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Titel: Har ansvarstagande en motverkande effekt på uppkomsten av resultatmanipulering? – En 

kvantitativ studie om relationen mellan kvinnor i styrelsen, CSR-arbete och resultatmanipulering 

vid företagsförvärv med stock swap. 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

  

Författare: Petra Ekehov och Julia Lindgren 

  

Handledare: Jan Svanberg 

  

Datum: 2017 - Juni 

 

Syfte: Resultatmanipulering är ett opportunistiskt beteende som förekommer i samband med 

företagsförvärv. Incitament för förvärvande företag att resultatmanipulera kan variera beroende på 

om det finns motverkande mekanismer i bolagsstyrningen. Forskare har tidigare poängterat att 

ansvarstagande är en motsats till opportunistiskt beteende och att ansvarstagande är en utmärkande 

egenskap för kvinnor och något som karaktäriserar CSR-arbete. Syftet med aktuell studie är därför 

att undersöka om CSR-arbete i bolagsstyrningen och andelen kvinnor i styrelser minskar 

förekomsten av resultatmanipulering ett år innan ett företagsförvärv med stock swap.  

  

Metod: Studien antar ett positivistiskt perspektiv med en hypotetisk-deduktiv ansats. Sekundärdata 

har inhämtats från databasen Thomson Reuters Eikon och Thomson Reuters Datastream genom ett 

kvantitativt tillvägagångssätt. En tvärsnittsstudie har designats och urvalet har slutligen analyserats i 

multipla regressionsanalyser med hjälp av Excel och statistikprogrammet IBM SPSS. 

  

Resultat och slutsats: Studien visar att CSR-arbete minskar förekomsten av resultatmanipulering 

inför företagsförvärv, vilket studiens litteraturundersökning givit anledning att förvänta. Däremot 

finner vi inget signifikant samband mellan andelen kvinnor i styrelser och resultatmanipulering 

inför företagsförvärv. 

  

Förslag till fortsatt forskning: Studier som undersöker samband mellan CSR och andra 

opportunistiska beteenden än resultatmanipulering. Vi skulle även önska studier som till större grad 

tar hänsyn till vikten av antalet kvinnor närvarande i styrelser för att påvisa kvinnors utmärkande 

egenskaper. Allra helst i samband med incitament för resultatmanipulering. 

  

Uppsatsens bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie genom att diskutera och 

empiriskt undersöka samband mellan kvinnor, CSR och resultatmanipulering. Studien bidrar även 

med ett alternativt sätt att undersöka CSR i kontrast till tidigare forskning som främst använt ESG 

poäng. Ur ett praktiskt perspektiv bidrar studien med information som kan vara viktig för 

målföretag som står inför att bli uppköpta och intressenter i analyser av aktievärden. 

  

Nyckelord: Resultatmanipulering, företagsförvärv, stock swap, bolagsstyrning, CSR, kvinnor i 

styrelser. 
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Title: Does responsibility have an adverse effect on the outcome of earning management? - A 

quantitative study on the relationship between women in the board, CSR work and earning 

management in company acquisitions with stock swap. 

  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

  

Author: Petra Ekehov and Julia Lindgren 

  

Supervisor: Jan Svanberg 

  

Date: 2017 - June 

  

Aim: Earning management is an opportunistic behavior that occurs in conjunction with 

acquisitions. Earnings management incentives for acquiring companies may vary depending on 

whether there are counteracting mechanisms in corporate governance. Researchers have 

previously pointed out that responsibility is a contradiction to opportunistic behavior and that 

responsibility is a distinctive feature of women and something that characterizes CSR work. The 

purpose of the current study is therefore to investigate whether CSR work in corporate 

governance and the proportion of women in boards reduces the incidence of earning management 

one year before a company acquisition with stock swap. 

  

Method: The study is based on the philosophy of positivism with a hypothetical deductive 

approach. Secondary data have been retrieved from the Thomson Reuters Eikon database and 

Thomson Reuters DataStream database through a quantitative approach. A cross-sectional design 

is used and the sample has been analyzed in multiple regression using Excel and the IBM SPSS 

statistics program. 

  

Result & Conclusions: The study shows that CSR work reduces the incidence of earning 

manipulation prior to acquisitions, which the study's literature survey gave reason to expect. 

However, we do not find a significant relation between women in boards and earning 

management prior to company acquisitions. 

  

Suggestions for future research: Studies that investigate the relationship between CSR and 

other opportunistic behaviors than earning management. We would also like to see studies that 

take greater account of the importance of the number of women presented in boards to show 

women's distinctive qualities. Mainly in connection with incentives for earning management. 

 

Contribution of the thesis: From a theoretical perspective this study contributes by discussing 

and empirically investigating relationships between women, CSR and earning management. The 

study also contributes with an alternative way of investigating CSR in contrast to previous 

research that is primarily using ESG points. From a practical perspective, the study contributes 

with information that may be important for target companies that are facing acquisitions and 

stakeholders in stock value analysis. 

  

Key words: Earning management, acquisitions, stock swap, Corporate Governance, CSR, 

Women in boards 
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Begreppslista 

Resultatmanipulering = Manipulering av företagets resultat.  

 

CSR = Corporate Social Responsibility 

 

Agentteorin = En teori som beskriver förhållandet mellan principaler, exempelvis aktieägare, och 

agenter, exempelvis företagets chefer. 

 

Informationsasymmetri = uppstår då parter i en relation har olika mycket information.  

 

Förlustreserver = Resurser som avsätts för att kompensera olika typer av ekonomisk förlust och 

skyldighet.  

 

Nyemissioner = Händelse då ett aktiebolag emitterar nya aktier. 

 

Målföretag = Företaget som blir uppköpt i förvärvsförhållanden. 

 

CSR-arbete = Hållbarhetsarbete 

 

Earnings management = Engelska för resultatmanipulering. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet redogör vi för studiens bakgrund och problemdiskussion följt av våra 

huvudsakliga frågeställningar och syfte. 

 

1.1 Bakgrund  

En finansiell rapport som visar god lönsamhet och hög avkastning till aktieägare är en anledning till 

att intressenter får upp ögon och förtroende för ett företag (Kothari, Mizik & Roychowdhury, 2016). 

Rätt sorts information i en finansiell rapport är viktig för investerare och intressenter menar Kothari 

et al. (2016) i likhet med Ge och Lennox (2011). Informationsasymmetri mellan ett företag och dess 

intressenter är däremot inget ovanligt förekommande fenomen (Walker, 2013). 

Informationsasymmetrin ger i sin tur utrymme för agerande efter egenintressen och girighet, vilket 

förklaras ur agentteorin och styr många företagsledare till oetiska handlingar gentemot sin 

omgivning (Samuelson, 1984). Givet detta ges företagsledningen möjlighet till vilseledning och 

undanhållning av betydande information i den finansiella rapporten, och kan därmed manipulera 

resultatet och få intressenter och andra företag att fatta beslut på felaktiga grunder (Ge & Lennox, 

2011). Något som fortsättningsvis kommer att benämnas som resultatmanipulering. Cerqueira och 

Pereira (2017) instämmer med att det finns betydande samband mellan informationsasymmetri och 

resultatmanipulering i företag, varför ett företag enligt Lehmann (2016) bör fokusera på 

organisatoriska faktorer som minskar denna asymmetri.   

