecifika variabler inverkar på 

bolagsstyrningen i nordiska bolag presenteras särdragen för den nordiska 

bolagsstyrningsmodellen i följande kapitel.      
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2.1.5 Den nordiska modellen 

I och med inträdet i den Europeiska unionen och Schengensamarbetet har andelen 

utländskt ägande i nordiska bolag ökat drastiskt, vilket även skapat ett större intresse för 

utformningen av den nordiska bolagsstyrningsmetoden. En annan anledning till det 

ökade intresset är den relativt höga andelen noterade multinationella bolag på de 

nordiska börserna i förhållande till de nordiska ländernas andel i världsekonomin 

(Nordic Corporate Governance, 2009). Ett målande exempel på detta återfinns i Forbes 

årliga ranking över världens största bolag, där cirka 60 nordiska bolag placeras bland de 

2000 främsta. Trots att denna överrepresentation troligtvis grundar sig i en rad olika 

faktorer är det ändå rimligt att tillskriva bolagsstyrningen en central roll i 

sammanhanget (Lekvall et al. 2014, s. 13-15).  

Viktigt att påpeka är att den nordiska modellen skiljer sig markant från den monistiska 

anglosaxiska styrelsestrukturen och den dualistiska kontinentaleuropeiska modellen. I 

den monistiska modellen (eng. One-tier board) fungerar styrelsen och ledningen under 

tät samverkan som ett enda beslutande organ, som besitter både övervakande och 

verkställande funktioner. I USA är det heller inte ovanligt att styrelseordföranden också 

fungerar som verkställande direktör, vilket i regel endast sker i undantagsfall i övriga 

världen. Enligt den redan introducerade agentteorin torde ett sådant förfarande, där 

medlemmarna i princip övervakar sitt eget arbete, vara belagt med ökad risk för 

opportunistiskt handlande. Dock motiveras ofta, det traditionellt sett starka 

investerarskyddet i kombination med handlingskraftiga tillsynsorgan, utgöra en motvikt 

för klandervärt handlande inom anglosaxiska bolag. Utöver det starka 

investerarskyddet, har man även i USA, reglerat styrelsens oberoende genom direkt 

tvingande lagstiftning (SOX), för att på så vis minimera risken för intressekonflikter. 

Styrelsen är även underkastad bolagstämman, vars handlingskraft dock ofta är 

begränsad, då anglosaxiska bolag karaktäriseras av decentraliserat ägande på grund av 

likvida kapitalmarknader (Lekvall et al. 2014, s.60–65).  

Den tudelade styrelsestrukturen (eng. Two-tier board) som framförallt praktiseras i 

Kontinentaleuropa fungerar i rak motsats till den anglosaxiska modellen. Här görs en 

tydlig separation mellan styrelsen och företagsledningen. I praktiken innebär detta att 

en och samma individ inte kan inneha dubbla poster inom ledning och styrelse samtidigt. 

Det tudelade förfaringsättet innebär att majoriteten av beslutstagandet överförs till 

företagsledningen, som i praktiken besitter all verkställande makt. Styrelsen främsta 

uppgift blir istället att övervaka ledningen. Detta sker i regel genom rätten att, tillsätta 
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och avsätta företagsledningen, samt utövande av vetorätt inom centrala frågor. 

Vetorätten är dock begränsad och kan överklagas av ledningen vid behov. Detta innebär 

per automatik begränsade möjligheter för aktieägarna att eventuellt ingripa och påverka 

ledningens förfaringsätt (Lekvall et al. 2014, s.60-65).    

Den nordiska modellen bör varken anses vara en hybrid eller kompromiss av de två 

tidigare nämnda modellerna. Med sin strikta befälshierarki utgör den istället en 

fristående egenart, där varje underordnat organ är bundet att följa de beslut som fattas 

högre upp i hierarkin (se figur 1). Utgångspunkten är att bevara en stor del av kontrollen 

hos företagets majoritetsägare, genom att tillhandahålla incitament för långsiktigt 

ägande. Följaktligen präglas även ägarstrukturen på de nordiska börserna av 

koncentrerat blockägande. Ägarna har precis som i den anglosaxiska modellen möjlighet 

att utöva påtryckningar på den årliga bolagstämman. Här utses även styrelsens 

representanter, som är direkt underordnade bolagsstämman. I sammanhanget bör också 

nämnas att majoriteten av styrelsen inom nordiska bolag brukar utgöras av oberoende 

representanter. Företagsledningen utses i sin tur av styrelsen, vilket innebär att det finns 

en tydlig uppdelning mellan företagets övervakande och verkställande organ. 

Beslutshierarkin stärks även av det faktum att ägarna har rätt att ersätta styrelsen om de 

missköter sitt uppdrag. Denna rätt besitter även styrelsen när det kommer till 

företagsledningen, vilket indirekt innebär att ledningen tvingas beakta aktieägarnas 

intressen vid operativa beslut.  Aktieägarnas inflytande över verksamheten är med andra 

ord större i norden än i övriga västvärlden. (Lekvall et al. 2014, s.60-65) 

 

Figur 1 Den nordiska modellen i paritet till den anglosaxiska- och kontinentaleuropeiska modellen. 

(Lekvall et al. 2014, s.60) 
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2.1.6 Betydelsen av genus i bolagsstyrningssammanhang 

1990-talets strukturella attitydförändringar gällande kvinnans roll i samhället har 

globalt sett resulterat i att allt fler kvinnor har tagit plats i börsnoterade bolagsstyrelser. 

I vissa länder har man till och med vidtagit ytterligare åtgärder och infört kvotsystem för 

att garantera ett visst mått av könsdiversitet (Srinidhi, Gul & Tsui, 2011). Ett exempel på 

detta är Norge, som i över tio års tid haft en lagstadgad kvot på minimi 40 % 

representation av respektive kön i börsnoterade bolag (Randøy et al., 2006). Den här 

typen av regleringar blir allt populärare och grundar sig i tankegångar om att diversitet 

och mångfald inom styrelseväsendet är berikande.  

I sammanhanget skall dock nämnas att forskningsresultaten angående hur 

styrelsediversitet inverkar på olika aspekter inom bolaget går isär. Man har t.ex. funnit 

både positiva (Shrader et al., 1997) och negativa (Lückerath-Rovers, 2013) samband 

mellan kvinnlig närvaro i styrelsen och bolagets prestation. Detta har resulterat i att 

forskningen inriktats på att identifiera alternativa förklaringar till de tudelade resultaten. 

I sin studie som involverar holländska bolag når Lückerath-Rovers (2013) slutsatsen att 

bolag med manligt homogena styrelser i regel presterar sämre än bolag med åtminstone 

en kvinnlig representant. Denna iakttagelse stärks av Carter, Simkins & Simpson (2003), 

som presenterar ett signifikant samband mellan den procentuella andelen kvinnor i 

styrelsen och bolagets marknadsvärde. 

En annan intressant observation i sammanhanget presenteras av Cambell & Minquez-

Vera (2010), vars resultat indikerar kortsiktigt positiva effekter på spanska bolags 

marknadsvärde i samband med utnämningen av kvinnliga styrelsemedlemmar. Detta är 

ytterst relevant, i och med att det indikerar att investerare anser att kvinnliga 

styrelseledamöter bidrar med ökat värde. I nordiska sammanhang har det dock visat sig 

svårare att finna signifikanta samband mellan styrelsens diversitet och företagets 

prestation och marknadsvärde. En av orsakerna bakom detta motiveras vara den relativt 

homogena bolagsstyrningsstrukturen i nordiska bolag, där få betydande skillnader 

förekommer när det kommer till kön eller nationalitet (Randøy et al., 2006).   

En ökad kvinnlig närvaro i bolagsstyrelser har även visat sig påverka aktiepriser positivt. 

Men mer relevant för syftet med denna avhandling är de forskningsresultat som visar på 

att ökad könsdiversitet i styrelsen medför en positiv effekt på aktieprisers 

informationsvärde (Gul, Srinidhi & Ng, 2011). Förklaringen bakom detta motiveras ligga 

i att en könsdiversifierad styrelse tenderar att lägga större vikt på att granska och 
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övervaka företagsledningen (Adams & Ferreira, 2009). Utöver detta tyder mycket på att 

könsdiversitet leder till en högre grad av transparens och frivillig extern rapportering, 

som i regel brukar anses resultera i ett ökat externt informationsvärde i anknytning till 

det rapporterade resultatet (Srinidhi, Gul & Tsui, 2011). En norsk studie av Nielsen & 

Huse (2010) uppvisar resultat som indikerar på att kvinnliga styrelsemedlemmar bidrar 

till att stärka strategiska kontroller inom ett företag. Detta sker främst genom ökad 

övervakning av strategiska beslut och efterlevnad av internt stadgade normer. Med andra 

ord finns det klara indikationer på att ökad könsdiversitet inom styrelsen leder till mer 

omfattande övervakning av företagsledningen, vilket minskar ledningens möjligheter för 

opportunistiskt handlande (Gul, Srinidhi & Ng, 2011; Adams & Ferreira, 2009).   

2.1.7 Sammanfattning av bolagsstyrningsteorin  

Bolagsstyrning kan alltså sammanfattas som det system som reglerar hur ett företag 

styrs och förvaltas. Det grundläggande behovet av ett sådant tillsynsorgan uppstår i och 

med avsaknaden av en ”perfekt effektiv marknad” (Fama, 1970). Avsaknaden av en sådan 

marknad samt aktiebolagets separation av ägande och förvaltning medför att 

asymmetrisk information uppstår mellan olika marknadsparter (Akerlof, 1970). Den 

rådande Informationsasymmetrin realiserar således ett komplext avtalsförhållande 

mellan aktieägarna och ledningen av företaget. Agentteorin kan sammanfattas som ett 

försök att kartlägga de centralaste aspekterna i detta avtalsförhållande. Därför anses den 

även ofta utgöra grundpelaren inom forskningsområdet. Agentteorin utgår från att varje 

part i ett avtalsförhållande kommer agera i egenintresse, vilket i sammanhanget 

realiserar en risk att ledningen frånser ägarnas intressen för egen vinning så de inte 

sammanfaller (Jensen & Meckling, 1976). Denna avhandling behandlar problematiken 

med ledningens informationsövertag när det kommer till utövandet av så kallade 

diskretionära periodiseringar, då marknaden i regel måste förlita sig på att ledningen 

inte agerar opportunistiskt i sammanhanget.  

För att begränsa informationsasymmetrin och underlätta samspelet på marknaden har 

man infört både externa och interna bolagsstyrningsmekanismer. Utbud och efterfrågan 

på kapital anses ofta utgöra en extern mekanism som naturligt påverkar bolagets 

agerande. Lagstiftningen i varje specifikt land bestämmer spelreglerna, medans externa 

tillsynsorgan ser till att de åtlyds (Shleifer & Vishny, 1997). De interna 

styrningsmekanismerna tillskrivs i regel styrelsen, ledningen samt företagets 

ägarstruktur. Styrelsen, vars främsta uppgift består av att granska företagsledningen, 

den finansiella rapporteringen samt bejaka aktieägarnas intressen, spelar kanske den 
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mest centrala rollen inom bolagsstyrningen (John & Senbet, 1998). Detta perspektiv 

utgör även utgångspunkten för denna avhandling, som specifikt granskar styrelsens 

sammansättning och struktur i nordiska bolag. Nordiska bolag präglas av en unik 

bolagsstruktur med strikt befälshierarki, där samtliga styrelsens organ underordnas 

aktieägarna. Motivet bakom detta är att bibehålla stora blockägare, genom att erbjuda 

dem stark kontroll över bolaget (Lekvall et al., 2014). 

2.2 Resultatstyrning 

Resultatstyrning har fascinerat forskningen under lång tid. Trots detta går åsikterna isär 

när det kommer till att karaktärisera vad begreppet egentligen innefattar. Men klart står 

iallafall att begreppet inbegriper kvalitén och mer specifikt balansen mellan relevans och 

pålitlighet beträffande den externt publicerade finansiella informationen. Det här 

kapitlet ämnar reda ut definitionsproblematiken kring resultatstyrning genom att 

behandla eventuella motiv och tillvägagångsätt i sammanhanget. Utöver detta inbegriper 

detta kapitel ett urval av olika identifieringsmodeller för periodiseringsmässig 

resultatstyrning.  

2.2.1 Definitioner 

Healy & Wahlen (1999) definierar begreppet på följande vis: ”Resultatstyrning uppstår 

när företagsledningen avsiktligt strukturerar transaktioner för att på så vis influera den 

finansiella rapporteringen. Antingen för att vilseleda företagets intressenter angående 

det ekonomiska resultatet eller för att undvika avtalsenliga påföljder som är bundna till 

företagets officiella resultat”. (egen översättning)  

Denna definition kritiseras dock bland annat av Dechkow & Skinner (2000), då den inte 

uttrycker en klar avgränsning mellan resultatstyrning och företagets dagliga verksamhet. 

Detta leder per automatik till svårigheter för analytiker, investerare och andra 

intressenter att urskilja kreativ redovisning från företagsledningens försök att uppnå 

optimal kostnadseffektivitet. Dechkow & Skinner (2000) påpekar även svårigheten i att 

operationalisera Healy & Wahlens (1999) definition, då den inkluderar ledningens 

underliggande uppsåt, vilket anses vara mycket svårt att åskådliggöra.  

Även Ronen & Yaari (2008) har anmärkningar på den ovan nämnda definitionen, då de 

inte betraktar all resultatstyrning som missledande. Underlaget till detta resonemang 

grundar sig i föreställningen om att företagets intressenter överlag föredrar ett konstant 

resultatflöde framför volatila svängningar från år till år. Med andra ord kan man alltså 
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argumentera för att artificiella justeringar av resultatet istället förbättrar 

informationsvärdet i den finansiella rapporteringen. Den här typen av justeringar görs i 

regel genom redovisningsmässiga beslut och bör särskiljas från reell resultatstyrning 

som sker genom investerings- och tillverkningsbeslut. När det rör sig om 

redovisningsmässiga avvägningar för att minska volatiliteten kring företagets resultat 

rör det sig alltså i regel om informativ resultatstyrning och inte om regelrätt 

resultatmanipulering. Scott (s.295, 2011) bidrar även med en kompletterande 

infallsvinkel genom att introducera det ”effektiva kontrakteringsperspektivet”, som tar 

hänsyn till ägarnas förmåga att förutse företagsledningens incitament till 

redovisningsmässiga justeringar och således reglera kompensationen därefter. 