 

Enligt Xie, Davidson III och DaDalt (2003) handlar resultatmanipulering i grunden om att få 

företaget att möta förväntningar från omvärlden. Manipuleringen sker genom bland annat 

kontrollering av tidpunkter för faktiska kostnadsposter (Xie et al., 2003). I en enkel form av 

resultatmanipulering har företag möjlighet att tidigarelägga erkännande av försäljningsintäkter 

genom försäljning på kredit, eller fördröja erkännande av förluster genom att vänta med att 

fastställa förlustreserver (Xie et al., 2003).  Resultatmanipulering innebär att medvetet göra 

förändringar för att uppnå bättre eller sämre resultat. Fokus i tidigare forskning har till att börja med 

varit att upptäcka om och när resultatmanipulering sker (Healy & Wahlen, 1999). På senare tid har 

flertalet forskare gått djupare och undersökt olika faktorer och incitament som leder till förekomsten 

av resultatmanipulering (Cheng, Lee & Shevlin, 2016; Das, Shroff & Zhang, 2009; Gounopoulos & 

Pham, 2017; Jiang, Zhu & Huang, 2013). 

 

Till skillnad mot bedrägerier utövas resultatmanipulering inom ramen för god redovisningssed 

(Gulzar & Wang, 2011). Som tidigare nämnts leder handlingen till att företaget inte visar sitt 

verkliga resultat, vilket medför att investerare och intressenter kan ledas till felaktiga bedömningar 
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gällande företaget i samband med exempelvis företagsförvärv. Detta är förstås ett problem. Callao, 

Cimini och Jarne (2016) påstår att lösningen på problemet med manipulering dock inte ligger i 

strängare redovisningsregler, utan snarare i frågor som berör exempelvis ägarförhållandet. Det är 

samtidigt av vikt att gå till botten med vilka specifika situationer och händelser som uppmanar till 

resultatmanipulering (Brown, Beeks & Verhoeven, 2011). Tidigare forskning tyder på att chefer 

använder resultathanteringen till att bland annat uppfylla egna resultatprognoser (Cormier, 

Lapointe-Antunes & McConomy, 2014), minska kapitalkostnader (Dechow, Sloan & Sweeney, 

1996), höja aktievärden (Erickson & Wang, 1999), öka den externa finansieringen till en låg 

kostnad (Dechow et al., 1996), undvika förluster (Cohen, Dey & Lys, 2007) och till att maximera 

värden av företagsförvärv (Campa & Hajbaba, 2016).  

 

Burgstahler, Hail och Leuz (2006) finner i sin forskning att publika företag är mindre benägna att 

resultatmanipulera än privata företag. De menar att publika företag har fler incitament till att visa 

sin finansiella rapportering som trovärdig eftersom intressenter har en stor efterfrågan att kunna 

utvärdera, analysera och övervaka denna typ av företag. Däremot finns det forskare som hävdar 

motsatsen. Däribland Ge och Lennox (2011) i enlighet med Botsari och Meeks (2008) som menar 

att publika företag på aktiemarknaden visst har incitament att manipulera sitt resultat, eftersom det 

ofta finns en önskan om att styra aktiekursen åt ett specifikt håll. Situationer där denna företeelse 

förekommer är till exempel vid nyemissioner (Kim & Park, 2005), börsintroduktioner (Alhadab, 

Clacher & Keasey, 2016), och som tidigare nämnts vid företagsförvärv (Anagnostopoulou & 

Tsekrekos, 2015; Gong, Louis & Sun, 2008; Karim, Sarkar & Zhang, 2016; Louis, 2004).  

 

Företagsförvärv fungerar som ett strategiskt alternativ till intern tillväxt då investerare kräver en 

tillväxt högre än vad som kan uppnås organiskt (Dickinson, Wangerin & Wild, 2016). Zanarone, Lo 

och Madsen (2016) påpekar att information gällande det andra företaget är en viktig aspekt i 

prisförhandlingen, och incitamenten till manipulering blir stora eftersom företag vill redovisa höga 

resultat. Samtidigt är informationsasymmetrin något som starkt förknippas med företagsförvärv 

eftersom det är en möjlighet att utnyttja asymmetrin till sin egen fördel och därmed manipulera sitt 

resultat till det bättre oavsett om det innebär ett högre eller lägre resultat (Lehmann, 2016). 

 

1.2 Problemdiskussion   

Studier har visat att resultatmanipulering vid företagsförvärv ofta har betydande ekonomisk 

inverkan på såväl förvärvaren som målföretaget (Anagnostopoulpu & Tsekrekos, 2016; Botsari & 

Meeks, 2008; Campa & Hajbaba, 2016). Detta på grund av det tillhörande kapital som överförs 

mellan aktieägarna i det förvärvande företaget och aktieägarna i målföretaget (Chen, Thomas & 
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Zhang, 2016). En stor del av befintlig forskning gällande resultatmanipulering och företagsförvärv 

är koncentrerad på det förvärvande företaget av en mängd olika anledningar (Baik, Cho, Choi & 

Kang, 2015; Higgins, 2013; Louis, 2004). Det förvärvande företaget innehar ofta fördelar i form av 

tid och information (Erickson & Wang, 1999; Kothari et al., 2016), vilket i sin tur påverkar hur 

transaktionen och dess betalning kommer arta sig. Målföretagen får i de flesta fall reda på att ett 

förvärv kommer att ske så nära inpå att möjligheterna till resultatmanipulering är mindre (Erickson 

& Wang, 1999). Enligt Walker (2013) medför även informationsasymmetri mellan företagen en 

möjlighet för förvärvaren att manipulera sitt resultat och dra stor egen vinning ur transaktionen. 

Med tanke på att möjligheten även ges tidsmässigt för förvärvaren till skillnad mot målföretaget så 

finns inga faktorer som minskar förvärvarens incitament (Erickson & Wang, 1999). 

 

Det är vanligt att använda aktier som betalningsmedel vid företagsförvärv (Erickson & Wang, 

1999), ett förhållande som vi fortsättningsvis kommer att benämna som “stock swap”. I denna typ 

av transaktioner uppstår en svårighet i värderingen av aktierna från både förvärvarens och 

målföretagets sida, vilket bygger på en form av informationsasymmetri företagen emellan (Walker, 

2013). Följden av informationsasymmetrin kan tydligt kopplas till agentteorins antagande om att det 

ena företaget här kommer att nyttja den egna informationen mot det andra företaget för att dra 

fördel av transaktionen (Samuelson, 1984). Vid stock swaps menar Campa och Hajbaba (2016) att 

både målföretaget och förvärvaren kan vara extra benägna att manipulera sitt resultat för att få ut så 

mycket som möjligt av transaktionen. För förvärvaren innebär aktiekursen en stor påverkan på hur 

många aktier som kommer att krävas som betalning vid förvärvet, varför så hög aktiekurs som 

möjligt anses önskvärd (Erickson & Wang, 1999).  

 

I förvärvsförhållanden är även bolagsstyrningen viktig enligt Gupta, Misra och Shi (2017). Det är 

den som utgör kärnan i verksamheten, och därmed avgör eventuella resultatmanipuleringar. 

Bolagsstyrning handlar om styrningen av ett företag och rollen går i grunden ut på att sammanföra 

aktieägarnas och styrelsens intressen (Brown et al., 2011) och samtidigt styra företaget enligt 

ledningens önskningar (Kalodimos, 2017). Bland de olika styrmekanismer som utgör 

bolagsstyrningen är den finansiella rapporteringsprocessen en särskild variant (Lehmann, 2016), 

vilket är det vanligaste forumet för förekomsten av resultatmanipulering (Chen et al., 2016). 

Styrmekanismerna i bolagsstyrningen kan utformas specifikt av ledningen i bolagsstyrelsen, och 

detta kommer sedan att prägla många aspekter inom såväl ledningen som verksamheten hävdar 

Hegde och Mishra (2017).  
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Mycket av befintlig forskning på bolagsstyrning betonar dess effekter på resultatmanipulering i 

företag (Callao et al., 2016; Duchin, Matsuaka & Ozbas, 2010; Gulzar & Wang, 2011; Hilary, 

Huang & Xu, 2017; Lehmann, 2016). Det är känt att olika typer av bolagsstyrning antingen främjar 

eller motverkar resultatmanipulering. Samtidigt är bolagsstyrningens sammansättning ofta komplex, 

och kan utgöras av en mängd olika faktorer som påverkar resultathanteringen på olika sätt. Bland 

annat kan VD’n ensam påverka till stor del (Gulzar & Wang, 2011; Hilary et al., 2017), samtidigt 

som en hög grad av övervakning kan ses som ett hinder för VD’n att utföra resultatmanipulering 

(Lehmann, 2016).  

 

Lehmann (2016) påpekar även att vissa interna styrningsprocesser inrättas i företag till syfte att 

upprätthålla trovärdigheten i de finansiella rapporterna, och samtidigt skydda mot oetiska beteenden 

som resultatmanipulering. Bolagsstyrningens kvalitet och sammansättning är därför en kritisk del i 

uppfattningen om företaget för såväl marknaden och konkurrenter som investerare och potentiella 

uppköpare (Gupta et al., 2017). Det kan däremot finnas svårigheter i att identifiera vilka aspekter av 

bolagsstyrningen som påverkar på vilket sätt, eftersom styrningen ofta präglas av externa 

disciplinära mekanismer (Kalodimos, 2017). Av flera anledningar kan det därför vara idé att se 

extra på sammansättningen och kvaliteten på bolagsstyrningen ur resultatmanipuleringskontext. 

Allra helst vad gäller det förvärvande företagen eftersom deras incitament och möjligheter till 

resultatmanipulering enligt tidigare forskning (Baik et al., 2015; Erickson & Wang, 1999; Higgins, 

2013; Kothari et al., 2016; Louis, 2004) anses störst.  

 

Trots att mycket av den befintliga forskningen belyser just bolagsstyrning och effekten av denna på 

resultatmanipulering, har forskare valt att antingen inrikta sig på effekten av VD (Gulzar & Wang, 

2011; Hilary et al., 2017), graden av övervakning (Lehmann, 2016), oberoende styrelsemedlemmar 

(Duchin et al., 2010) eller spridning av ägandet (Callao et al., 2016). Brown et al. (2011) poängterar 

att vi lever i en föränderlig värld, varför nya aspekter på bolagsstyrning bör undersökas. Ur tidigare 

litteratur framgår det att resultatmanipulering är ett opportunistiskt beteende (Chung, Firth & Kim, 

2002; Lehmann, 2016), varför nya faktorer som motverkar opportunism skulle vara ett önskvärt 

forskningsområde.  

 

Motsatsen till opportunistiskt beteende är konsekvent och långsiktigt beteende (Lehmann, 2016). 

Konsekvent arbete och långsiktighet associeras samtidigt starkt till ansvarstagande (Martínez-

Ferrero, Banerjee & García-Sánchez, 2016), vilket i sin tur är en utmärkande egenskap som 

studerats en del i tidigare forskning. Här har det bland annat framkommit att ökat ansvarstagande 

ofta kommer av kvinnlig närvaro (Carter, Simkins & Simpson, 2003; Cumming, Leung & Rui, 
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2015; Powell & Ansic, 1997; Srinidhi, Gul & Tsui, 2011; Vermeir & Van Kenhove, 2008) och högt 

CSR fokus i företag (Cheng, Ioannou & Serafeim, 2014; Gomez-Carrasco, Guillamon-Saorin & 

Garcia Osma, 2016; Marques-Mendes & Joâo Santos, 2016; Martínez-Ferrero et al., 2016), varför 

samband mellan CSR, kvinnor i styrelsen och långsiktighet hos den ekonomiska rapporteringen 

antas föreligga. Av den anledningen kan vi förvänta oss vissa skillnader i förekomsten av 

resultatmanipulering när vi undersöker företag med kvinnor i bolagsstyrelsen och företag som 

arbetar med CSR i bolagsstyrningen, jämfört med de företag som saknar dessa faktorer. 

 

Adams och Ferreira (2009) tar upp i sin studie att det i vissa länder finns lagstiftning som uppmanar 

till fler kvinnor i styrelser. Denna lagstiftning bygger på uppfattningar gällande att en ökad närvaro 

av kvinnor kan påverka bolagsstyrningen på ett ansenligt sätt. Srinidhi et al. (2011) följer aktuell 

tankegång och beskriver den kvinnliga närvaron som en viktig del i bolagsstyrningen. Samma 

forskare (Srinidhi et al., 2011) kom fram till i sin studie att kvinnor i styrelser och 

revisionskommittéer är förknippade med högre kvalitéer på resultaten. De hävdar samtidigt att en 

ökad närvaro av kvinnor i styrelser och revisionsutskott är ett rimligt sätt att förbättra disciplin i 

redovisningen, samt att öka investerares förtroende för de finansiella rapporterna och motverka 

informationsasymmetri. Carter, Simkins och Simpson (2003) hävdar också att kvinnor i 

bolagsstyrelsen är en viktig faktor gällande ansvarstagande. De fann bevis i sin studie att det finns 

en positiv relation mellan företagets totala värde och andelen kvinnor i bolagsstyrelsen, varför de 

uppmanar till jämställdhet i styrelser. Vi har däremot inte funnit någon specifik forskning kring 

ämnet kvinnor i bolagsstyrelser vad gäller resultatmanipulering. Det närmaste vi kommit är en 

studie utförd av Cumming, Leung och Rui (2015), vilka fann att kvinnor i bolagsstyrelser uppenbart 

minskar bedrägerier. Eftersom resultatmanipulering till stor del påminner om bedrägerier dras 

paralleller där vi förväntar oss ett liknande resultat i aktuell studie. Baserat på åsikter från flertalet 

forskare gällande att kvinnor är en viktig del i bolagsstyrningen anser vi oss alltså ha funnit ett 

intressant forskningsbidrag (Carter et al., 2003; Cumming et al., 2015; Powell & Ansic, 1997; 

Srinidhi et al., 2011; Vermeir & Van Kenhove, 2008).   

 

Den andra aspekt som vi till följd av tidigare forskning kommer att använda för att representera 

ansvarstagande inom organisationer är Corporate Social Responsibility (CSR). Martínez-Ferrero et 

al. (2016) finner som resultat av en studie de utfört att CSR, genom sitt ansvarstagande gentemot 

omgivningen, har en positiv effekt på ett företags rykte och förtroende från intressenter, medan 

resultatmanipulering påverkar på motsatt vis. CSR anses av samma forskare kunna sänka företagets 

kapitalkostnader medan resultatmanipulering höjer dem. Samtidigt menar Dechow et al. (1996) att 

företag som ett resultat av sin manipulering initialt kan ta del av lägre kapitalkostnader, men att 
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dessa kostnader vid ett eventuellt avslöjande resulterar i signifikant högre kapitalkostnader. 

Investeringar i CSR kan ge konkurrensfördelar på marknaden, det signalerar en sund och 

ansvarstagande organisation med långsiktigt, hållbart fokus (Cheng et al., 2014; Martínez-Ferrero et 

al., 2016). Givet detta anses investeringar i CSR kunna användas som ett skydd mot de negativa 

effekter som uppstår vid resultatmanipulering och andra oetiska aktiviteter (Cheng et al., 2014; 

Martínez-Ferrero et al., 2016). Eftersom dessa två aspekter (resultatmanipulering och CSR) i någon 

mening fungerar som varandras motpoler så kan vi förvänta oss att det finns samband.  

 

Föreliggande studie kommer att bidra till det företagsekonomiska forskningsområdet genom att 

fylla de gap som finns i tidigare forskning kring bolagsstyrningens effekter på resultatmanipulering, 

specifikt inför företagsförvärv med stock swaps. Vi väljer att införa två faktorer som representerar 

ansvarstagande i form av kvinnor i bolagsstyrelser och CSR-arbete i bolagsstyrningen. Kopplingen 

kvinnor och CSR i aktuell kontext är aldrig tidigare undersökt och studien är därför unik. Vi 

förväntar oss att finna minskningar i resultatmanipulering till följd av kontrasten mellan det höga 

ansvarstagande som kvinnor och CSR representerar i kontrast till resultatmanipuleringens 

opportunistiska beteende.  