Kreditgivare betraktas i samma mån kunna justera räntenivån, vilket med andra ord 

innebär att eventuella bokföringsmässiga justeringar skulle fungera till samtliga 

intressenters fördel.   

 
Ronen & Yaari (2008) gör ett försök att sammanfatta de mest citerade definitionerna av 

resultatstyrning, vilket mynnar ut i en tregradig klassificering. Resultatstyrning anses i 

sammanhanget vara kontentan av företagsledningens beslut, som inte utgår från att 

rapportera den för tillfället precisa ekonomiska situationen. Redovisningsmässiga 

justeringar delas således in i antingen kategorierna skadliga, neutrala eller nyttiga. 

”Nyttig” resultatstyrning anses förbättra den finansiella rapporteringens transparens, 

medans dess ”skadliga” motsvarighet innefattar reducerad transparens och ibland till 

och med finansiellt bedrägeri. Neutral resultatstyrning befinner sig å sin sida i gråzonen 

för opportunistiskt handlande och ekonomiskt effektiva justeringar, en klar 

gränsdragning mellan dessa två är svår att åstadkomma, på grund av att ledningens 

uppsåt i regel inte är överskådligt.  

2.2.2 Motiv för resultatstyrning 

Man brukar säga att det finns tre grundläggande motiv för företagsledningen att befatta 

sig med godtycklig resultatstyrning. Först och främst är det ofta relativt lukrativt och 

förhållandevis lätt att utföra.  Utöver de två inledande motiven är det även förhållandevis 

ovanligt att sådana justeringar uppdagas och att ledningen ställs till svars. Schilit (s.28, 

2002) påpekar även att det finns ekonomiska incitament för ledningen att manipulera 

resultatet för att på så vis maximera dess egennytta. Detta resonemang grundar sig i det 

faktum att ledningens ersättning ofta är bunden till företagets ekonomiska resultat.  
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Enligt Healy & Wahlen (1999) finns det en generell uppfattning om att resultatstyrning 

är allmänt förekommande, dock har forskningen i regel haft svårigheter att på ett 

övertygande sätt göra sådana företeelser överskådliga. Ett vanligt angreppsätt är dock 

att först identifiera situationer där ledningen troligtvis har starka incitament för att 

manipulera resultatet och sedan kontrollera om mönstret av oväntade periodiseringar är 

i linje med angivna motiv. Av naturliga skäl blir alltså identifieringen av olika incitament 

till resultatstyrning en kritisk faktor i sammanhanget. I regel brukar man dela in motiven 

till resultatstyrning i tre kategorier: (1) incitament relaterade till kapitalmarknaden, (2) 

kontraktrelaterade incitament, (3) incitament kopplade till regleringar (Healy & Wahlen, 

1999). 

Kapitalmarknadsmässiga incitament kopplade till resultatstyrning uppstår i och med 

sambandet mellan redovisat resultat och företagets marknadsvärde. Perry & Willams 

(1994) uppvisar indikationer på att resultatmanipulering frekvent förekommer då 

ledningen engagerar sig i uppköp av företagets egna aktier. Följaktligen har även 

resultatstyrning noterats vid börsnotering och nyemissioner (Teoh, Welch & Wong, 

1998a&b; Spohr 2004). Utöver detta har man också funnit indikationer på att 

resultatstyrning förekommer för att leva upp till analytikers förväntningar (Burgstahler 

& Dichev, 1997; Kasznik, 1999; Burgstahler & Eames, 2006).  

Kontraktsrelaterade incitament uppstår o sin sida i och med att företaget ingår en rad 

olika kontrakt där villkoren är direkt bundna till företagets resultat. Det har bland annat 

konstaterats att företag som äventyrar fördelaktiga villkor i olika skuldkontrakt (eng. 

debt covenants) är mer benägna att ägna sig åt resultatstyrning (DeFond & Jiambalvo, 

1994). Utöver detta visar flera studier att resultatstyrning tenderar att förekomma mer 

frekvent, då företagsledningens kompensationssystem är nära kopplat till företagets 

kortsiktiga resultat (Healy, 1985; Baker, Collins & Reitenga, 2003). Undersökningar har 

även visat att oro för anställningstrygghet och nära förestående fackliga förhandlingar 

kan vara en påverkande faktor i sammanhanget (De Angelo & De Angelo, 1991). 

Regleringsmässiga incitament för att manipulera resultatet anses uppstå i och med att 

den rapporterade vinsten kan komma att påverka det reglerande klimatet. Jackson & 

Pitman (2009) visar bland annat i sin studie att banker tenderar att försöka undvika att 

bryta mot föreskrivna miniminivåer för t.ex. kapitaltäckningsgrad för att på så vis 

undvika ytterligare regleringar. Liknande resultat har presenterats när det kommer till 

företag som verkar inom affärsområden som är subjekt för eventuella importlättnader 
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eller antitrust-lagar (Jones, 1991; Cahan, 1992). Det har även visat sig att resultatstyrning 

förekommer i samband med övergången till alternativa redovisningsstandarder t.ex. 

IFRS (Capkun, Cazavan-Jeny, Jeanjean & Weiss, 2008). 

2.2.3 Metoder för resultatstyrning 

I regel brukar man prata om tre olika former av resultatstyrning; (1) behandling av 

periodiseringar i resultatreglerande syfte, (2) val av tidpunkt för implementering av 

obligatorisk redovisningspolicy och (3) byte av olika tillåtna redovisningsval (Ayres, 

1994). Behandling av periodiseringar i resultatreglerande syfte handlar i praktiken ofta 

om förändrade uppskattningar i ekonomisk livslängd samt möjlighet till att driva in 

fodringar och periodiseringar vid bokslutsårets slut för att korrigera resultatet i önskad 

riktning. Den här typen av periodiseringskorrigeringar är i regel svårobserverade för 

externa intressenter, men genom att analysera mönstret för sådana periodiseringar kan 

man observera att förändringar i kassaflödet rör sig i motsatt riktning (Troberg, 2013). 

När det rör sig om (2) val av tidpunkt för implementering av obligatorisk 

redovisningspolicy, innebär det i praktiken att företagsledningen väljer att implementera 

en ny standard då det är mest gynnsamt ur ett finansiellt perspektiv. Denna möjlighet 

existerar då exempelvis International Accounting Standards Board (IASB), i regel valt 

att anta en flerårig övergångsperiod före obligatorisk implementering av vissa 

standarder. Detta i kombination med frekvensen av nya standarder skapar ett naturligt 

ekonomiskt incitament för ledningen att optimera tidpunkten för implementering 

(Troberg, 2013).  

Enligt Troberg (2013) möjliggör även flexibiliteten inom både IASB och dess 

amerikanska motsvarighet FASB ytterligare ett alternativ till resultatstyrning. Då det i 

allmänhet är tillåtet att skifta från en allmänt accepterad redovisningsmetod till en 

annan. Ett klassiskt exempel på detta är FASB:s flexibla alternativ när det kommer till 

värderingen av företagets omsättningstillgångar (FIFO eller LIFO).  Trots att det finns 

begränsningar som förhindrar frekvent skiftande mellan olika redovisningspolicyn, är 

det i praktiken möjligt att göra flertalet ändringar under en och samma period eller över 

tid som signifikant inverkar på företagets resultat. I sammanhanget bör också nämnas 

att vissa typer av policybyten inte utesluter en framtida återgång till den ursprungliga 

policyn (Troberg, 2013). 
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Utöver dessa tre former brukar man även tala om så kallad reell resultatstyrning (eng. 

real earnings management). Detta begrepp syftar på situationer när ledningen påverkar 

kassaflödet och i viss mån även periodiseringarna genom att manipulera företagets 

operativa aktiviteter. Det kan t.ex. röra sig om prissänkningar för att öka försäljningen 

eller minskningar av forsknings och utvecklingsutgifter för att förbättra resultatet 

(Roychowdhury, 2006). I en studie presenterar Bartov (1993) till och med forskningsrön 

som indikerar att ledningen i vissa fall är beredda att göra sig av med 

anläggningstillgångar för att undvika ett negativt resultat eller äventyra att bryta mot 

lånevillkoren i vissa kreditavtal.    

2.2.4 Modeller för identifiering av resultatstyrning 

För att överskådliggöra förekomsten av resultatstyrning krävs modeller. Kapitlet 

avgränsas dock till att endast behandla modeller som behandlar diskretionära 

periodiseringar, då det används flitigast inom forskningen. Man brukar i regel prata om 

två olika sätt beräkna totala periodiseringar. Det kan antingen göras genom att utgå från 

balansräkningen eller utifrån kassaflödesanalysen. Då balansräkningen utgör 

utgångspunkten för totala periodiseringar som i bl.a. Healy (1985) och Jones (1991) 

beräknas det på följande vis: 

𝑇𝐴𝐶𝐶 = (∆𝐶𝐴 − ∆𝐶𝐿 − ∆𝐶𝐴𝑆𝐻 + ∆𝑆𝑇𝐷𝐸𝐵𝑇 − 𝐷𝐸𝑃)   (1) 

𝑇𝐴𝐶𝐶 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 

∆𝐶𝐴 = 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑡 

∆𝐶𝐿 = 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑡 

∆𝐶𝐴𝑆𝐻 = 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎, 𝑏𝑎𝑛𝑘 𝑜𝑐ℎ ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑡 

∆𝑆𝑇𝐷𝐸𝐵𝑇 = den kortsiktiga andelen av långfristiga skulder och andra kortfristiga skulder 

som inkluderats i kortfristiga skulder under period t 

DEP= avskrivningar och amorteringar under period t 

Totala periodiseringar beräknas alltså utifrån balansräkningen, genom att subtrahera 

avskrivningarna från förändringen i det icke likvida rörelsekapitalet. Logiken bakom 

detta tillvägagångsätt bygger på föreställningar om att kortfristiga periodiseringar 

reflekteras som antingen en ökning eller minskning av icke likvida kortfristiga tillgångar 
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och kortfristiga skulder. Följaktligen beräknas kortfristiga periodiseringar genom att 

subtrahera förändringen i kortfristiga skulder med förändringen i icke likvida tillgångar 

under samma tidsperiod (Rangan, 1998).  

Ovanstående angreppssätt med balansräkningen som utgångspunkt har dock kritiserats 

som missvisande av bland annat Collins & Hribar (1999), då risken för att signifikanta 

mätfel uppstår anses hög. Bakgrunden till denna kritik grundar sig i att variabeln som 

används för att identifiera resultatstyrning korrelerar med förekomsten av eventuella 

fusioner, företagsförvärv och avvecklingar, därför riskerar testen att identifiera felaktiga 

indikationer på resultatstyrning. Med detta som bakrund hävdar Collins & Hribar (1999) 

att kassaflödesanalysen är en mer lämplig utgångspunkt för att beräkna totala 

periodiseringar. Detta angreppsätt har bland annat använts av DeAngelo (1986) och 

Friedlan (1994) och går till på följande vis: 

𝑇𝐴𝐶𝐶 = 𝐸𝐵𝑋𝑇 = 𝑂𝐶𝐹        (2) 

𝑇𝐴𝐶𝐶 =Totala periodiseringar utgående från kassaflödesanalysen 

𝐸𝐵𝑋𝑇 =Resultat före extraordinära poster samt avvecklingar för period t 

𝑂𝐶𝐹 = det operativa kassaflödet för period t 

 

2.2.5 Diskretionära och icke diskretionära periodiseringar 

För att kunna identifiera eventuella resultatstyrning räcker det dock inte med att 

uppskatta totala periodiseringar, då periodiseringar i sig är en naturlig del av 

verksamheten. Följande steg blir därför att särskilja diskretionära och icke-diskretionära 

periodiseringar ur totala periodiseringar. Icke-diskretionära periodiseringar brukar 

sammanfattas som den andel som kan förklaras via de variabler som ingår i 

beräkningsmodellen. De variabler som inte kan förklaras i denna modell definieras 

således som diskretionära periodiseringar (Healy & Wahlen, 1999): 

 

𝑇𝐴𝐶𝐶 = 𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶 + 𝐷𝐴𝐶𝐶           (3)
  
𝑇𝐴𝐶𝐶 = totala periodiseringar under period t 
 
𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶 = Icke diskretionära periodiseringar under period t 
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𝐷𝐴𝐶𝐶 = Diskretionära periodiseringar under period t 

 
Ett grundläggande problem med att särskilja dessa periodiseringar är att de inte är 

observerbara i bokslut. Därför blir det grundläggande syftet med beräkningsmodeller för 

peridiseringsmässig resultatstyrning att estimera andelen icke diskretionära 

periodiseringar (Höglund, 2010). Hur effektivt sådana modeller kan särskilja dessa 

beror på dess förmåga att korrekt förutspå hur förändringar i affärsverksamheten 

påverkar periodiseringarna (Spohr, 2004).  Komplexiteten i att inkludera sådana 

varibler i en matematisk modell, gör att diskretionära periodiseringar kan ifrågasättas 

som rättmätig indikator på resultatstyrning. Trots detta är diskretionära periodiseringar 

utan tvekan det vanligaste tillvägagångsättet för att åskådliggöra resultatstyrning inom 

forskningen. Motivet bakom detta är att periodiseringar i sig anses återspegla 

inkonsekvensen i resultat och kassaflöden som orsakas av redovisningsmässiga val och 

därmed även ledningens omdöme. Med andra ord så reflekteras icke diskretionära 

periodiseringar av redovisningsmässiga justeringar av kassaflöden som följd av 

redovisningsprinciper, medans diskretionära avskrivningar anses snappa upp 

företagsledningens justeringar av kassaflödet (Healy, 1985). Resultatstyrning kan som 

nämnts tidigare även utföras via verkliga transaktioner, vilket i praktiken innebär att de 

inte kan observeras genom olika beräkningsmodeller (Jian & Wong, 2003). Forskningen 

är dock överens om att kostnaden för att mainipulera verkliga transaktioner är  betydligt 

högre än att utföra redovisningsmässiga manipuleringar. I sammanhanget skall också 

nämnas att diskretionära periodiseringar inte är lika överskådliga som t.ex. byte av 

redovisningsmetod, då de inte behöver nämnas och än mindre  motiveras i bokslutet 

(Verbruggen, Christensen & Milis, 2008).   

 

I studier som involverar resultatstyrning är avsikten ofta att identifiera diskretionära 

periodiseringar genom relationen mellan totala periodiseringar och hypotiserade 

faktorer. Först med att använda denna metod var Healy (1985) och DeAngelo (1986), 

som använder förändringar i totala periodiseringar som indikation på 

företagsledningens inflytande på det rapporterade resultatet. Healy (1985) utför detta 

genom att sortera in sina observationer i grupper utifrån deras hypotetiska beteende i 

situationer som involverar resultatstyrning. Därefter testar han sin hypotes genom 

parvisa jämförelser av medeltalet av periodiseringar mellan olika grupper som antas 

agera olika i resultatstyrningssamanhang. De icke diskretionära periodiseringarna 

utgörs i sammanhanget av medeltalet av totala periodiseringar dividerat med den 
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ingående balansomslutningen för estimeringsperioden, och illustreras genom följande 

matematiska modell: 

 

𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶 = ∑ = 𝑡 − 𝑛       (4) 

 
𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶 = förväntade periodiseringar under period t 

𝑇𝐴𝐶𝐶 = totala antalet periodiseringar under perioden t 

𝑛 = antalet år av data som inkluderats i estimeringsperioden 

𝑇𝐴 = totala antalet tillgångar för företag i under perioden t-1 

 

Det godtyckliga periodiseringarna som används som indikation på resultatstyrning 

kalkyleras genom att subtrahera de icke diskretionära periodiseringar från totala 

periodiseringar. Graden av resultatstyrning kan sedan identifieras genom att jämföra 

resultaten i ovanstående ekvation mellan olika grupper. DeAngelos (1986) modell skiljer 

sig från Healys (1985) i det hänsendet att den estimerar icke diskretionära 

periodiseringar från föregående period. Den betraktas därför ofta som en tidsserie-

variant av Healys modell, där andelen diskretionära periodiseringar kalkyleras genom 

att dividera förändringen i totala periodiseringar mellan år t-1 och år t med totala 

tillgångar år t-1. Detta innebär i praktiken att om antalet periodiseringar ändrar, utan att 

företagets totala tillgångar (storlek) ändrar så ger modellen utslag för resultatstyrning. 

DeAngelos (1986) modell sammanfattas enligt följande matematisk modell: 

 

𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶 =
( )

        (5) 

𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶 = förväntade periodiseringar under period t 

𝑇𝐴𝐶𝐶 = totala antalet periodiseringar år t-1 

𝑇𝐴 = totala tillgångar år t-1 

 

 

I och med att både DeAngelo (1986) och Healy (1985) tillämpar förändringen i totala 

periodiseringar under estimeringsperioden som måttstock för icke-diskretionära 

periodiseringar, introduceras naturliga mätfel i de fall där de icke-diskretionära 

periodiseringarna växlar från period till period (Verbruggen, Christaens & Milis, 2008). 
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För att komma till rätta med denna problematik frångår Jones (1991) i sin modell de 

tidigare restriktionerna om stationära icke-diskretionära periodiseringar. Detta 

möjliggörs genom att ta hänsyn till effekten av företagets ekonomiska utveckling på icke-

diskretionära periodiseringar (Verbruggen, Christaens & Milis, 2008). Detta tas i 

beaktande genom att estimera icke diskretionära avskrivningar med en OLS-regression, 

där förändringen i försäljningen och avskringningsbara tillgångar fungerar som 

förklarande variabler: 

 

= 𝑎 × + 𝛽 ×
∆

+ 𝛽 × + 𝜀   (6)

  
 
𝑇𝐴𝐶𝐶 = totala periodiseringar under år t för företag i 

𝑇𝐴 = totala tillgångar år t – 1 för företag i 

∆𝑅𝐸𝑉 = skillnaden mellan omsättning år t och omsättning år t – 1 för företag i 

𝑃𝑃𝐸 = bruttovärde för avskrivningsbara tillgångar för företag i 

𝜀 = residualer år t för företag i 

 

𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶 = 𝛽 , + 𝛽 ,
∆

+ 𝛽 ,
,

,
    (7) 

 
Diskretionära avskrivningar (DACC) beräknas sedan genom att subtrahera icke 

diskretionära avskrivningar (NDACC) från totala avskrivningar (TACC).  

Jones-modellen har dock därefter kommit att modifieras, bland annat av Dechow, Sloan 

& Sweeney (1995). Motivet bakom dessa  modifieringar grundar sig i det faktum att vissa 

diskretionära periodiseringar beräknas som icke diskretionära trots att potentiell 

resultatstyrning kan äga rum. Ett konkret exempel på detta är företagsledningens 

möjlighet att rapportera intäkter som inte realiserats i likvida medel, vilket i realiteten 

påverkar rapporterade intäkter såväl som kundfodringar (Verbruggen, Christaens & 

Milis, 2008). I sin modifierade version av Jones-modellen beaktar alltså Dechow, Sloan 

och Sweeney (1995) försäljningen på kredit och därmed kredithanteringen inom ett 

företag som en viktig variabel i sammahanget. Detta sker i praktiken genom att beräkna 

differansen i intäkter och kundfodringar mellan år t-1 och år t. I och med att den 

modifierade Jones-modellen både beaktar ekonomiska transaktioner samt 
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kredithanteringen inom ett företag, anses den i regel mer effektivt identifiera 

försäljningsbaserad resultatstyrning  jämfört med den ursprungliga modellen. 

(Verbruggen, Christaens & Milis, 2008). 

 

= 𝑎 + 𝑎
(∆ ∆ )

+ 𝑎 + 𝜀    (8) 

𝑇𝐴𝐶𝐶 = totala periodiseringar under år t dividerat med totala tillgångar under år t-1 

∆𝑅𝐸𝑉 =omsättning under år t minus omsättning under år t-1 

∆𝑅𝐸𝐶 =deltaomsättning under år t minus… 

𝑃𝑃𝐸 = bruttovärde för avskrivningsbara tillgångar under år t 

𝐴 =totala tillgångar under år t-1 

𝑎 , 𝑎 , 𝑎 = uppskattade prametrar (alphas) 

𝜀 = residualen under år t 

 

Icke diskretionära periodiseringar beräknas enligt följande: 

 

= 𝑎 + 𝑎
(∆ ∆ )

+ 𝑎    (9) 

 

𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶 = Icke diskretionära periodiseringar dividerat på totala tillgångar under år t-1 

∆𝑅𝐸𝑉 =omsättning under år t minus omsättning under år t-1 

∆𝑅𝐸𝐶 =deltaomsättning under år t minus… 

𝑃𝑃𝐸 = bruttovärde för avskrivningsbara tillgångar under år t 

𝐴 =totala tillgångar under år t-1 

𝑎 , 𝑎 , 𝑎 = uppskattade prametrar (alphas) 

 

Diskretionära avskrivningar (DACC) beräknas sedan i enligt med ekvation 3, genom att 

subtrahera icke diskretionära avskrivningar (NDACC) från totala avskrivningar (TACC).  
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En försvårande omständighet med den modifierade Jones-modellen är kravet på lång 

tidsserie data för att effektiv kunna bedöma några av parametrarna OLS-regressionen. 

Peasnell, Pope & Young (2000) riktar även kritik mot att modellen ifråga fungerar dåligt 

då företag med extrema kassaflöden undersöks. Trots denna kritik är användandet av 

den modifierade Jones-modellen utbrett inom forskningen och kravet på lång tidsserie 

data kan delvis kringgås genom att använda tvärsektionell data (Defond & Jiambalvo, 

1994). I praktiken innebär detta förfaringsätt att modellens koefficienter fås via en 

regressionsanalys på basen av exempelvis år eller industri.  

 
Ett av huvudargumenten mot aggregerade periodiseringar är den begränsade kunskapen 

kring hur periodiseringar beter sig då resultatstyrning inte förekommer. Med andra ord 

finns risken att modellerna i fråga felaktigt indikerar resultatstyrning på grund av 

metodfel (McNichols, 2000). Trots detta konstaterar Bartov, Goldberg & Kim (2001) att 

den modifierade Jones-modellen är ett passande redskap för att identifiera 

resultatstyrning vid användning av tidseriedata.   

 

2.2.6 Sammanfattning av kapitlet 

Avslutningsvis kan man fastställa att det finns en rad olika perspektiv på vad som skall 

inkluderas i begreppet resultatstyrning. Överlag kan man anta att syftet med 

redovisningsmässiga justeringar grundar sig i att förvränga företagets reella prestation 

och därmed vilseleda dess intressenter. Eller så kan man utgå från 

informationsperspektivet och anta att ledningen utövar sin redovisningsmässiga 

expertis och gör den finansiella rapporteringen mer informativ.  

 

Det finns tre huvudsakliga former av resultatstyrning: (1) behandling av periodiseringar 

i resultatreglerande syfte, (2) val av tidpunkt för implementering av obligatorisk 

redovisningspolicy och (3) byte av olika tillåtna redovisningsval. Dessutom kan 

resultatstyrning ske via manipulering av verkliga transaktioner. Men i och med att denna 

avhandling i första hand ämnar identifiera hur kvinnlig representation i styrelsen 

påverkar redovisningsmässiga justeringar faller några former av resultatstyrning utanför 

ramen för denna studie.  

 

Incitamenten bakom resultatstyrning delas i regel in i antingen (a) 

kapitalmarknadsmässiga-, (b) kontraktsmässiga- och (c) regleringsmässiga- motiv. 

Identifieringsprocessen av resultatstyrning inkluderar flera steg. Först kalkyleras i regel 

de totala periodiseringarna, vilket kan ske med utgångspunkt från antingen 
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balansräkningen eller kassaflödesanalysen. Följande steg innebär identifiering av 

förväntade och därmed också oförväntade periodiseringar, vilka estimeras med hjälp av 

en modell. I denna avhandling tillämpas Dechow, Sloan & Sweeneys (1995) modifierade 

jones-modell för denna estimering. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

 

Syftet med denna avhandling är att identifiera hur genusrelaterade skillnader i 

styrelsestrukturen påverkar graden av resultatstyrning. Logiken bakom 

grundantagandet om behavioristiska skillnader mellan män och kvinnor i 

styrelsepositioner grundar sig i resultat från tidigare forskning (Adams & Ferreira 2009; 

Srindhi, 2011). Dessa resultat indikerar små men signifikanta skillnader mellan könen 

när det kommer till karaktärsdrag kopplade till arbetslivet (Vähämaa, 2014). Srindhi 

(2011) påpekar även i sin studie att kvinnliga styrelseledamöter besitter en annan form 

av expertis än sin manliga motsvarighet, vilket torde resultera i ett mer varierat 

åsiktsklimat i styrelsesammanhang. Denna expertis anses ofta i sammanhanget bestå av 

riskaversiva- och kommunikationsbaserade kvalitéer, som motiveras tillhandahålla 

bättre förutsättningar för effektiva övervakningsprocesser inom styrelsen (Adams & 

Ferreira, 2009).  

Arun et al. (2015) beskriver även kvinnliga styrelsemedlemmar som mer etiska med 

tonvikt på kollektivets bästa, i jämförelse med män som i regel tenderar att uppvisa mer 

prestationsinriktade karaktärsdrag. Betz et al. (1989) presenterar även resultat som 

indikerar att män i större utsträckning än kvinnor är villiga att bryta mot allmänna 

regelverk för egen vinnings skull. Med andra ord indikerar forskningen en kognitiv 

skillnad mellan män och kvinnor som tenderar att påverka vissa aspekter i 

styrelsefunktionen. Därmed finns det en tydlig teoretisk förankring i antagandet om att 

könsrelaterade faktorer potentiellt kan påverka bolagsstyrningen och följaktligen även 

den finansiella rapporteringen.  

Trots det gedigna utbudet av vetenskapliga artiklar beträffande både resultatstyrning 

och styrelsens sammansättning, är forskning som specifikt berör sambandet mellan 

styrelsens könsdiversitet och resultatstyrning ett relativt nytt forskningsområde. Därför 

är det inte heller speciellt överraskande att forskningsresultaten tenderar att variera. En 

bidragande förklaring till detta kan tillskrivas varierande metodik samt sampelurval. 

Sampelurval anses extra intressant i sammanhanget, på grund av att modellen på 

bolagsstyrningens utformning är annorlunda beroende på var i världen man befinner sig 

(se kap 2.1.7). Detta innebär i praktiken att forskningsresultat från en specifik marknad 

inte nödvändigtvis är representativt för en annan. Denna reflektion är ytterst relevant 

med tanke på att utformningen av bolagsstyrningsmodellen tenderar att påverka flertalet 

parametrar tätt associerade med styrelsens övervakande funktion.  
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3.1 Forskningsresultat från anglosaxiska marknader 

 

Krishnan & Parsons (2008) använder fem olika mått (eng. earnings skewness, accruals, 

smoothness, loss avoidance and persistence) för att undersöka om det finns ett samband 

mellan kvalitéten på rapporterat resultat (eng. earnings quality) och styrelsens 

könsdiversitet i Amerikas 500 största företag (S&P 500). Resultaten indikerar 

signifikanta samband för samtliga mått inkluderade i studien och stöds ytterligare av 

Srindhi et al. (2011), som finner liknande resultat i ett mer omfattande amerikanskt 

sampel. Peni & Vähämaa (2010) använder samma sampel (S&P 500) för att undersöka 

förekomsten av resultatstyrning i företag där posten som styrelseordförande eller 

ekonomichef (eng. CFO) innehas av en kvinna. Resultaten visar att företag med en 

kvinnlig ekonomichef uppvisar en lägre grad av abnorma periodiseringar, vilket i 

sammanhanget tyder på en lägre grad av resultatstyrning.    

Forskningen indikerar även att amerikanska företag med bristande 

bolagsstyrningsmekanismer påverkas prestationsmässigt positivt vid tillsättande av 

kvinnliga styrelsemedlemmar (Adams & Ferreira, 2009). Samtidigt visar samma studie 

att amerikanska företag med fungerande bolagsstyrningsmekanismer tenderar att 

drabbas prestationsmässigt negativt vid tillsättande av kvinnliga styrelsemedlemmar. 

Utöver detta har det även visat sig att bolagets komplexitet bör beaktas i sammanhanget. 