 

1.3 Frågeställningar 

❖ Finns det något samband mellan kvinnor i bolagsstyrelsen och manipulering av resultat inför 

företagsförvärv med stock swap?  

❖ Finns det något samband mellan CSR-arbete i bolagsstyrningen och manipulering av resultat 

inför företagsförvärv med stock swap? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om kvinnor i styrelsen och CSR-arbete påverkar 

resultatmanipulering inför företagsförvärv med stock swap.  

 

1.5 Avgränsning 

Vi väljer att avgränsa vår studie mot publika företag eftersom vi upplevt delade meningar i tidigare 

forskning kring huruvida incitamenten är större eller mindre jämfört med privata företag. Vi 

avgränsar oss även mot företagen som förvärvar, eftersom de enligt tidigare forskning har större 

möjlighet att utföra resultatmanipulering inför företagsförvärv.   
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1.6 Disposition 

Resterande del av studien har följande disponering. 

 

Kapitel 2 - Teori 

I teorikapitlet presenteras de begrepp och teorier som är relevanta för studien. 

 

Kapitel 3 - Hypoteser  

I detta kapitel redogörs för de hypoteser som prövas i studien. 

 

Kapitel 4 – Metod  

Kapitlet börjar med att redogöra för vilken vetenskaplig filosofi, ansats samt strategi som studien 

antagit. Därefter beskrivs studiens empiriska metod, operationalisering och analysmetod. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse av kvalitetskriterier, källkritik samt metodkritik 

 

Kapitel 5 - Resultat  

Här presenteras det empiriska resultatet. Kapitlet är uppdelat efter studiens hypoteser och varje del 

börjar med beskrivande statistik gällande variablerna i studien följt av de relationer som föreligger 

variablerna emellan. Efterföljande avsnitt handlar om de multipla regressionsanalyser som utförts 

för att pröva aktuella hypoteser, där texten får stöd av tabeller som tydliggör de resultat vi kommit 

fram till. 

 

Kapitel 6 - Diskussion 

Detta kapitel består av diskussioner kring studiens resultat, samt kopplingar till teorier, tidigare 

forskning och studiens hypoteser.  

 

Kapitel 7 - Slutsats, bidrag 

I det avslutande kapitlet redogörs för studiens slutsatser samtidigt som syftet besvaras. Vidare 

diskuteras studiens bidrag, begränsningar samt förslag till fortsatt forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de begrepp och teorier som studien utgår ifrån. Den teoretiska 

referensramen inleds med en beskrivning av bolagsstyrning och dess funktion i företag följt av 

viktiga begrepp i förhållande till bolagsstyrningen och studiens utgångspunkt. Del två i kapitlet 

behandlar resultatmanipulering och relevanta teorier. Teorierna förklarar förhållanden och den 

problematik som kan uppstå i företagsrelationer. Teorierna utgör en viktig del av kapitlet på så vis 

att de hjälper till att ge en grundläggande förståelse för förekomsten av resultatmanipulering, 

samtidigt som de utgör en bakgrund till de incitament som slutligen gör att resultatmanipulering 

utförs.  

 

2.1 Bolagsstyrning  

Bolagsstyrningen ska leda företaget och agera i syfte att sammanföra aktieägarnas och styrelsens 

intressen (Brown et al., 2011). Samtidigt ska det ske enligt ledningens önskemål (Kalodimos, 

2017). Strukturen på bolagsstyrningen tydliggör fördelningen av rättigheter och skyldigheter mellan 

chefer, aktieägare, styrelse och andra intressenter (Gulzar & Wang, 2011). Bolagsstyrningen 

innefattar vidare olika styrmekanismer där den finansiella rapporteringsprocessen är en specifik 

sådan (Lehmann, 2016). Mekanismerna kan väljas ut av ledningen, och dessa präglar sedan många 

delar i företaget (Hegde & Mishra, 2017). Företag kännetecknas även av en varierande grad av 

risktagande i sin verksamhet, vilket också medför olika typer av synsätt och agerande från 

bolagsstyrningens sida (Hegde & Mishra, 2017). Här kan avlägsna faktorer som VDn’s civilstånd 

ha en påverkan på hur hela företaget ställer sig till bland annat risker (Hilary et al., 2017), vilket gör 

att kvaliteten på bolagsstyrningen är en viktig del ur intressenters perspektiv (Gupta et al., 2017). 

 

I utgångspunkten från tidigare forskning gällande bolagsstyrning och därmed bolagsstyrelsens 

egenskaper finns många aspekter värda att belysa. VDn’s roll i företaget har exempelvis visat sig 

utgöras av mönster i de fall denne både innehar rollen som VD och rollen som ordförande i 

styrelsen. Det kan exempelvis antas att övervakningen är mindre om VDn utgör båda dessa roller 

till skillnad mot om det var olika personer på befattningarna (Gulzar & Wang, 2011). 

Undersökningar har även visat att ett företag som styrs av en enskild VD utför resultatmanipulering 

upp till 10 % mer än den genomsnittliga nivån (Hilary et al., 2017). Intressekonflikter uppstår lätt i 

de fall syftet med styrningen är delat. Duchin et al. (2010) menar att företag bör öka oberoende 

medlemmar i bolagsstyrelsen då uppfattningen är att de lättare står upp emot VDn och på så sätt 

skyddar aktieägarna från eventuell resultatmanipulering till deras nackdel.  
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En svag bolagsstyrning är ofta relaterad till prestanda, och på senare år har forskare, chefer och 

andra beslutsfattare världen över börjat erkänna de långsiktiga konsekvenserna av en svag 

bolagsstyrning (Kowalewski, 2016). Tidigare forskning har främst fokuserat på bolagsstyrningen 

som helhet, genom att betygsätta den med en sammansatt poäng och kontrollera för effekterna på 

prestandan. Undersökningar har visat att företag med en högre kvalitet på bolagsstyrningen bland 

annat tenderar att ha en högre avkastning och bättre lönsamhet (Kowalewski, 2016). Vissa 

skillnader kan dock bero på redovisningsstandarder (Kowalewski, 2016). 

 

Mulcahy & Donnely (2015) kommer fram till att negativa händelser såsom exempelvis bedrägerier, 

destabiliserar ett företags bolagsstyrning. Företag uppmanar till följd av det förändringar i bland 

annat sammansättningen och nya bolagsstyrningsmekanismer. Dåliga resultat kan därför uppfattas 

som en indikator till att förändringar i bolagsstyrningen och styrelsen kan komma att ske (Mulcahy 

& Donnely, 2015). Hur styrelsen är sammansatt har stor påverkan på graden av kontroll och vilka 

beslut som fattas (Zhang, Zhu & Ding, 2013). Därför är konstruktionen av styrelsen viktig.   

 

2.1.1 Kvinnor i styrelser   

Eftersom bolagsstyrsystemet bygger på styrelsen som sitt viktigaste organ, har forskning kring dess 

sammansättning och egenskaper varit i centrum på senare år (Jamali, Safieddine & Daouk, 2007). 

En effektiv styrelse innebär en effektiv styrning, och driver företaget framåt med råd och 

anvisningar samtidigt som den fungerar som en länk till andra organisationer (Hillman & Dalziel, 

2003). Styrelsens egenskaper är byggda på styrelsemedlemmarnas samlade individuella erfarenhet 

och kunskap (Bear, Rahman & Post, 2010). Påverkan från styrelsens sammansättning är komplex, 

men mycket forskning tyder på att kvinnors närvaro har en genomgående positiv effekt (Arayssi et 

al., 2016; Bear et al., 2010; Erhardt, Werbel & Shrader, 2003; Jamali et al., 2007; Vafaei, Ahmed & 

Mather, 2015). Det kvinnor kan tillföra i sin roll i styrelsen är bland annat erfarenhet, ny kunskap, 

nya färdigheter och nya perspektiv som kommer att påverka företagets bolagsstyrning. Vissa studier 

visar dessutom på samband mellan kvinnor i styrelsen och företagets totala värde (Jamali et al., 

2007).  