Detta påstående bekräftas av Arun et al. (2015) som i en jämförelse av brittiska företag 

med hög och låg skuldsättningsgrad presenterar resultat som indikerar att kvinnliga 

styrelseledamöter motverkar resultatstyrning i företag med låg skuldsättningsgrad. 

Utöver detta fastställer Arun et al. (2015) att ekonomichefens kön inte har en signifikant 

inverkan på förekomsten av resultatstyrning och bestrider därmed Peni & Vähämaas 

(2010) slutsats.   

Gavious et al. (2012) beaktar även vikten av homogenitet i sammanhanget genom att 

påpeka att graden av resultatstyrning med största sannolikhet skiljer sig i olika 

näringsgrenar. Denna slutsats nås genom att undersöka graden av resultatstyrning i ett 

sampel bestående av högteknologiska bolag från Israel börsnoterade i USA under 

perioden 2002–2009. I sin studie finner Gavious et al. (2012) även ett negativt samband 

mellan diskretionära periodiseringar och den relativa mängden kvinnor i styrelsen. 
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3.2 Forskningresultat från Kontinentaleuropeiska marknader  

 

Lakhal et al. (2015) tillämpar samma tillvägagångsätt som Krishnan & Parsons (2008) i 

ett franskt sampel och finner även de ett negativt samband mellan resultatstyrning och 

kvinnliga styrelserepresentanter. Trots det snarlika tillvägagångsättet bidrar denna 

studie i många avseenden till att komplettera forskningsområdet. Framförallt i och med 

att sambandet mellan kvinnliga styrelserepresentanter och resultatstyrning undersöks 

under andra institutionella omständigheter. Dessa institutionella skillnader utgörs 

bland annat av att den franska marknaden regleras av en ”comply and explain”-princip 

som finns till för att främja diversitet inom styrelsen.  

Utöver detta inkluderas socio-dynamiska teorier i studien, då Lakhal et al. (2015) testar 

ifall effekterna av kvinnlig representation förstärks då andelen kvinnliga 

styrelserepresentanter uppnår en viss kvot. I och med detta lyckas man fastställa att då 

tre eller flera kvinnliga representanter inkluderas i styrelsen tenderar graden av 

resultatstyrning minska ytterligare. Författarna påpekar att resultaten bidrar till 

debatten om könskvoteringens vara eller icke vara i styrelsesammanhang, då de 

indikerar ett klart mervärde vid ökad kvinnlig representation i sammanhanget.  

Bermig & Frick (2010) undersöker även de sambandet mellan resultatstyrning och 

kvinnlig representation i styrelsen men i ett tyskt sammanhang. Författarna lyckas 

urskilja ett negativt samband mellan kvinnliga styrelserepresentanter och 

resultatstyrning, men anser att detta främst är resultatet av att de flesta kvinnor i 

sammanhanget består av oberoende styrelsemedlemmar i form av 

personalrepresentanter. Bermig & Frick (2010) anser därför att det inte är kvinnor i sig 

som förbättrar styrelsens övervaknings processer, utan den underliggande drivkraften 

anses istället härstamma från ett mer långsiktigt vinstperspektiv hos styrelsens 

personalrepresentanter. Författarna poängterar att resultaten utgör argument som 

bestrider könskvoteringens positiva effekter i sammanhanget.     

Kyaw et al. (2015) inkluderar samtliga länder i Kontinentaleuropa i en sammanställande 

studie och fastställer att könsdiversifierade styrelser tenderar att uppvisa ett negativt 

samband med resultatstyrning, men endast i länder där det råder hög jämlikhet mellan 

könen. Författarna når därmed slutsatsen att de varierande resultaten inom 

forskningsområdet kan härledas till geografiska skillnader i samhällsstruktur som 

påverkar könsnormerna i ett land. 
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3.3 Nordiska forskningsresultat  

Nordisk forskning som undersöker hur kvinnliga styrelserepresentanter inverkar på 

förekomsten av resultatstyrning är ofta begränsade till magisteravhandlingar. Dessa 

studier berör i sin tur ofta endast en enskild nordisk marknad under en kortare 

tidsperiod. I sammanhanget saknas alltså en heltäckande undersökning som inkluderar 

samtliga nordiska länder i ett sammanställt sampel. Med tanke på den begränsade 

sampelstorleken och längden på tidsintervall i tidigare studier så anses de en aning 

begränsade. Framförallt med tanke på validitetsfrågan och att de modeller som används 

för att upptäcka resultatstyrning ofta kräver långa tidsserier.   

Kyaw et al. (2015) inkluderar dock de nordiska marknaderna i en sammanställd 

europeisk undersökning.  Dock beaktas inte kulturella skillnader mellan de nordiska, 

anglosaxiska och kontinentaleuropeiska marknadsplatserna, vilket resulterar i att 

kulturella effekter kopplade till bolagsstyrningskultur eventuellt negligeras. Det kan t.ex. 

röra sig om att hög andel av styrelsens personalrepresentanter tenderar att vara kvinnor 

i vissa länder, vilket innebär en ökad risk för endogena mätfel i 

övervakningssammanhang. Utöver detta är de enskilda nordiska marknaderna relativt 

små, vilket gör det mer ändamålsenligt att undersöka ett unisont sampel i 

sammanhanget.   

I linje med Kyaw et al. (2015) anses Norden utgöra en intressant undersökningsmiljö, i 

och med det jämställda samhällsklimatet och den relativt höga andelen kvinnliga 

styrelserepresentanter i publika aktiebolag. Utöver detta betraktas en nordisk 

forskningsansats befogad ur kulturell bolagsstyrningssynpunkt, då den nordiska 

bolagsstyrningsmodellen skiljer sig från den som anammas på anglosaxiska och 

kontinentaleuropeiska marknader. Det finns med andra ord skäl till att undersöka 

huruvida tidigare forskningsrön inom området är applicerbara i en nordisk bolagsmiljö. 
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Tabell 1 Sammanfattning över tidigare forskning 

Författare Marknad Studiens utfall 

Krishnan & 

Parsons (2008) 

USA Finner samband mellan kvalitéten på rapporterat resultat och 
styrelsens könsdiversitet i Amerikas 500 största företag (S&P 500). 

Adams & 

Ferreira (2009) 

USA Amerikanska företag med bristande bolagsstyrningsmekanismer 
påverkas prestationsmässigt positivt vid tillsättande av kvinnliga 
styrelsemedlemmar. 

Bermig & Frick 

(2010) 

Tyskland Finner ett negativt samband mellan kvinnliga styrelserepresentanter 
och resultatstyrning. Dock motiveras resultatet grunda dig i att de flesta 
kvinnliga styrelseledamöter i samplet består av oberoende personal-
representanter 

Peni & Vähämaa 

(2010) 

USA Företag med en kvinnlig ekonomichef uppvisar en lägre grad av 
abnorma periodiseringar i Amerikas 500 största företag (S&P 500). 

Ye et al. (2010) Kina Finner inget samband mellan kvinnlig representation i styrelsen och 
förekomsten av resultatstyrning. 

Srindhi et al. 

(2011) 

USA Finner samband mellan kvalitéten på rapporterat resultat och 
styrelsens könsdiversitet i ett väldigt omfattande amerikanskt sampel. 

Gavious et al. 

(2012) 

USA 

Israeliska 

förtag 

Finner ett negativt samband mellan diskretionära periodiseringar och 
den relativa mängden kvinnor i styrelsen i högteknologiska företag. Når 
därför slutsatsen att sambandet troligtvis är kopplat till specifika 
näringsgrenar. 

Lakhal et al. 

(2015) 

Frankrike Lyckas fastställa att då tre eller flera kvinnliga representanter 
inkluderas i styrelsen tenderar sambandet till resultatstyrning minska 
ytterligare. 

Kyaw et al. 

(2015) 

Europa Fastställer att könsdiversifierade styrelser tenderar att uppvisa ett 
negativt samband med resultatstyrning, men endast i länder där det 
råder hög jämlikhet mellan könen i övrigt i samhället. 

Arun et al. (2015) Stor-

britannien 

Presenterar resultat som indikerar att kvinnliga styrelseledamöter 
motverkar resultatstyrning i företag med låg skuldsättningsgrad. 
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4 FORSKNINGSUPPGIFT 

 

Detta kapitel ämnar behandla denna avhandlings forskningsuppgift. Detta sker genom 

kapitelindelningen hypotesformulering, data & urval samt undersökningsmetodik. 

Inledningsvis formuleras alltså hypoteserna som ämnar besvara studiens 

forskningsfråga. Därefter skildras dataurvalsprocessen samt val av 

undersökningsmetodik, för att åskådliggöra tillvägagångsättet som valts för att uppnå 

studiens syfte. 

 
Denna avhandling syftar till att undersöka sambandet mellan genusrelaterade 

bolagsstyrningsvariablar och resultatstyrning i publika aktiebolag i norden. Mer 

specifikt så undersöks alltså bolagsstyrelsen och framförallt hur dess 

genussammansättning inverkar på graden av flexibilitet hos företagsledningen till olika 

redovisningsval. Styrelsen betraktas ofta som ett av de viktigaste 

bolagsstyrningsorganen, vars uppgift bland annat består av att övervaka 

företagsledningen och därmed även se över den finansiella rapporteringen. Tidigare 

forskning har indikerat att genusrelaterade skillnader i styrelsestrukturen eventuellt kan 

begränsa ledningens incitament till att handla i egenintresse och därmed även reducera 

redovisningsmässiga informationsasymmetrier. Utöver detta indikerar även tidigare 

studier att en könsdiversifierad styrelse kan begränsa systematiska och osystematiska fel 

som kan uppstå då ledningen gör subjektiva bedömningar (John & Senbet, 1998).   

 

Undersökningen inbegriper publika aktiebolag börsnoterade i norden, då det i skrivande 

stund saknas enhetliga forskningsresultat som inkluderar samtliga nordiska länder som 

en marknadshelhet. I sammanhanget anses det motiverat att slå ihop de enskilda 

nordiska marknaderna till en gemensam, då marknadsplatserna ifråga lyder under 

snarlika juridiska-, kulturella- och marknadsmässiga förhållanden (Han et al., 2010; Ball 

et al., 2000). Det nordiska urvalet anses även intressant ur kulturell bolagsstyrnings-

synpunkt, då den nordiska bolagsstyrningsmodellen skiljer sig från den som anammas 

på anglosaxiska och kontinentaleuropeiska marknader.  Denna avhandling bidrar med 

andra ord till att undersöka huruvida tidigare forskningsrön är applicerbara i en nordisk 

bolagsmiljö. 

 

Forskningsfråga: Finns det ett samband mellan resultatstyrning och den relativa andelen 

kvinnor i styrelsen i börsnoterade bolag i norden?  
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4.1 Hypotesformulering 

Den logiska förankringen i hypotesformuleringen utgår från resultat från tidigare 

forskning samt de premisser som introducerades i den teoretiska referensramen. 

Överlag är detta synonymt med forskningsindikationer som pekar på små men 

signifikanta skillnader mellan könen när det kommer till karaktärsdrag kopplade till 

arbetslivet (Vähämaa, 2014).  Med detta som utgångspunkt formuleras följande tre 

hypoteser: 

H1a: Det finns ett negativt samband mellan den relativa andelen kvinnliga 

styrelserepresentanter och resultatstyrning. 

Denna hypotes har genererats i linje med de forskningsresultat som indikerar att ökad 

könsdiversitet inom styrelsen leder till mer omfattande övervakning av 

företagsledningen och därmed till ökad transparens (Gul, Srinidhi & Ng, 2011; Adams & 

Ferreira, 2009). Utöver detta tyder mycket på att könsdiversitet leder till en högre grad 

av transparens och frivillig extern rapportering, som i regel brukar anses resultera i ett 

ökat externt informationsvärde i anknytning till det rapporterade resultatet (Srinidhi, 

Gul & Tsui, 2011). I sammanhanget bör också beaktas att Nielsen & Huse (2010) uppvisar 

resultat som indikerar att kvinnliga styrelsemedlemmar bidrar till att stärka strategiska 

kontroller inom ett företag. Detta sker främst genom ökad övervakning av strategiska 

beslut och efterlevnad av internt stadgade normer.  

H1b: Det negativa sambandet till resultatstyrning tilltar då den relativa andelen kvinnor 

i styrelsen uppfyller ett specifikt tröskelvärde. 

Detta antagande grundar sig bland annat i de socio-dynamiska forskningsrön som 

bekräftas av bland annat Lakhal et al. (2015), vars forskning indikerar att graden av 

resultatstyrning tenderar att minska då den kvinnliga representationen i styrelsens 

förstärks. Med andra ord så tenderar sambandet mellan resultatstyrning avta ytterligare 

då andelen kvinnliga styrelserepresentanter uppnår ett visst tröskelvärde.  

H2: Det finns ett negativt samband mellan en kvinnlig styrelseordförande och 

resultatstyrning. 

Denna hypotes utgår från genusforskningens teorier om behavioristiska skillnader 

mellan män och kvinnor i ledarskapspositioner (Adams & Ferreira, 2009; Srindhi, 2011). 

Dessa skillnader argumenteras utmynna i att kvinnor i ledningspositioner besitter en 

annan form av expertis än sin manliga motsvarighet (Peni & Vähämaa, 2010). Denna 
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expertis anses i styrelsesammanhang ofta bestå av riskaversiva- och 

kommunikationsbaserade kvalitéer, som motiveras tillhandahålla bättre förutsättningar 

för effektiva övervakningsprocesser inom styrelsen (Peni & Vähämaa 2010).  

4.2 Dataurval och sampel 

 
Datasamplet består av börsnoterade bolag på de nordiska aktiemarknaderna under åren 

2007–2015. Samplet har dock avgränsats genom att utesluta finansiella- och 

allmännyttiga bolag, främst på grund av regleringsmässiga särdrag som riskerar att 

influera resultatet. Utöver detta exkluderas den isländska marknaden på grund av dess 

ringa storlek. Företag som avförts eller börsintroducerats under tidsperioden 2007–

2015 har även de uteslutits ur samplet, främst för att förhindra förekomsten av 

extremvärden som kan uppstå vid konkurs och nyemissioner (Teoh, Welch & Wong, 

1998a&b; Spohr, 2004; Chen, 2007). Med andra ord inkluderas endast företag som varit 

börsnoterade under hela det angivna tidsintervallet, vilket leder till ett slutgiltigt 

sampelurval på 198 företag.   

 

I sammanhanget anses det motiverat att slå ihop de enskilda nordiska marknaderna till 

en gemensam, då marknadsplatserna ifråga lyder under snarlika juridiska-, kulturella- 

och marknadsmässiga förhållanden (Han et al., 2010; Ball et al., 2000). Men för att 

åskådliggöra eventuella skillnader länderna emellan undersöks även varje marknad 

enskilt. Att kontrollera för marknadsmässiga skillnader trots snarlika förhållanden anses 

även det motiverat i denna avhandling i och med rådande kvoteringslagstiftning i Norge 

(se kap 2.1.6). Denna lagstiftning trädde i kraft år 2006, vilket innebär att 

undersökningens tidsintervall har potential att avslöja eventuella bolagsstyrnings-

implikationer av den typen av yttre ingripande på arbetsmarknaden. För att kontrollera 

för eventuella skillnader mellan en fri och reglerad arbetsmarknad undersöks även 

samplet då samtliga norska bolag exkluderats. Utöver detta anses tidsperioden även 

motiverad med tanke på den kontinuerliga ökningen av kvinnliga styrelseledamöter 

under de senaste tio åren.  

 

Undersökningen vilar både på primär-och sekundärdata från respektive bokslutsår. 

Företagsspecifik data, som utgör undersökningens kontrollvariabler har generats från 

databasen Thomson Datastream. Genusspecifika bolagsstyrningsvariabler har å sin sida 

handplockats från respektive företags årsbokslut. För att utöka sampelstorleken samt 

åskådliggöra specifika observationer under ett bestämt tidsintervall används paneldata i 
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denna undersökning. Detta innebär att respektive variabel i samplet har observerats 

kontinuerligt under ett tidsintervall på 9 år (2007–2015), vilket resulterar i sammanlagt 

i 1431 observationer. I och med att specifika observationer sker fortlöpande över tid, 

anses även möjligheten att identifiera komplexa beteendemönster större än om enbart 

en specifik tidpunkt hade observerats. 

 

4.3 Metod 

 
I denna avhandling definieras resultatstyrning som företagsledningens avsiktliga 

inflytande på det rapporterade resultatet via diskretionära periodiseringar. För att kunna 

urskilja sådana periodiseringar tillämpas Dechow, Sloan & Sweeneys (1995) modifierade 

Jones-modell. Detta innebär att identifieringsprocessen av diskretionära och icke 

diskretionära periodiseringar utgår från respektive bokslutsår och sker i enligt med 

regressionsmodell (3), (8) och (9) (Se kap 2.2.5).  

 

För att därefter åskådliggöra ett eventuellt samband mellan olika genusrelaterade 

bolagsstyrningsvariabler och resultatstyrning i börsnoterade bolag i norden tillämpas 

minsta kvadratmetoden (eng: Ordinary Least Squares). Där det absoluta värdet från 

residualen i ekvation (8) utgör den beroende variabeln i undersökningen. I och med att 

det absoluta värdet av diskretionära periodiseringar används, beaktar modellen inte om 

periodiseringarna i sig är godtyckliga eller ej. Den registrerar endast om och till vilken 

grad redovisningsmässiga justeringar förekommer. Regressionsmodellen i fråga 

klassificeras som en kvantitativ forskningsansats som i grund och botten ämnar 

undersöka till vilken grad ett antal oberoende variabler förmår förklara en beroende 

variabel. Ekvationen för minsta kvadratmetoden formuleras enligt följande: 

𝛾 = 𝑎 + 𝛽 ∗ 𝑋 + 𝛽 ∗ 𝑋 + ⋯ + 𝛽 ∗ 𝑋 + 𝜀    (10) 

 

I enlighet med den teoretiska referensramen utgår denna undersökning från att 

resultatstyrning uppstår ur antingen: (1) kapitalmarknadsmässiga-, (2) 

kontraktsrelaterade- eller (3) regleringsmässiga motiv (Healy & Wahlen, 1999). För att 

säkerställa kontrollvariablerna validitetgrad har de utformats i enlighet med denna 

teoretiska utgångspunkt. I tabell 2 och 3 återfinns en mer ingående definition och 

teoretisk återknytning till varför variablerna i regel associeras med resultatstyrning. 

Nedan följer regressionerna som tillämpas i denna avhandling:     
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𝑎𝑏𝑠𝐷𝐴𝐶𝐶 = 𝑎 + 𝛽 ∗ 𝑅𝑂𝐴 + 𝛽 ∗ 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 + 𝛽 ∗ 𝑀𝑇𝐵 + 𝛽 ∗

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + 𝛽 ∗ 𝐵𝑜𝑎𝑟𝑑 𝑠𝑖𝑧𝑒 + 𝛽 ∗ 𝐾𝑉𝐼𝑁𝑁𝐿𝐼𝐺% + 𝜀    (11) 

 

𝑎𝑏𝑠𝐷𝐴𝐶𝐶 = 𝑎 + 𝛽 ∗ 𝑅𝑂𝐴 + 𝛽 ∗ 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 + 𝛽 ∗ 𝑀𝑇𝐵 + 𝛽 ∗

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + 𝛽 ∗ 𝐵𝑜𝑎𝑟𝑑 𝑠𝑖𝑧𝑒 + 𝛽 ∗ 𝐾𝑉𝐼𝑁𝑁𝐿𝐼𝐺 𝐶𝑂𝐵 + 𝜀   (12) 

 

𝑎𝑏𝑠𝐷𝐴𝐶𝐶 = 𝑎 + 𝛽 ∗ 𝑅𝑂𝐴 + 𝛽 ∗ 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 + 𝛽 ∗ 𝑀𝑇𝐵 + 𝛽 ∗

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + 𝛽 ∗ 𝐵𝑜𝑎𝑟𝑑 𝑠𝑖𝑧𝑒 + 𝛽 ∗ 𝐾𝑉𝐼𝑁𝑁𝑂𝑅 40% + 𝜀   (13) 

 

I denna avhandling testas alltså sambandet mellan resultatstyrning och de 

genusrelaterade bolagsstyrningsvariablerna separat i tre likvärdiga regressionsmodeller. 

Logiken bakom detta grundar sig i föreställningar om hög korrelation mellan de 

genusrelaterade variablerna, vilket gör det mer ändamålsenligt att testa dem separat. 

Detta minskar risken för autokorrelation, vilket är ett prerekvisit för att minsta 

kvadratmetoden skall anses tillförlitlig.  

 

Tabell 2 Genusrelaterade bolagsstyrningsvariabler inkluderade i OLS regressionen 

Definition och motivering 
 

 

KVINNLIG% 

Representerar den relativa andelen kvinnor i styrelsen. Enligt Gul, 
Srinidhi & Ng (2011) bidrar könsdiversitet inom styrelsen till mer 
omfattande övervakning av företagsledningen. Därför förväntas 
sambandet till diskretionära periodiseringar i enlighet med hypotes 1a 
vara negativt.   

 

KVINNLIGCOB 

 

Representerar en dummy variabel som antar värdet 1 om 
styrelseordföranden är kvinna och 0 om det är en man. Sambandet till 
diskretionära periodiseringar antas var negativt i enlighet Peni & 
Vähämaa (2010) forskningsresultat, som indikerar att kvinnor i 
ledningspositioner tenderar att tillhandahålla bättre förutsättningar för 
effektiva övervakningsprocesser inom styrelsen.  

 

KVINNOR40% 

Representerar en dummy variabel som antar värdet 1 om den relativa 
procentandelen kvinnor i styrelsen överskrider 40 % och 0 om den inte 
gör det.  Hypotesen om att det negativa sambandet skulle tillta vid ett 
visst tröskelvärde grundar sig i forskningsresultat presenterade av bland 
annat Lakhal et al. (2015).   
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Tabell 3 Övriga variabler inkluderade i OLS regressionen 

Variabel Definition och motivering 

Beroende variabel 

abs DACC 

 

Det absoluta värdet på diskretionära periodiseringar enligt Dechow, Sloan och 
Sweeney (1995). Anses i och med användningen av paneldata fungera som ett 
lämpligt riktvärde för att åskådliggöra resultatstyrning.     

Kontrollvariabler 

 

ROA 

(Oberoende) 

Räntabilitet på totalt kapital, fungerar som riktvärde för prestation. En lägre 
presentationsnivå skulle enligt Healy (1985) öka sannolikheten för 
diskretionära periodiseringar. Främst på grund av ledningens ökade 
incitament till resultatstyrning som uppstår i och med den förhöjda 
svårigheten att uppnå kompensationsrelaterade tröskelvärden. Sambandet 
mellan ROA och diskretionära periodiseringar förväntas därmed vara 
negativt. 

 

Skuldsättnings-
grad  

(Oberoende) 

Företagets skuldsättningsgrad anses i sammanhanget fungera som riktvärde 
för sannolikheten att ett företaget misslyckas uppfylla kontraktsbaserade 
amorteringskrav (Chen et al., 2015). Risken för att misslyckas uppfylla 
kontraktbaserade amorteringskrav kan utgöra ett incitament till 
resultatstyrning Franz et al. (2014). Sambandet mellan variabeln som 
representerar skuldsättningsgrad och diskretionära periodiseringar antas 
därför vara positivt. 

 

MTB 

(Oberoende) 

Företagets marknadsvärde i förhållande till bokfört värde fungerar som ett 
riktvärde för komplexitet. Ett högt marknadsvärde i förhållande till bokfört 
värde, indikerar att företaget opererar i en komplex affärsmiljö (Linck et al., 
2011). Komplexa företag har ofta större exponering mot alternativa 
värderingsprognoser (analytiker, press, kreditvärderingsinstitut) och därmed 
även kapitalmarknadsmässiga incitament till resultatstyrning. Därför antas 
också sambandet till diskretionära periodiseringar vara positivt.         

 

Försäljnings-
tillväxt  

(Oberoende) 

Försäljningens tillväxt fungerar som riktvärde för tillväxtpotential. Växande 
företag är enligt Chen et al. (2015) i regel mer känsliga för resultatprognoser, 
vilket innebär att sambandet mellan försäljningstillväxt och diskretionära 
periodiseringar förväntas vara positivt. Utöver detta tenderar 
företagsledningen ofta uppvisa en preferens för att sprida positiva resultat till 
efterkommande kvartal för att på så vis uppfylla kapitalmarknads-mässiga 
förväntningar. 

Styrelse.strl 

(Oberoende) 

Representerar styrelsens storlek. En större styrelse medför enligt Jensen 
(1993) ökad kapacitet till att övervaka ledningen. Därför förväntas också 
sambandet till diskretionära periodiseringar vara negativt. 
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5 RESULTAT 

5.1 Deskriptiv statistik  

För att åskådliggöra variabel- och sampelspecifika särdrag, redovisas deskriptiv statistik 

över datasamplet som använts som underlag i denna avhandling. För att göra statistiken 

mer överskådlig presenteras även separat data för varje enskilt nordiskt land. I 

nedanstående tabell går det alltså att utläsa medelvärdet, standardavvikelsen och antalet 

observationer för varje variabel som inkluderats i respektive sampel. Av statistiken går 

det bland annat utläsa att de separata nordiska marknaderna överlag uppvisar få 

olikheter i förhållande till varandra. Detta är speciellt evident då det kommer till 

bokslutsrelaterad data och bekräftar i viss mån föreställningen om att det i 

sammanhanget är ändamålsenligt att undersöka norden som helhet.  

Speciellt stora likheter återfinns mellan de nordiska länderna när det kommer till 

medelvärdet för räntabilitet på totalt kapital, skuldsättningsgrad och ”MTB” värde. 

Dessa nyckeltal uppvisar ett medelvärde som endast avviker med ett par procentenheter 

länderna emellan.  Detsamma gäller även medelvärdet för styrelsens storlek, där antalet 

styrelsemedlemmar i respektive sampel varierar mellan 7,2 (Finland) och 10,7 

medlemmar (Danmark). Däremot går det att utläsa stora skillnader i försäljningstillväxt. 

De finländska och danska bolagen uppvisar ett lågt medelvärde på 1,3 % respektive 0,6 

% i jämförelse med de svenska (18%). I sammanhanget är det även noterbart att 

observera den stora standardavvikelsen för variabeln som representerar räntabilitet på 

totalt kapital, då den skvallrar om stor spridning mellan observationsvärdena. 

Utöver detta bekräftar den deskriptiva statistiken den relativt höga andelen kvinnor i 

nordiska bolagsstyrelser. Medelvärdet för den relativa andelen kvinnor i styrelsen 

motsvarar 27% i det sammanställda nordiska samplet. Då norska företag sedan 

exkluderas sjunker värdet till 23%, främst på grund av den höga andelen kvinnor i norska 

styrelser (38%). När sedan de nordiska länderna granskas separat uppvisar det svenska 

och finska samplet ett likvärdigt medelvärde på ungefär 25 %. Det lägsta medelvärdet 

återfinns i det danska samplet där endast 18 % av styrelsemedlemmarna är kvinnor. Med 

tanke på att samplet inkluderar tidsperioden 2007-2015 kan medelvärdet i samtliga 

sampel anses ligga förhållandevis högt i jämförelse med övriga europeiska länder. Utöver 

detta avslöjar statistiken att kvinnliga styrelseordföranden är en relativt ovanlig 

företeelse i nordiska bolag under tidsperioden 2007-2015. Sist och slutligen kan det 

konstateras att det introducerade tröskelvärdet i regel uppnås i 37% av fallen i det 
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sammanställda nordiska samplet och sjunker av naturliga skäl till 23% då den norska 

marknaden exkluderas. 

Tabell 4 Deskriptiv statistik över samplet 

 

I tabell 5 återfinns Pearsons korrelationsmatris över samplets variabler. Ur tabellen 

utläses korrelationer av varierande signifikansnivå mellan variablerna. Det framgår bl.a. 

att styrelsestorleken är signifikant negativt korrelerad med andelen kvinnor i styrelsen, 

vilket innebär att den procentuella kvinnliga närvaron tenderar att vara mindre i större 

styrelser. Den högsta korrelationen mellan två variabler uppvisar försäljningstillväxt och 

absDACC (R=0,442). Ingen korrelation överskrider dock gränsvärdet R=0,5, som ofta 

används som måttstock för korrelationsproblem mellan två variabler (Gujarati, 2003).  