 

Zhang et al. (2013) lyfter faktumet att kvinnor tenderar att ha psykologiska egenskaper som gör att 

de tar mer hänsyn till andras intressen. Kvinnor agerar annorlunda och har dessutom ett gott 

inflytande på män (Adams & Ferreria, 2009). I två olika studier utförda av Bem (1974) samt Eagly, 

Johannesen-Schmidt och Van Engen (2003) fann de att kvinnors egenskaper skiljer sig avsevärt 

gentemot mäns. De egenskaper som kvinnor anses ha är bland annat tillgivenhet, vänlighet, sympati 

samt medkänsla. De beskrivs som lyhörda för andras behov och godhjärtade. Dessa egenskaper har 
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sedan visat sig ha betydelse för hur styrelser och företag presterar, såväl som hur omvärlden ser på 

företaget.  

 

Arayssi et al. (2016) hävdar i enlighet med Carter et al. (2003) att kvinnors deltagande i 

bolagsstyrningen ger en högre kvalitet och bättre beslutsfattande. Detta särskilt i komplexa 

situationer (Van der Walt, Ingley, Shergill & Townsend, 2006). Kvinnor är både mer förberedda 

och villiga att delta i styrelsemöten enligt Adams och Ferreria (2009). Andelen kvinnor anses även 

påverka engagemang i både sociala och miljömässiga aktiviteter, såväl som aktiviteter i det egna 

intresset (Aryassi et al., 2016).  

 

Kvinnor anses vidare vara mer socialt medvetna investerare (Aryassi et al., 2016). Det påvisas även 

i Huang och Kisgen’s (2013) studie, där de fann bevis för att kvinnor inte är lika risktagande som 

män när det gäller beslutfattande. Det visade sig att vid beslut gällande exempelvis företagsförvärv 

som gjordes av män så hade förvärven en lägre avkastning än i de fall då beslut togs av kvinnor. 

Detta är ytterligare en indikator för kvinnors noggrannhet i situationer gällande beslutsfattande. I 

undersökningen som Aryassi et al. (2016) utfört fann de att styrelser med bra könsmässig mångfald 

upplever en lägre risk och kopplar denna till närvaron av kvinnor. Kvinnor beskrivs ofta som 

mindre riskbenägna (Powell & Ansic, 1997) och mer etiskt medvetna (Vermeir & Van Kenhove, 

2008) än män. I linje med detta utförde Cumming et al. (2015) en studie där de kom fram till att 

kvinnor i bolagsstyrelser uppenbart minskar bedrägerier i företag.  

 

Flera av de studier som presenterats ovan (Adams & Ferreria, 2009; Aryassi et al., 2016; Bem, 

1974; Carter et al., 2003; Eagly et al., 2003; Huang & Kisgen, 2013; Van der Walt et al., 2006) 

visar att den kvinnliga närvaron utgör en skillnad i styrelser och att det finns en mängd positiva 

aspekter i förhållande till styrelser bestående av endast män. Dock påpekar Fernandez-Feijoo, Ruiz-

Blanco och Romero (2014) att den totala förståelsen för hur kvinnor påverkar i styrelser inte helt 

går att utläsa av den kvinnliga närvaron om denna inte utgörs av en viss mängd. För att vissa 

effekter ska visa sig räcker det inte med bara en eller två kvinnors närvaro (Fernandez-Feijoo et al., 

2014). I styrelser bestående av färre kvinnor än män är det vanligt att kvinnan bildar en symbolisk 

funktion men egentligen inte har något verkligt inflytande eller effekt på företaget (Konrad, Kramer 

& Erkut, 2008; Torchia, Calabrò & Huse, 2011). Flera forskare har visat i sina studier att mer än 30 

%, motsvarande tre eller fler kvinnor i styrelsen är brytpunkten som gör att de utmärkande kvinnliga 

effekterna kan framträda (Bear et al., 2010; Fernandez-Feijoo et al., 2014; Joecks, Pull & Vetter, 

2013; Torchia et al., 2011). Trots de bevis som finns kring kvinnors positiva effekter i företag så går 

utvecklingen mot jämställdhet i bolagsstyrelser långsamt (Jamali et al., 2007), men vissa länder har 
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dock kommit så långt att de nu har en lagstiftning som uppmanar till fler kvinnor i bolagsstyrelser 

(Adams & Ferreira 2009).  

 

Det är däremot inte bara kvinnor som har en positiv inverkan på företagets rykte, beslutsfattande 

och totala värde. Det är inte heller endast den kvinnliga närvaron som har en koppling till 

riskinställningen i företaget. CSR är en annan faktor som kan förklara aktuellt beteendet i 

bolagsstyrningen eftersom det medför en högre grad av ansvar och medvetenhet gentemot 

omgivningen (Martínez-Ferrero et al., 2016). Den effekt som CSR anses ha kan alltså till stor del 

liknas med den effekt som kvinnor anses ha, varför undersökningar gällande båda dessa faktorer i 

vår mening anses intressanta i aktuell kontext.  

 

2.1.2 CSR 

Corporate Social Responsibility handlar om socialt ansvar i företag (Marques-Mendes & Joâo 

Santos, 2016). I studien kommer förkortningen CSR att användas för begreppet. CSR är något som 

indikerar långsiktigt och hållbart tänk i företaget, såväl som ansvar och ökat fokus på kontroll 

(Cheng et al., 2014; Gomez-Carrasco et al., 2016; Marques-Mendes & Joâo Santos, 2016; Martínez-

Ferrero et al., 2016). Martínez-Ferrero et al. (2016) beskriver CSR som en signal om en sund 

organisation, vilket tillsammans med ovanstående mekanismer står direkt i kontrast till vad 

resultatmanipulering indikerar. Organisationer med fokus på CSR i sin bolagsstyrning kan därför 

antas mindre toleranta gällande resultatmanipulering och andra oetiska aktiviteter. Martínez-Ferrero 

et al. (2016) förklarar att resultatmanipulering leder till högre kapitalkostnader och dåligt rykte för 

företag, vilket står i direkt kontrast till vad CSR-arbete anses leda till.  

 

Bolagsstyrelser får allt större roll i hanteringen av det sociala ansvaret i företag (Eberhardt-Toth, 

2017). Företag med högt fokus på hållbarhet och socialt ansvar tenderar ofta att bilda speciella 

CSR-kommittéer, vilka sedan bidrar till en ökad transparens gällande CSR-arbetet i 

bolagsstyrningen (Eberhardt-Toth, 2017). Det finns flera olika typer av CSR (Gomez-Carrasco et 

al., 2016). Dels en form av kärnfokuserad CSR som enligt vissa villkor ska ge betydande 

arbetsrelaterade fördelar, och dels policys gällande CSR. Båda är direkt knutna till företagets 

kärnverksamhet och påverkar både företaget och dess intressenter (Gomez-Carrasco et al., 2016). 

Dessa båda varianter av CSR är vidare ganska lika en tredje variant som kallas strategisk CSR. 