Tabell 5 Pearsons korrelationsmatris  

 

 

abs 
DACC ROA 

Skuldsättn
.grad MTB 

Försälj. 
tillväxt 

Styrelse
.strl 

Kvinnlig 
% 

abs DACC corr. 1 -0,121 -0,009 0,004 0,446 -0,140 -0,023 
 sig. - 0,000 0,002 0,323 0,000 0,000 0,171 

ROA corr. -0,121 1 -0,109 0,048 0,06 0,073 -0,036 
 sig. 0,000  - 0,000 0,033 0,014 0,003 0,119 

Skuldsättn.grad corr. -0,091 -0,109 1 -0,055 -0,01 -0,005 0,087 
 sig. -0,002 0,000  - 0,018 0,348 0,411 0 

MTB corr. 0,004 0,048 -0,055 1 0,018 0,023 -0,006 
 sig. 0,323 0,033 0,018  - 0,253 0,196 0,415 

Försälj.tillväxt corr. 0,446 0,060 -0,01 0,018 1 -0,025 0,021 
 sig. 0,000 0,014 0,348 0,253  - 0,167 0,199 

Styrelse.strl corr. -0,14 0,073 -0,005 0,023 -0,025 1 -0,192 
 sig. 0,000 0,003 0,411 0,196 0,196  - 0,000 

Kvinnlig % corr. -0,023 -0,036 0,087 -0,006 0,021 -0,192 1 
 sig. 0,171 0,119 0,000 0,415 0,199 0,000  - 

 

 
NORDEN 

Norge inkl. 
NORDEN 

Norge exkl. Sverige  Finland  Norge  Danmark               
Variabel Mean Std.err Mean Std.err Mean Std.err Mean Std.err Mean Std.err Mean Std.err 

abs DACC 0,465 0,067 0,507 0,057 0,052 0,057 0,447 0,041 0,674 0,082 0,050 0,056 
ROA 5,261 13,361 5,807 13,704 5,273 16,237 5,504 7,186 3,620 12,051 7,997 12,150 

Skuldsättn.grad 0,171 0,142 0,159 0,129 0,155 0,144 0,182 0,093 0,208 0,175 0,134 0,116 

MTB 0,002 0,008 0,003 0,009 0,003 0,011 0,002 0,001 0,002 0,002 0,004 0,005 
Försälj.tillväxt 0,122 1,270 0,117 1,344 0,180 1,787 0,018 0,172 0,146 1,004 0,066 0,177 

Styrelse.strl 8,500 2,547 8,820 2,606 8,940 2,376 7,280 1,539 7,410 2,005 10,770 3,140 
Kvinnlig % 0,268 0,134 0,231 0,122 0,255 0,118 0,244 0,117 0,389 0,0947 0,130 0,085 

Kvinnlig COB 0,040 0,191 0,020 0,152 0,020 0,155 0,030 0,173 0,090 0,282 0,010 0,102 
Kvinnor 40% 0,370 0,483 0,240 0,428 0,290 0,454 0,280 0,450 0,790 0,408 0,020 0,144 

 

1431 
observationer 

1096 
observationer 

614 
observationer 

292 
observationer 

324 
observationer 

190 
observationer 
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5.2 Kontrollvariablernas inverkan på resultatstyrning 

Inledningsvis utfördes en preliminär regressionsanalys, för att på så vis åskådliggöra 

sambandet mellan resultatstyrning och de kontrollvariabler som inkluderats i denna 

avhandling. Resultaten för denna analys redovisas i tabell 6 och innefattar två olika 

sampel, ett där den norska marknaden inkluderats samt ett där den exkluderats. Utöver 

detta indikerar utfallet i regressionerna ett par intressanta avvikelser från de 

hypotiserade sambanden mellan kontrollvariablerna och resultatstyrning.  

 

Undersökningen visar t.ex. att skuldsättningsgraden uppvisar ett signifikant (1%) 

negativt samband till resultatstyrning. Denna iakttagelse avviker från utfall som 

presenterats i tidigare forskning av bland annat Chen et al. (2015) och Franz et al. (2015). 

En förklaring till denna avvikelse kan eventuellt härledas till nordens relativt svaga 

kapitalmarknader. Speciellt i jämförelse med Chen et al. (2015) och Franz et al. (2015) 

anglosaxiska undersökningar. I praktiken innebär detta att nordiska bolag i regel 

uppvisar en naturligt högre skuldsättningsgrad än anglosaxiska bolag, då framförallt 

tillgången på riskkapital är sämre.  I och med detta finns det anledning att anta att 

sambandet mellan skuldsättningsgrad och resultatstyrning kan variera beroende på 

vilka marknadsspecifika förhållanden som råder. Ett sådant antagande är även i linje 

med de slutsatser som presenteras i t.ex. Han et al. (2010) och Ball (2000).  Med andra 

ord tycks sannolikheten att ett företag misslyckas uppfylla kontraktsbaserade 

amorteringskrav inte öka graden av resultatstyrning under nordiska 

marknadsförhållanden. Tvärtom en högre skuldsättningsgrad tenderar att minska 

förekomsten av resultatstyrning.  

 

Vidare står det klart att marknadsvärdet i förhållande till bokfört värde uppvisar ett 

negativt samband med resultatstyrning. Detta är i viss mån anmärkningsvärt, i och med 

att ett högt marknadsvärde i förhållande till bokfört värde ofta indikerar att företaget 

opererar i en komplex affärsmiljö (Linck et al., 2011). Komplexa företag har ofta större 

exponering mot alternativa värderingsprognoser (analytiker, press, 

kreditvärderingsinstitut) och därmed även kapitalmarknadsmässiga incitament till 

resultatstyrning. Resultaten är dock inte signifikanta, vilket innebär att utfallet bör 

tolkas med försiktighet. 
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Styrelsens storlek hävdas ofta ha en inverkan på styrelsens övervakande funktion. Hur 

denna inverkan i praktiken ter sig råder det dock delade meningar om. En större styrelse 

motiveras t.ex. av Eisenberg, Sundgren & Walls (1998) vara mindre effektiv i sin roll som 

övervakare i och med de kommunikations- och koordinationsproblem som uppstår då 

gruppstorleken ökar. Å andra sidan motiveras en större styrelse även ha bättre kapacitet 

att övervaka ledningen (Jensen, 1993). Oenigheten inom ämnesområdet har lett till att 

forskningen riktat in sig på alternativa förklaringar, ofta med inriktning mot nedärvda 

effekter från olika bolagsstyrningsmiljöer (Mak & Kusnadi, 2005).  Resultaten i denna 

undersökning uppvisar ett negativt samband mellan styrelsens storlek och 

resultatstyrning, resultaten är signifikanta (1%) och dessutom likvärdiga även då den 

norska marknaden exkluderas ur samplet. Resultaten indikerar med andra ord att en 

större styrelse minskar företagsledningens flexibilitet att tillämpa diskretionära 

periodiseringar inom nordiska bolag. En alternativ förklaring till att resultaten avviker 

från Eisenberg, Sundgren & Walls (1998) slutsats kan härledas till den nordiska 

bolagsstyrningsmodellen, vars strikta befälshierarki eventuellt motverkar 

problematiken kring en större styrelses kommunikations- och koordinationssvårigheter.  

 

I enlighet med tidigare forskning uppvisar företagets prestation i form av räntabilitet på 

totalt kapital ett negativt samband med resultatstyrning. Resultaten följer därmed 

Healys (1985) teorier om att en lägre presentationsnivå ökar sannolikheten för 

diskretionära periodiseringar. I och med ledningens ökade incitament till 

resultatstyrning som orsakas av den förhöjda svårigheten att uppnå 

kompensationsrelaterade tröskelvärden. Resultatet är signifikant (1%) och dessutom 

likvärdigt då den norska marknaden exkluderas ur samplet. 

 

Slutligen konstateras att försäljningstillväxten inom ett bolag uppvisar ett positivt 

samband med resultatstyrning. Resultaten är i linje med Chen et al. (2015) slutsats och 

vittnar om ledningens preferens att sprida positiva resultat till efterkommande kvartal, 

för att på så vis öka sannolikheten för att uppfylla framtida kapitalmarknadsmässiga 

förväntningar. Utöver detta finns det även kontraktsmässiga incitament kopplade till 

tröskelvärden i ledningens kompensationssystem som gör det motiverat att skjuta upp 

delar av ett positivt resultat. Utfallet är signifikant (1%) i båda samplen men sambandet 

försvagas då den norska marknaden exkluderas.  Utöver detta bör skillnaden mellan 

regressionernas förklaringsgrad (R^2) konstateras. Det nordiska samplet som 

inkluderar den norska marknaden har en högre förklaringsgrad (32%) än då den norska 

marknaden exkluderas (15%). Detta tyder på att modellen som inkluderar den norska 
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marknaden är bättre anpassad för att förklara sambandet mellan de oberoende 

variablerna och diskretionära periodiseringar.   

 

Tabell 6 Sambandet mellan diskretionära periodiseringar och undersökningens 
kontrollvariabler 

*,** och*** innebär i respektive ordning en statistisk signifikansnivå på 0,1, 0,05 och 0,01 % 

 
5.3 Kvinnliga styrelsemedlemmars inverkan på resultatstyrning 

 

Då den nordiska marknaden granskas som helhet uppvisar den relativa andelen kvinnor 

i styrelsen ett signifikant (5%) negativt samband till diskretionära periodiseringar (-

0,027). Detta innebär i praktiken att en högre kvinnlig representation i styrelsen 

tenderar att resultera i lägre grad av diskretionära periodiseringar och vice versa. 

Modellens förklaringsgrad är 0,248, vilket innebär att ungefär 25 % av variationen i den 

beroende variabeln kan förklaras av variationer i de oberoende variablerna. Resultatet 

återspeglar därmed tidigare forskning som indikerat att en högre grad av könsdiversitet 

i styrelsen kan leda till bättre övervakning (Krishnan & Parsons, 2008; Lakhal et al., 

2015; Bermig & Frick, 2010). 

För att exponera eventuella implikationer av kvoteringslagstiftningen i Norge utförs 

även ett likvärdigt test, där den norska marknaden exkluderas ur samplet. Detta 

resulterar i att det negativa sambandet till resultatstyrning förstärks från (-0,027) till (-

0,044) samtidigt som signifikansnivån förbättras från 5 % till 1%. I sammanhanget bör 

dock nämnas att förklaringsgraden sjunker till (0,16), vilket tyder på att modellen som 

 Norden (Norge exkluderat) NORDEN (Norge inkluderat) 

 Koefficient t-värde p-värde Koefficient  t-värde p-värde 

 MODIFIED JONES MODEL MODIFIED JONES MODEL 
TERM 1 -3182,836 -4,417 0,000*** 2684,708 3,730 0,000*** 
TERM 2 -0,112 -14,263 0,000*** -0,094 -12,844 0,000*** 
TERM 3 -0,121 -18,155 0,000*** -0,995 -181,817 0,000*** 

 MODEL SIGNIFICANCE (0,000) MODEL SIGNIFICANCE (0,000) 

 OLS REGRESSION OLS REGRESSION 
 absDACC absDACC 
Constant 0,085 14,584 0,000*** 0,083 13,344 0,000*** 
ROA -0,001 -6,117 0,000*** -0,001 -6,435 0,000*** 
Skuldsättn.grad -0,046 -3,747 0,000*** -0,047 -3,974 0,000*** 
MTB -0,136 -0,762 0,446 -0,017 -0,778 0,431 
Försälj.tillväxt 0,013 11,067 0,000*** 0,534 24,305 0,000*** 

Styrelse.strl -0,003 -4,392 0,000*** -0,091 -4,153 0,000*** 

 R^2 (0,147) R^2 (0,316) 
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inkluderar samtliga nordiska länder är bättre anpassad att förklara sambandet mellan 

de oberoende variablerna och diskretionära periodiseringar.  

 

 Då de enskilda nordiska marknaderna granskas separat, för att ytterligare utesluta 

landspecifika faktorer, återspeglar utfallet nedanstående resultat (se bilaga 1). De 

separata nordiska marknaderna uppvisar precis som det sammanställda samplet ett 

negativt samband till resultatstyrning. Detta gäller dock inte den norska marknaden, där 

sambandet istället är positivt (0,044). I sammanhanget bör dock nämnas att endast 

resultatet från den danska marknaden är signifikant (1%). Trots den överlag låga 

signifikansnivån och begränsade sampelstorleken åskådliggör de separata testen en 

tydlig indikation på att det norska samplet särskiljer sig från övriga norden i det här 

hänseendet.  

Tabell 7 Sambandet mellan diskretionära periodiseringar och den relativa andelen 
kvinnor i styrelsen 

 Norden (Norge exkluderat) NORDEN (Norge inkluderat) 

 Koefficient t-värde p-värde Koefficient t-värde p-värde 

 MODIFIED JONES MODEL MODIFIED JONES MODEL 
TERM 1 -3182,836 -4,417 0,000*** 2684,708 3,730 0,000*** 
TERM 2 -0,112 -14,263 0,000*** -0,094 -12,844 0,000*** 
TERM 3 -0,121 -18,155 0,000*** -0,995 -181,82 0,000*** 

 MODEL SIGNIFICANCE (0,000) MODEL SIGNIFICANCE (0,000) 

 OLS REGRESSION OLS REGRESSION 
 absDACC absDACC 
Constant 0,096 14,347 0,000*** 0,091 13,142 0,000*** 
ROA -0,001 -6,095 0,000*** -0,001 -6,513 0,000*** 
Skuldsättn.grad -0,046 -3,756 0,000*** -0,046 -4,249 0,000*** 
MTB -0,112 -0,628 0,530 0,004 0,022 0,982 
Försälj.tillväxt 0,013 11,188 0,000*** 0,024 19,621 0,000*** 
Styrelse.strl -0,003 -4,695 0,000*** -0,003 -5,473 0,000*** 
Kvinnlig% -0,044 -3,396 0,001*** -0,027 -2,295 0,022** 

 R^2 (0,160) R^2 (0,248) 
*,** och*** innebär i respektive ordning en statistisk signifikansnivå på 0,1, 0,05 och 0,01 % 

 

Ett delmål i denna avhandling är att undersöka om effekterna av kvinnlig representation 

förstärks då andelen kvinnliga styrelserepresentanter uppnår ett visst tröskelvärde. 