Strategisk CSR handlar dock om mer kortfristiga åtgärder som ger affärsrelaterade fördelar, men 

som inte är kopplade till företagets kärnverksamhet (Gomez-Carrasco et al., 2016). Strategisk CSR 

används också som ett sätt att skapa ett bra rykte och i försök att dölja eller rikta bort 

uppmärksamheten från oetiska aktiviteter i företaget, såsom resultatmanipulering (Gomez-Carrasco 
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et al., 2016). I en studie utförd av Martínez-Ferrero et al. (2016) finner de stöd för att strategisk 

CSR fungerar precis på det viset, samtidigt som det uppmanar till högre förtroende från intressenter 

och sänker företagets kapitalkostnader tillfälligt. Den långsiktiga framgång och förmåga att 

generera värde som upplevs till följd av CSR-arbete i bolagsstyrningen kommer av att företagen 

visar att de agerar på ett ansvarsfullt sätt med respekt för alla inblandade parter, och framförallt den 

omgivande miljön (Marques-Mendes & Joâo Santos, 2016). Martínez-Ferrero et al. (2016) 

dokumenterade även att företag med positiva CSR strategier i sin bolagsstyrning ökar sina chanser 

att bli listade som högt uppskattade företag.   

 

De senaste decennierna anses CSR vara en av de viktigaste och mest aktuella delarna för forskning 

gällande organisationsutveckling (Marques-Mendes & Joâo Santos, 2016). Till följd av detta har 

ekonomi, miljö och samhälle kopplats ihop på ett helt nytt sätt, där kraven från intressenter gällande 

medvetenhet och ansvar är högre än någonsin (Marques-Mendes & Joâo Santos, 2016). Samtidigt är 

syftet i många företag främst att få konkurrensfördelar på marknaden i kombination med att uppvisa 

bättre sociala och ekonomiska resultat hävdar Marques-Mendes och Joâo Santos (2016). Det värde 

som genereras genom CSR är till fördel för aktieägare samtidigt som det hjälper till att etablera 

ekonomiska och sociala förhållanden i det samhälle där företaget är verksamt. Detta tyder på att en 

tidigare uppfattning om att värde endast är något som ger en ekonomisk vinning för aktieägare inte 

gäller, och här skapas istället ett strikt socialt värde (Marques-Mendes & Joâo Santos, 2016).   

 

Den koppling som CSR-arbete i bolagsstyrningen antas ha i förhållande till resultatmanipulering 

kan ta sig två olika uttryck. I vissa fall utförs CSR-arbete i syfte att maskera och dölja det oetiska 

beteendet i resultatmanipulering, och företag syftar alltså inte till att uppfylla det sociala ansvar som 

CSR faktiskt innebär (Martínez-Ferrero et al., 2016). I andra fall tar företaget ett genuint ansvar 

genom medvetenhet till den sociala miljö företaget befinner sig i, varför aktivt CSR-arbete i 

bolagsstyrningen bör indikera en låg tolerans av resultatmanipulering och andra åtgärder som anses 

desto mindre ansvarstagande gentemot omgivningen.  

 

2.2 Resultatmanipulering  

Resultatmanipulering uppstår när chefer formar den finansiella rapporten och strukturerar upp 

transaktioner för att ändra resultatet till att vilseleda intressenter (Lehmann, 2016). Syftet kommer 

ur olika incitament gällande företagets underliggande ekonomiska utveckling, där företagen oftast 

är ute efter att försköna eller förhindra att behöva rapportera en förlust (Healy & Wahlen, 1999). 

Det finns en mängd olika bedömningar som chefer företag ska göra som kan påverka det slutliga 

resultatet. Däribland bedömningar gällande livslängd och förväntade intäkter av olika tillgångar, hur 
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likadana transaktioner ska utföras och värderas, värderingar av lager, samt hur investeringar i 

forskning, reklam och liknande ska ske (Healy & Wahlen, 1999). Chefer kan även använda sina 

egna bedömningar till att göra de finansiella rapporterna ännu mera informativa, exempelvis då 

specifika estimeringar fungerar som indikatorer till företagets ekonomiska ställning. Men detta kan 

beskrivas som motsatsen till när chefer använder sina bedömningar i resultatmanipuleringssyfte 

(Healy & Wahlen, 1999). De bedömningar som står cheferna till förfogande har alltså både sina för- 

och nackdelar. 

 

Kothari et al. (2016) summerar möjligheterna till manipulering under rubrikerna onormala 

periodiseringar och kassaflödesmanipulering. Här finns även en tredje variant att urskilja enligt 

Sanjaya och Saragih (2012), vilken består av förskjutningar i kärnkostnader och innefattar bland 

annat löner och materialkostnader. Gällande den första varianten som Kothari et al. (2016) tar upp 

har tidigare forskare sökt bevis och mönster kring vilka periodiseringar företag väljer att 

manipulera, och vilka metoder företag använder sig av (Healy & Wahlen, 1999). Dessa val kan 

skilja sig beroende på bransch och motiv, men de är viktiga att undersöka eftersom de belyser var 

de standarder som finns kring redovisningen brister i specifika avseenden (Healy & Wahlen, 1999). 

Möjligheten att manipulera resultatet kan beskrivas som ett redovisningsmetodval (Kothari et al., 

2016). Den andra typen som tas upp är kassaflödesmanipulering. Här handlar det vanligtvis om 

något som sker under en löpande period som i slutändan påverkar resultatet negativt, där företag för 

att undvika förluster i dessa fall kommer att bokföra inbetalningar och utbetalningar så att 

redovisningen vinklas åt ett positivt håll igen (Sanjaya & Saragih, 2012).  

 

Mindak, Sen och Stephan (2016) vittnar om att mer än 1400 artiklar nämnde “earnings 

management” (eng. för resultatmanipulering) i någon kontext mellan åren 2006-2016, vilket tyder 

på att ämnet är aktuellt i dagens diskussioner. Resultatmanipulering kan beskrivas som ett vanligt 

förekommande fenomen över hela världen (Sanjaya & Saragih, 2012), men Fung (2015) hävdar att 

det är ett riskfyllt sätt att förbättra den finansiella redovisningen. Cohen et al. (2007) instämmer 

med Fung (2015) och påvisar att resultatmanipulering ofta minskar till följd av stora skandaler på 

marknaden. Företag blir ofta hårdare kontrollerade av revisorer och tillsynsmyndigheter, samtidigt 

som cheferna lägger mer omsorg på de finansiella rapporterna i samband med skandalavslöjanden.  

  

Det finns en mängd olika förklaringar till varför resultatmanipulering uppstår i företag. Forskning 

har länge bedrivits kring ämnet och resulterat i att man kopplar olika organisatoriska teorier till 

förekomsten. Teorierna som utgörs av specifika antaganden behandlar företagets ledare och dennes 

synsätt på egenintressen i förhållande till organisationens intressen. Intressekonflikter kan ofta antas 
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utgöra grunden till ett manipulativt beteende i resultathanteringen, där chefer beskrivs som giriga 

och styrda av sin egen vinning. De teorier som i tidigare forskning oftast kopplas till förekomsten 

av resultatmanipulering är agentteorin och stewardshipteorin (Davis, Schoorman & Donaldson, 

1997; Jensen & Meckling, 1976). 

 

2.2.1 Agentteorin  

Agentteorin är en första teori som kan ge viss förklaring till varför resultatmanipulering 

förekommer i företag. Jensen och Meckling (1976) förklarar att agentteorin gör specifika 

antaganden om förhållandet mellan principalen (uppdragsgivare, aktieägare) och agenten 

(uppdragstagare, företagsledare). Samma förhållande utgör grunden i den problematik kring 

resultatmanipulering som aktuell studie bygger på. Enligt Eisenhardt (1989) handlar agentteorin om 

att lösa de problem som uppkommer av dessa relationer, vilka oftast uppstår till följd av 

egenintresse, riskattityder och den begränsade rationaliteten som kan uppstå i beslutsfattande. Det 

finns goda skäl att anta att agenten inte alltid kommer agera i principalens intresse om båda parterna 

i relationen är nyttomaximerare (Jensen & Meckling, 1976). Med andra ord anses en agent troligtvis 

agera girigt, och bara se till sig själv istället för att tänka på företaget eller principalens bästa.  

 

Agentteorin betonar även att företag arbetar under förhållanden av osäkerhet och detta leder till 

informationsasymmetri mellan företagsledare och externa intressenter (Walker, 2013). Samuelson 

(1984) beskriver att informationsasymmetri är när personer har olika mycket information. 

Informationsasymmetrin och dess medförande problematik kan gälla relationer mellan såväl 

företaget och dess intressenter, som internt i företaget mellan företagsledningen och den resterande 

organisationen. 

 

I en förhandlingssituation mellan två företag kan det företag som har mer information utnyttja detta 

gentemot det andra företaget. Övertaget gör att företaget kan välja att endast dela den information 

som gynnar den egna förhandlingspositionen (Samuelson, 1984). För förvärvaren skulle de alltså 

innebära att resultatmanipulering sker inför förvärvet, och att de sedan lyckas dölja detta genom 

asymmetrin i information som råder mellan företagen. Handlingar i aktuellt syfte medför vidare att 

företag går bakom ryggen på sina intressenter och uppträder oetiskt genom att bedra sin omgivning. 

Här är det önskvärt att finna faktorer som kan minska problematiken med informationsasymmetri 

(Lehmann, 2016). Ansvarstagande är då något som antas minska både informationsasymmetri och 

oetiskt handlande i form av resultatmanipulering (Zhang et al., 2013). I aktuell kontext dras 

paralleller till CSR-arbete i bolagsstyrning och kvinnor i bolagsstyrelser, eftersom båda dessa 
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faktorer medför mekanismer som ökar ansvarstagandet gentemot omgivningen och intressenter 

(Aryassi et al., 2016; Marques-Mendes & Joâo Santos, 2016). 

 

Förhållandet mellan aktieägarna och företagsledaren kan beskrivas som att aktieägarna har 

delegerat beslutfattandet till företagsledaren (Lambert, 1984). Företagsledaren kan ha personliga 

mål som inte överensstämmer med aktieägarnas, exempelvis när företagsledaren har incitament att 

öka värdet för sin egen vinning. Detta medför en intressekonflikt mellan parterna som sedermera 

utmynnar i en kostnad för aktieägarna (Lambert, 1984). Resultatmanipulering medför en 

agentkostnad som uppstår vid en intressekonflikt mellan företagsledaren och aktieägaren (Davidson 

III, Jiraporn, Kim & Nemec, 2004). Företagsledaren manipulerar den finansiella rapporten i eget 

intresse, vilket medför att företagen inte visar ett korrekt resultat för sina investerare och andra 

intressenter (Davidson III et al., 2004). Sevenius (2011) påpekar att ett företagsförvärv kan vara 

riskfyllt eftersom det kan blossa upp en intressekonflikt mellan aktieägare och företagsledningen. 

Författaren menar i linje med tidigare påståenden att en företagsledare kan ha andra anledningar att 

genomföra förvärvet än att skapa värde för aktieägarna (Sevenius, 2011). Utifrån ett 

aktieägarperspektiv är kärnuppgiften för bolagsstyrningen att övervinna dessa problem och se till att 

agentkostnader inte uppstår (Lehmann, 2016). 

 

Agentteorin gör alltså antaganden som kan förklara resultatmanipulering i den kontext när chefen 

agerar i sitt eget intresse och utefter girighet. Men resultatmanipulering förekommer även när 

chefen agerar i organisationens intressen. Motiven ser i dessa fall annorlunda ut, och man driver 

istället manipuleringen i syfte att gynna bland annat sina aktieägare (Davis et al., 1997). Teorin som 

förklarar denna typ av resultatmanipulering kallas stewardshipteorin och kan beskrivas som en 

motsats till ovan presenterade agentteorin.  

 

2.2.2 Stewardshipteorin  

Stewardshipteorin är viktig att belysa då den fungerar som en motsats till agentteorin, och bidrar till 

förståelse för uppkomsten av resultatmanipulering ur det motsatta perspektivet (Davis et al., 1997). 

Teorin identifierar situationer där chefer inte motiveras av individuella mål, utan av målen hos sina 

uppdragsgivare (Davis et al., 1997). Stewardshipteorin bygger på antaganden om en önskan att 

driva organisationen mot högre siffror och bättre presenterade resultat med fokus på 

uppdragsgivarens vinning. Därför sker resultatmanipuleringen av en annan anledning än chefernas 

egenintresse.  
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Stewardshipteorin har sina rötter i psykologi och sociologi och baseras på en tankegång om att 

kollektivistiska beteenden har högre nytta än individualistiska (Davis et al., 1997). I val mellan 

dessa två beteenden kommer en steward (chef) alltså aldrig att avvika från organisationens intressen 

för att följa sina egenintressen. Manipuleringen kommer i sin tur att gynna bland annat aktieägare 

eftersom aktievärdet stiger som följd (Davis et al., 1997).  

 

De flesta intressentgrupper har intressen som väl betjänas av en ökad organisatorisk rikedom. 

Därför finns stark motivation för en steward att maximera organisationens resultat (Davis et al., 

1997). Förklaringen innebär dock inte att stewarden inte har några överlevnadsbehov, 

uppenbarligen behöver den en inkomst för att klara sig. Skillnaden mellan en agent och en steward 

ligger istället i hur deras behov uppfylls (Davis et al., 1997). Stewarden inser avvägningen mellan 

personliga behov och organisatoriska mål, och anser att genom att arbeta mot organisationens mål 

så uppfylls även egna behov (Davis et al., 1997). Intressena ligger alltså i linje med varandra.  

 

Den bästa miljön för en VD som steward är när bolagsstyrningsstrukturen ger VDn hög auktoritet 

och diskretion (Davis et al., 1997). Strukturellt uppnås detta lättast om VDn även innehar hatten 

som styrelseordförande, vilket inom agentteorin skulle ses som dysfunktionellt (Davis et al., 1997). 

Men oavsett vilken miljö företag befinner sig i finns det fler förklaringar till resultatmanipulering 

och dess förekomst. Den slutliga förklaringen ges av de olika incitament som påverkar 

opportunistiskt beteende i organisationen, och som de facto uppmanar till manipulering av 

resultaten i olika intressen. Incitamenten kan baseras på antingen agentteori eller stewardshipteori, 

men kommer att vara den slutliga och avgörande motivationsfaktorn som gör att manipulering av 

resultatet faktiskt genomförs.   

 

2.2.3 Incitament  

För att kunna på ett övertygande sätt dokumentera och undersöka resultatmanipulering krävs 

granskningar av de förhållanden som råder innan effekten av resultatmanipulering tagit vid (Healy 

& Wahlen, 1999). Ett sätt att göra det är att börja med att identifiera de miljöer där incitament till 

resultatmanipulering kan antas vara starka, för att sedan testa hur mönster kring onormala 

periodiseringar eller val av redovisningsmetoder går i linje med incitamenten (Healy & Wahlen, 

1999). Resultatmanipulering utförs främst i syfte att undvika nedåtgående resultat och i försök att 

undvika att behöva rapportera förlust (Mindak et al., 2016). Många motiv till resultatmanipulering 

kommer från den vittspridda användningen av redovisningsinformation på aktiemarknaden av såväl 

investerare som analytiker. Där eftersträvas ett så högt aktievärde som möjligt (Healy & Wahlen, 

1999). I vissa fall vill chefer exempelvis kunna sälja sina aktier till uppblåsta priser (Dechow et al., 
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1996), och i andra fall handlar det om ett företagsförvärv där en hög aktiekurs i samband med stock 

swap påverkar betalningen positivt (Ge & Lennox, 2011). Vi återkommer till det senare fallet i 

kapitel 2.3 och 2.3.1.  

 

Ett av de vanligaste incitamenten till resultatmanipulering kommer av chefers eget intresse, närmare 

bestämt då de har en bonus grundad på företagets resultat (Dechow et al., 1996; Moradi, Salehi & 

Zamanirad, 2015). Här sker de största manipuleringarna i de fall få företagets chefer är nära 

pensionsåldern samt i företag med väldigt generösa bonusplaner påpekar Moradi et al. (2015). 