Detta tröskelvärde har preciserats till 40 % av styrelsen, delvis för att återspegla rådande 

lagstiftning i Norge. Resultaten från det nordiska samplet uppvisar ett svagt negativt 
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samband till diskretionära periodiseringar (-0,004). Resultatet är dock inte signifikant 

och sambandet till resultatstyrning tenderar dessutom att avta då tröskelvärdet uppnås. 

Resultaten kan därmed argumenteras bestrida de socio-dynamiska teorier som bland 

annat Lakhal (2015) skildrar i sin studie.  

För att utesluta exogena faktorer som eventuellt inkluderas genom den norska 

lagstiftningen utförs även en likvärdig regression där samtliga norska bolag exkluderas. 

Detta resulterar i att det negativa sambandet marginellt förstärks från (-0,004) till (-

0,008), samtidigt som signifikansnivån stiger till 5%. Dock tenderar sambandet till 

resultatstyrning även här avta då tröskelvärdet uppnås (från -0,044 till -0,008). Utöver 

detta bör även modellernas förhållandevis låga förklaringsgrad beaktas (se tabell 8).  

Då de enskilda nordiska marknaderna granskas separat speglar utfallet i de förenade 

samplen (se bilaga 2). Återigen uppvisar det norska samplet ett avvikande positivt 

samband (0,011) medans övriga länder reflekterar det unisona nordiska samplets 

negativa samband. I sammanhanget bör dock nämnas att ingen enskild marknad 

uppvisar signifikanta resultat, samtidigt förklaringsgraderna är ytterst varierande (se 

bilaga 2). Dock återspeglar de separata testen en tydlig indikation på att den norska 

marknaden särskiljer sig från övriga norden. 

Tabell 8 Sambandet mellan diskretionära periodiseringar och 40% kvinnlig 
styrelserepresentation 

*,** och*** innebär i respektive ordning en statistisk signifikansnivå på 0,1, 0,05 och 0,01 % 

 Norden (Norge exkluderat) NORDEN (Norge inkluderat) 

 Koefficient t-värde p-värde Koefficient t-värde p-värde 

 MODIFIED JONES MODEL MODIFIED JONES MODEL 
TERM 1 -3182,836 -4,417 0,000*** 2684,708 3,730 0,000*** 
TERM 2 -0,112 -14,263 0,000*** -0,094 -12,844 0,000*** 
TERM 3 -0,121 -18,155 0,000*** -0,995 -181,817 0,000*** 

 MODEL SIGNIFICANCE (0,000)       MODEL SIGNIFICANCE (0,000)       

 OLS REGRESSION OLS REGRESSION 
 absDACC absDACC 
Constant 0,088 14,745 0,000*** 0,085 14,015 0,000*** 
ROA -0,001 -6,03 0,000*** -0,001 -6,470 0,000*** 
Skuldsättn.grad -0,045 -3,659 0,000*** -0,046 -4,217 0,000*** 
MTB -0,12 -0,672 0,502 0,004 0,019 0,985 

Försälj.tillväxt 0,013 11,079 0,000*** 0,024 19,560 0,000*** 

Styrelse.strl -0,003 -4,614 0,000*** -0,003 -5,285 0,000*** 
Kvinnor 40% -0,008 -2,255 0,024** -0,004 -1,324 0,186 

 R^2 (0,155) R^2  (0,055) 



 

 

45 

Sista delmomentet i denna studie består av att undersöka sambandet mellan 

resultatstyrning och kvinnliga styrelseordföranden. Utfallet i tabell 9, där samtliga 

nordiska marknader inkluderas, indikerar i motsats till t.ex. Peni och Vähämaas (2010) 

studie ett positivt (0,009) samband. Resultatet är dock inte signifikant och modellens 

förklaringsgrad är relativt låg (5%). Det positiva sambandet (0,016) kvarstår och tilltar 

marginellt, då den norska marknaden exkluderas för att utesluta eventuella effekter från 

rådande kvoteringslagstiftning. Resultatet är inte signifikant men modellens 

förklaringsgrad ökar till 15%.  

 

Då det enskilda nordiska marknaderna granskas (se bilaga 3) separat går resultaten dock 

isär. Kvinnliga styrelseordföranden på den norska (-0,002) och danska (-0,008) 

marknaden uppvisar ett negativt samband till resultatstyrning. Den finska marknaden 

(0,000) uppvisar ett neutralt samband och den svenska (0,037) ett positivt samband. 

Endast resultaten från den svenska marknaden är signifikanta (1%). 

Förklaringsgraderna för modellerna som inkluderar de separata nordiska länderna är 

varierande. Högst förklaringsgrad har det norska (50%), följt av det svenska (18%) och 

danska (14%). Modellen som representerar den finska marknaden har en förhållandevis 

låg förklaringsgrad på endast 2%.    

 

Tabell 9 Sambandet mellan diskretionära periodiseringar och en kvinnlig styrelse-
ordförande 

*,** och*** innebär i respektive ordning en statistisk signifikansnivå på 0,1, 0,05 och 0,01 % 

 Norden (Norge exkluderat) NORDEN (Norge inkluderat) 

 Koefficient t-värde p-värde Koefficient  t-värde p-värde 

 MODIFIED JONES MODEL MODIFIED JONES MODEL 
TERM 1 -3182,836 -4,417 0,000*** 2684,708 3,730 0,000*** 
TERM 2 -0,112 -14,263 0,000*** -0,094 -12,844 0,000*** 
TERM 3 -0,121 -18,155 0,000*** -0,995 -181,817 0,000*** 

 MODEL SIGNIFICANCE (0,000) MODEL SIGNIFICANCE (0,000) 

 OLS REGRESSION OLS REGRESSION 
 absDACC absDACC 
Constant 0,084 14,307 0,000*** 0,081 14,02 0,000*** 
ROA -0,001 -6,209 0,000*** -0,001 -6,508 0,000*** 
Skuldsättn.grad -0,046 -3,736 0,000*** -0,049 -4,494 0,000*** 
MTB -0,135 -0,758 0,449 0,003 0,016 0,988 
Försälj.tillväxt 0,013 11,084 0,000*** 0,024 19,558 0,000*** 
Styrelse.strl -0,003 -4,243 0,000*** -0,003 -4,932 0,000*** 
Kvinnlig COB 0,016 1,552 0,121 0,009 1,083 0,279 

 R^2 (0,153) R^2 (0,054) 
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5.4 Resultatanalys 

 

Denna avhandling ämnar undersöka huruvida genusrelaterade forskningsindikationer 

från kontinentaleuropeiska- och anglosaxiska marknader är applicerbara i en nordisk 

bolagsmiljö. Dessa forskningsrön involverar indikationer om att ökad könsdiversitet 

inom styrelsen ofta är synonymt med ökad transparens och därmed bättre övervakning 

av företagsledningen (Gul, Srinidhi & Ng, 2011; Adams och Ferreira, 2009). Nielsen och 

Huse (2010) uppvisar också resultat som indikerar att kvinnliga styrelsemedlemmar 

bidrar med att stärka strategiska kontroller inom ett företag. Dessutom hävdar Lakhal 

(2015) att styrelsens övervakande funktion förstärks ytterligare då andelen kvinnor utgör 

en betydande del av styrelsens sammansättning. Utöver detta testas även betydelsen av 

styrelseordförandens genusbeteckning, då forskning av Peni & Vähämaa (2010) uppvisar 

en lägre grad av abnorma periodiseringar då posten innehas av en kvinna.  

 

Resultaten från denna studie uppvisar i enlighet med teoretiska referensramen ett 

signifikant (5%) negativt samband (-0,027) mellan resultatstyrning och den relativa 

andelen kvinnor i styrelsen i norden.  I övrigt indikerar resultaten en tydlig skillnad 

mellan norska bolag och bolag registrerade i övriga norden. Denna skillnad åskådliggörs 

tydligt i och med det förstärkta sambandet (-0,044) och den förbättrade signifikansnivån 

(1%) som framträder då norska bolag exkluderas ur regressionen. Utöver detta särskiljer 

sig Norge tydligt från resterande nordiska länder då marknaderna granskas separat. 

Framförallt i och med att Norge som enda land i norden uppvisar ett positivt samband 

mellan kvinnlig styrelserepresentation och resultatstyrning. Orsaken till denna avvikelse 

kan antingen härledas till sampelspecifika särdrag eller arbetsmarknadsmässiga 

förutsättningar som påverkar det norska företagsklimatet. Sampelspecifika särdrag 

syftar i det här sammanhanget på att den homogent procentuella andelen kvinnor i 

norska bolagsstyrelser kan överskugga eventuella genuseffekter i 

bolagsstyrningssammanhang. Den homogent procentuella andelen kan alltså försvåra 

möjligheten att observera huruvida den relativa andelen kvinnor i styrelsen har ett 

samband med resultatstyrning och därigenom också påverka utfallet i studien.  

 

En annan alternativ förklaring till utfallet återfinns i anknytning till den norska 

kvoteringslagstiftningen, framförallt då yttre arbetsmarknadsregleringar ofta är 

synonymt med reella följder i arbetslivet. I och med övriga marknadsmässiga likheter 

mellan de nordiska marknaderna anses utfallet vara en anmärkningsvärd anomali som 
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öppnar upp nya diskussionsunderlag. Med detta som utgångspunkt anses det legitimt att 

resonera kring huruvida den norska kvoteringslagstiftningen har en mer djupgående 

inverkan på bolagsstyrningen i Norge än könsjämlikt urval. Det positiva sambandet 

mellan den relativa andelen kvinnor i styrelsen och resultatstyrning kan med andra ord 

ha en koppling till den norska arbetsmarknadsregleringen. Om så är fallet, indikerar 

studiens resultat att könskvoteringslagstiftning i bolagsstyrningssammanhang tenderar 

att motverka de positiva övervakningseffekterna som fler kvinnor i styrelsen i regel 

genererar. Detta vore anmärkningsvärt i och med att ett av de politiska 

huvudargumenten till införandet av kvoteringslagstiftning i bolagsstyrnings-

sammanhang är just positiva övervakningseffekter.    Validitetgraden för ett sådant 

resonemang ligger dock utanför ramen för denna magisteravhandling.  

 

Vidare saknas det dock belägg för att styrka Lakhals (2015) socio-dynamiska teorier då 

sambandet till resultatstyrning tenderar att försvagas då den relativa andelen kvinnor i 

styrelsen uppnår det introducerade tröskelvärdet (40%). Detta är evident både när den 

norska marknaden inkluderas och exkluderas ur regressionen. Resultatet är dock inte 

signifikant för det sammanställda nordiska samplet, men uppvisar en signifikansnivå på 

5% då norska bolag exkluderas. En trolig förklaring till detta utfall återfinns med stor 

sannolikhet i den homogent procentuella andelen kvinnor som introduceras i samplet 

via den norska kvoteringslagstiftningen. Detta resulterar i att eventuella effekter från den 

signifikanta kvinnliga närvaron i styrelsen kan överskuggas av graden av homogenitet 

som introduceras i norska bolagsstyrelser via kvoteringslagen. Det blir med andra ord 

mycket svårt att observera eventuella resultatstyrningseffekter som introduceras då 

tröskelvärdet uppfylls, när samtliga norska bolag i stort sett uppfyller kvotvärdet. Detta 

resonemang är i linje med Randøy et al. (2006), som hävdar att den homogena 

styrelsestrukturen i nordiska bolag döljer vissa gruppdynamiska effekter som i regel 

uppstår vid en varierande genussammansättning.     

 

Utöver detta undersöks även effekterna av styrelseordförandens genusbeteckning. 

Resultaten indikerar ett positivt samband mellan kvinnligt ledarskap i styrelsen och 

resultatstyrning. Detta är evident både när den norska marknaden inkluderas och 

exkluderas ur undersökningen. Utfallet bestrider därmed i viss mån Peni & Vähämaa 

(2010) forskningsresultat, som indikerar att kvinnor i ledningspositioner tenderar att 

tillhandahålla bättre förutsättningar för effektiva övervakningsprocesser inom styrelsen. 

Resultaten är dock inte signifikanta och bör därför tolkas med försiktighet. Eventuella 

orsaker till det avvikande resultatet återfinns sannolikt i det begränsade antalet 
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observationer av kvinnliga styrelseordföranden, vilket begränsar sannolikheten att 

observera eventuella skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap. Men då 

marknaderna undersöks separat för att belysa landspecifika avvikelser åskådliggörs en 

intressant observation. Den svenska marknaden uppvisar ett signifikant positivt 

samband mellan kvinnliga styrelseordföranden och resultatstyrning, vilket ligger i direkt 

konflikt med tidigare forskning som t.ex. Peni & Vähämaa (2010). Eventuella orsaker till 

det avvikande resultatet kan antingen härledas till sampelspecifika särdrag eller 

arbetsmarknadsmässiga förutsättningar som påverkar det svenska företagsklimatet.  
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6 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Avsikten med denna avhandling är att identifiera hur genusrelaterade skillnader i 

styrelsestrukturen kan inverka på förekomsten av resultatstyrning i nordiska bolag. 

Konkret undersöks detta genom att granska huruvida den relativa andelen kvinnor i 

styrelsen uppvisar ett samband med diskretionära periodiseringar. Denna 

forskningsansats har sin grund i en teoretisk föreställning om karaktärsrelaterade 

skillnader mellan män och kvinnor i arbetslivet. För att rationellt åskådliggöra ett 

eventuellt samband mellan resultatstyrning och genusstrukturen i styrelsen utförs en 

regressionsanalys på ett sampel bestående av nordiska företag.  

 

Avhandlingens teoretiska referensram avser introducera och behandla informations-

asymmetrin som råder inom ett företag i och med separationen av ledning och ägande. 

Utöver detta belyses styrelsens grundläggande uppgifter som intern 

bolagsstyrningsmekanism.  Men framförallt ligger fokus på informationsasymmetrin 

som uppstår mellan styrelse och ledning i och med ledningens potential till diskretionära 

periodiseringar. Dessa redovisningsmässiga justeringar inrymmer ledningens subjektiva 

redovisningsval som i slutänden har en direkt eller indirekt påverkan på samtliga aktörer 

på kapitalmarknaden. En stark bolagsstyrning med ökad kontroll över företagsledningen 

motiveras dock motverka risken för godtycklig resultatstyrning. På grund av möjligheten 

att reducera informationsasymmetrin och därmed höja kvaliteten på den finansiella 

rapporteringen anses styrelsen ofta vara en av de centralaste interna 

bolagsstyrningsmekanismerna (John & Senbet, 1998; Bhagat & Bolton, 2008).  

 

I och med att tidigare forskning indikerat att styrelsens sammansättning, struktur och 

aktivitet påverkar dess övervakande funktion, har bland annat Srindhi (2011) och Bermig 

& Frick (2010) ansett det vara relevant att undersöka eventuella genuseffekter i 

sammanhanget. I denna studie undersöks således sambandet mellan resultatstyrning 

och följande genusrelaterade styrelsevariabler: den relativa andelen kvinnor i styrelsen, 

en kvinnlig styrelseordförande samt relevansen av betydande kvinnlig närvaro i 

styrelsen. Utöver detta undersöks även förekomsten av landspecifika skillnader mellan 

de nordiska länderna.  Detta examineras enligt den minsta kvadratmetoden, där det 

absoluta värdet för diskretionära periodiseringar utgör den beroende variabeln. 

Förevarande har inte undersökts tidigare i ett sammanställt nordiskt sampel, vilket 

bidrar med intressant tilläggsinformation inom forskningsområdet.  



 

 

50

 

Resultaten indikerar ett svagt negativt samband mellan resultatstyrning och den relativa 

andelen kvinnor i styrelsen. Detta tyder på att en utökad andel kvinnor i styrelsen 

tenderar att minska förekomsten av resultatstyrning, vilket även är i linje med studier 

från andra kapitalmarknader (Gul, Srinidhi & Ng, 2011; Adams & Ferreira, 2009). Då 

den norska marknaden sedan exkluderas för att utesluta exogena effekter från rådande 

kvoteringslagstiftning, förstärks signifikansnivån samtidigt som det negativa sambandet 

till resultatstyrning avtar en aning. Detta anses intressant i och med att det i viss mån 

utgör ett argument för att bestrida kvoteringens påstådda positiva effekter i 

bolagsstyrningssammanhang.  Det finns med andra ord skäl att ifrågasätta om kvotering 

i sig kan motverka de positiva effekter som i regel introduceras via en 

konkurrensurvalsmässig ökning av den kvinnliga närvaron i styrelsen.   

 

Vidare saknas det signifikanta belägg i studien för att styrka Lakhals (2015) socio-

dynamiska teorier, då sambandet till resultatstyrning tenderar att försvagas då den 

relativa andelen kvinnor i styrelsen uppnår det introducerade tröskelvärdet på 40%. De 

positiva övervakningseffekterna från utökad kvinnlig närvaro i styrelsen, förefaller 

därför inte ha ett samband med att ett särskilt kvotvärde av kvinnliga styrelseledamöter 

uppnås. Det förefaller snarare som att hög andel kvinnliga styrelseledamöter renderar i 

positiva övervakningseffekter, då de rekryterats genom naturligt konkurrensurval från 

arbetsmarknaden. Denna reflektion utmynnar i ett diskussionsunderlag, där 

könskvoteringens positiva effekter kan ifrågasättas. Framförallt i och med att ett av de 

politiska huvudargumenten till implementerandet av kvoteringslagstiftning i 

bolagsstyrningssammanhang ofta grundar sig i just positiva övervakningseffekter. I 

sammanhanget är det dock viktigt att beakta att norska bolag uppvisar en homogen 

styrelsesammansättning, vilket är en direkt effekt av den positiva särbehandlingen på 

arbetsmarknaden. Detta innebär i praktiken att eventuella genuseffekter kopplade till 

styrelsens sammansättning inte blir lika överskådliga som i de övriga nordiska länderna.  

 

Denna sammanställda nordiska studie bidrar genom ett utökat observationsspektrum 

till att komplettera tidigare forskning från andra kapitalmarknader inom ämnesområdet. 

Undersökningen fokuserar främst på hur styrelsens genussammansättning påverkar 

förekomsten av resultatstyrning. I och med att signifikanta resultat förekommer i 

studien blir svaret på forskningsfrågan jakande, då det förefaller som att en högre 

procentandel kvinnor i styrelsen tenderar minska ledningens benägenhet till 

diskretionära periodiseringar. Detta är även en indikation på att tidigare forskningsrön 
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från andra kapitalmarknader också är applicerbara i en nordisk bolagsstyrningsmiljö. 

Utöver detta bidrar avhandlingen med en intressant observation i och med att den 

norska kvoteringslagstiftningen tycks bidra med bolagsstyrningsimplikationer som 

påverkar styrelsens övervakande funktion. 

 

Avhandlingen är dock begränsad till att endast undersöka periodiseringsmässig 

resultatstyrning, vilket innebär att resultaten inte bör generaliseras över andra 

resultatstyrningsmetoder. Detta är viktigt att beakta, i och med att frånvaron av 

periodiseringsmässig resultatstyrning inte utesluter förekomsten av andra typer av 

resultatstyrning. Utöver detta medför användningen av paneldata en risk för att stora 

likheter mellan observationerna existerar från år till år inom samma bolag. Orsaken till 

detta är att styrelsen i regel ofta inte byts ut, samtidigt som innehållet bolagens 

balansräkningar inte heller tenderar skifta speciellt mycket med åren. Utöver detta är 

sannolikheten stor att bolagen haft likartad företagsstruktur och verksamhetskultur 

under undersökningsperioden, vilket ofta tenderar inverka på förekomsten av 

periodiseringsmässig resultatstyrning och därmed även resultaten.  

 
Förslag till fortsatt forskning 

 

I och med studiens begränsningar finns det ett naturligt incitament att undersöka om 

resultaten är generaliserbara över andra resultatstyrningsmetoder. Extra intressant vore 

en snarlik studie som utreder ett eventuellt samband mellan kvinnlig representation i 

styrelsen och t.ex. reell resultatstyrning. Speciellt med tanke på att utbudet av studier 

som involverar reell resultatstyrning är betydligt blygsammare. Utöver detta bidrar en 

sådan studie med att komplettera insikterna kring kopplingen mellan styrelsens 

genussammansättning och dess övervakande funktion.  

Avslutningsvis utgör indikationen om den norska kvoteringslagstiftningens baksida en 

intressant plattform för att vidare undersöka det samhällsekonomiska mervärdet av den 

typen av arbetsmarknadsregleringar. Framförallt då allt fler europeiska länder väljer att 

följa det norska exemplet och implementera likvärdiga kvoteringssystem i 

bolagsstyrnings-sammanhang. Således vore det intressant att undersöka om liknande 

indikationer existerar i ett kontinentaleuropeiskt sampel, då länder med likvärdig 

lagstiftning som t.ex. Belgien, Frankrike och Italien inkluderas. En sådan studie, som 

kritiskt granskar kvoteringens reella implikationer i bolagsstyrningssammanhang, skulle 

även ha ett mervärde ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.   
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BILAGA 1 LANDSPECIFIKA RESULTAT, RELATIVA ANDELEN KVINNOR I STYRELSEN 

 

 SVERIGE     FINLAND     NORGE     DANMARK     

 Koefficient t-värde p-värde Koefficient t-värde p-värde Koefficient t-värde p-värde Koefficient t-värde p-värde 
 MODIFIED JONES MODEL MODIFIED JONES MODEL MODIFIED JONES MODEL MODIFIED JONES MODEL 
TERM 1 -2564,12 -3,169 0,002*** -8245,65 -4,707 0,000*** 14439,462 4,295 0,000*** -24682,6 -1,671 0,096* 
TERM 2 -0,144 -15,627 0,000*** 0,028 1,612 0,108 0,087 5,532 0,000*** 0,047 1,351 0,178 
TERM 3 -0,105 -10,718 0,000*** -0,119 -11,035 0,000*** -0,086 -7,070 0,000*** -0,136 -8,752 0,000*** 

 MODEL SIG. (0,000) MODEL SIG. (0,000) MODEL SIG. (0,000)  MODEL SIG. (0,000) 

 OLS REGRESSION OLS REGRESSION OLS REGRESSION OLS REGRESSION 
 absDACC absDACC absDACC absDACC 
Constant 0,108 11,288 0,000*** 0,026 1,705 0,089* 0,104 4,787 ,000*** 0,090 5,830 0,000*** 
ROA -0,001 -4,661 0,000*** -0,001 -1,827 0,069* -0,001 -3,227 ,001*** -0,001 -3,486 0,001*** 
Skuldsättn.grad -0,037 -2,459 0,140 0,025 0,874 0,383 -0,083 -4,220 ,000*** -0,138 -3,952 0,000*** 
MTB -0,136 -0,732 0,465 3,628 1,804 0,072 3,094 1,458 0,146 0,722 0,767 0,444 
Försäljn.tillväxt 0,010 8,464 0,000*** 0,009 0,607 0,544 0,054 16,795 ,000*** 0,034 1,556 0,121 
Styrelse.strl -0,005 -5,323 0,000*** 0,002 1,217 0,225 -0,006 -3,818 ,000*** 0,000 0,135 0,893 
Kvinnlig % -0,022 -1,19 0,235 -0,017 -0,799 0,425 0,044 1,259 0,209 -0,138 -3,101 0,002*** 

 R^2 (0,181) R^2 (0,024) R^2 (0,509) R^2 (0,185)   

*,** och*** innebär i respektive ordning en statistisk signifikansnivå på 0,1, 0,05 och 0,01 % 
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BILAGA 2 LANDSPECIFIKA RESULTAT, 40% KVINNLIG STYRELSEREPRESENTATION 

 

 SVERIGE     FINLAND     NORGE     DANMARK     

 Koefficient t-värde p-värde Koefficient t-värde p-värde Koefficient t-värde p-värde Koefficient t-värde p-värde 
 MODIFIED JONES MODEL MODIFIED JONES MODEL MODIFIED JONES MODEL MODIFIED JONES MODEL 
TERM 1 -2564,127 -3,169 0,002*** -8245,652 -4,707 0,000*** 14439,462 4,295 0,000*** -24682,621 -1,671 0,096* 
TERM 2 -0,144 -15,627 0,000*** 0,028 1,612 0,108 0,087 5,532 0,000*** 0,047 1,351 0,178 
TERM 3 -0,105 -10,718 0,000*** -0,119 -11,035 0,000*** -0,086 -7,070 0,000*** -0,136 -8,752 0,000*** 

 MODEL SIG. (0,000) MODEL SIG. (0,000) MODEL SIG. (0,000)  MODEL SIG. (0,000) 

 OLS REGRESSION OLS REGRESSION OLS REGRESSION OLS REGRESSION 
 absDACC absDACC absDACC absDACC 
Constant 0,104 12,200 0,000*** 0,024 1,577 0,116 0,112 6,598 0,000*** 0,074 4,965 0,000*** 
ROA -0,001 -4,630 0,000*** -0,001 -1,866 0,063* -0,001 -3,207 0,000*** -0,001 -3,625 0,000*** 
Skuldsättn.grad -0,036 -2,381 0,018** 0,026 0,907 0,365 -0,087 -4,364 0,000*** -0,132 -3,704 0,000*** 
MTB -0,142 -0,763 0,446 3,779 1,873 0,062* 3,043 1,439 0,151 0,850 0,881 0,380 
Försäljn.tillväxt 0,010 8,429 0,000*** 0,009 0,613 0,540 0,054 16,794 0,000*** 0,037 1,631 0,105 
Styrelse.strl -0,005 -5,379 0,000*** 0,002 1,146 0,253 -0,006 -3,748 0,000*** 3,05 -0,022 0,982 
Kvinnor 40% -0,005 -1,109 0,268 -0,005 -0,930 0,353 0,011 1,377 0,17 -0,017 -0,641 0,522 

 R^2 (0,181) R^2 (0,025)  R^2 (0,510) R^2 (0,144)   

*,** och*** innebär i respektive ordning en statistisk signifikansnivå på 0,1, 0,05 och 0,01 % 
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BILAGA 3 LANDSPECIFIKA RESULTAT, KVINNLIG STYRELSEORFÖRANDE 

 

 SVERIGE     FINLAND     NORGE     DANMARK     

 Koefficient t-värde p-värde Koefficient t-värde p-värde Koefficient t-värde p-värde Koefficient t-värde p-värde 
 MODIFIED JONES MODEL MODIFIED JONES MODEL MODIFIED JONES MODEL MODIFIED JONES MODEL 
TERM 1 -2564,127 -3,169 0,002*** -8245,652 -4,707 0,000*** 14439,462 4,295 0,000*** -24682,621 -1,671 0,096 
TERM 2 -0,144 -15,627 0,000*** 0,028 1,612 0,108 0,087 5,532 0,000*** 0,047 1,351 0,178 
TERM 3 -0,105 -10,718 0,000*** -0,119 -11,035 0,000*** -0,086 -7,070 0,000*** -0,136 -8,752 0,000*** 

 MODEL SIG. (0,000) MODEL SIG. (0,000) MODEL SIG. (0,000)  MODEL SIG. (0,000) 

 OLS REGRESSION OLS REGRESSION OLS REGRESSION OLS REGRESSION 
 absDACC absDACC absDACC absDACC 
Constant 0,100 11,856 0,000*** 0,024 1,617 0,107 0,124 8,155 0,000*** 0,073 4,903 0,000*** 
ROA -0,001 -4,908 0,000*** -0,001 -1,909 0,057* -0,001 -3,218 0,001*** -0,001 -3,692 0,000*** 
Skuldsättn.grad -0,032 -2,155 0,000*** 0,021 0,734 0,464 -0,083 -4,187 0,000*** -0,134 -3,743 0,000*** 
MTB -0,161 -0,868 0,386 3,611 1,791 0,074 2,704 1,279 0,202 0,835 0,862 0,390 
Försäljn.tillväxt 0,010 8,495 0,000*** 0,009 0,643 0,521 0,054 16,701 0,000*** 0,037 1,638 0,103 
Styrelse.strl -0,005 -5,182 0,000*** 0,002 1,089 0,277 -0,007 -3,988 0,000*** 8,112 0,06 0,952 
Kvinnlig COB 0,037 2,653 0,008*** 0,000 -0,02 0,984 -0,002 -0,198 0,843 -0,008 -0,216 0,830 

 R^2 (0,181) R^2 (0,022) R^2 (0,507) R^2 (0,142)   

 
*,** och*** innebär i respektive ordning en statistisk signifikansnivå på 0,1, 0,05 och 0,01 % 

 