Healy (1985) utförde en studie kring dessa incitament och fann att en uppåtriktad 

resultatmanipulering är vanligt förekommande när företagets resultat ligger precis under gränsen för 

att bonus ska betalas ut. Det kan även antas att den grad av tillgänglighet gällande företagets 

ekonomi, och den insikt i företaget som helhet som en viss chef besitter också har en avsevärd 

påverkan när det gäller manipulering i sitt eget intresse (Healy, 1985).  

 

I andra vanligt förekommande fall sker resultatmanipuleringen i syfte att höja aktievärdet och 

därmed ge fördelar inte bara till företagets chefer, utan även till befintliga aktieägare (Dechow et al., 

1996). Företagets redovisningsdata används för att övervaka och reglera kontrakt mellan företag 

och dess många intressenter, där strävan är att sammanföra olika parters intressen (Healy & 

Wahlen, 1999). Ett exempel på resultatmanipulering i denna kontext är den i förhållande till 

långivare. Ett högt resultat medför lägre kostnad för extern finansiering vilket är eftersträvansvärt i 

de flesta organisationer (Dechow et al., 1996). Resultatmanipuleringen som sker av kontraktuella 

skäl är av intresse för standardsättare dels eftersom resursallokeringen kan påverkas av vilseledande 

information, och dels för att den finansiella informationen berör såväl aktieägare som långivare och 

styrelseledamöter (Healy & Whalen, 1999).  

 

Mindak et al. (2016) finner att ytterligare motivation uppkommer när företag vill möta eller 

överträffa tre vanligt förekommande resultatmål på marknaden. Det handlar om analytikernas 

prognoser (benämns vanligen AFS), företagets föregående årsresultat och ett så kallat nollresultat 

(Mindak et al., 2016). Det beskrivs av Mindak et al. (2016) som allmänt accepterat att manipulera 

sitt resultat för att möta eller överträffa denna typ av resultatmål.  

 

Ytterligare incitament till resultatmanipulering kommer i samband med nya företagsförvärv 

(Lehmann, 2016). Företaget vill se extra attraktivt ut för att ge skenet av ett bra förvärv och här 

finns incitament både hos det förvärvande företaget och målföretaget (Kothari et al., 2016). 

Företagsförvärv kan ses som en tillgång, och på grund av den lönsamhet som överförs mellan 
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aktieägarna kan resultatmanipulering få en stor inverkan på det ekonomiska (Chen et al., 2016). I de 

fall när betalningen sker med aktier finns extra starka incitament till manipulering för det 

förvärvande företaget eftersom en höjd aktiekurs medför att man behöver ge ifrån sig färre aktier 

vid förvärvet (Campa & Hajbaba, 2016). Enligt Chen et al. (2016) finns vidare motivation för 

förvärvaren eftersom de vill kunna länka bra resultat till synergier med det andra företaget, och på 

så sätt rättfärdiga de premium man betalat till det uppköpta företaget.  

 

Det finns alltså en önskan för förvärvaren att förvärvet ska se extra bra ut i intressenters ögon. Ur 

det motsatta perspektivet finns motivation hos målföretaget eftersom det innebär att de erhåller fler 

aktier i betalning från de förvärvande företaget (Campa & Hajbaba, 2016). Till följd av tidsaspekten 

vid ett uppköp så är möjligheterna för målföretaget dock något begränsade (Erickson & Wang, 

1999). Det uppköpande företaget planerar förvärvet i förväg och har därmed möjlighet att 

manipulera sitt resultat långt innan transaktionen sker medan målföretaget inte har samma 

möjligheter.   

 

2.3 Företagsförvärv  

Ett företagsförvärv är en viktig händelse (Loughran & Vijh, 1997). Förvärv innefattar förändringar 

på lång sikt, stora belopp byter ägare och det innebär stora risker för företagen (Sevenius, 2011). 

Eftersom det är en viktig händelse så finns en stor del information tillgänglig efter ett 

företagsförvärv, däribland villkor och transaktionens egenskaper (Dong, Hirshleifer, Richardson & 

Teoh, 2006). Dock hävdar Rousseau och Stroup (2015) att det är välkänt att företagsledare även 

innehar privat information gällande det egna företaget, vilket medför en informationsasymmetri. 

Das och Sengupta (2001) stärker det påståendet, och menar att företag alltid har mer information 

om sin egna ekonomiska situation än andra företag. Till följd blir informationsasymmetrin ett 

problem som kan utnyttjas vid företagsförvärv och något som utgör grunden för aktuell studie.  

 

Schleifer och Vishny (2003) beskriver att företagsledare har incitament att få företagets kapital 

övervärderat, för att kunna använda kapitalet vid förvärv av andra företag. Vid en händelse som ett 

företagsförvärv är den informationsasymmetri som råder på marknaden en komplikation för 

förvärvaren i sin utvärdering av målföretaget (Rousseau & Stroup, 2015). När det gäller ett förvärv 

med stock swap står både förvärvaren och målföretaget inför samma svårighet eftersom betalningen 

är en form av byte som grundar sig på värdet av aktierna. Felvärdering av aktier blir ett stort 

problem för båda parter eftersom det inte överensstämmer med det verkliga värdet (Rhodes-Kropf 

& Viswanathan, 2004). Felvärdering på marknaden är dock ingen nyhet vid företagsförvärv påpekar 
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Dong et al. (2006). Vidare använder sig företag hellre av kontant betalning då aktierna är 

undervärderade (Loughran & Vijh, 1997).   

 

Flera studier hanterar fenomenet resultatmanipulering och företagsförvärv (Karim et al., 2016). 

Tydliga bevis ges gällande att resultatmanipulering förekommer vid ett företagsförvärv. Erickson 

och Wang (1999) finner bevis på att företag som står inför ett förvärv med stock swap har högre 

onormala periodiseringar under perioden från tillkännagivandet till slutförandet av förvärvet. Detta 

menar de indikerar att resultatmanipulering förekommer och att företag använder sig av 

manipulering för att öka sin aktiekurs innan ett företagsförvärv med stock swap (Erickson & Wang 

1999). Även Louis (2004) och Botsari och Meeks (2008) påvisar att företag manipulerar sitt resultat 

innan ett företagsförvärv i denna kontext. Manipulering vid företagsförvärv med stock swap 

överensstämmer även med uppfattningen att chefer av det förvärvande företaget manipulerar 

resultatet uppåt för att öka företagets aktiekurs och därmed minska antalet aktier som målföretaget 

får (Heron & Lie 2002).  

  

2.3.1 Betalningsmetod  

Vid företagsförvärv finns olika typer av betalningsmetoder. Dels kontanta förvärv där företag 

betalar enbart med pengar, och dels den metod som kommer att beskrivas nedan, nämligen stock 

swap. Vid stock swap använder förvärvaren sina egna aktier som betalning vid affären och ju högre 

pris på de egna aktierna desto färre aktier behöver förvärvaren använda vid uppköpet (Erickson & 

Wang, 1999). Företagsförvärv med stock swap skiljer sig från kontanta förvärv eftersom aktier som 

betalningsmedel innebär större värderingsproblem (Rhodes-Kropf & Viswanathan, 2004).  

 

När det råder informationsasymmetri signalerar betalningsmetoden värdefull information till 

marknaden (Travlos, 1987). En företagsledare föredrar att betala med kontanter när aktierna är 

undervärderade och föredrar att betala med stock swap när aktierna är övervärderade (DeAngelo, 

DeAngelo & Rice, 1984). I studien av Heron och Lie (2002) påvisas att en betalningsmetod som 

stock swap vid ett förvärv innebär en lägre avkastning än vid kontant betalning. Flertalet studier 

visar att företag presterar sämre efter ett förvärv med stock swap (Donnelly & Hajbaba, 2014; 

Loughran & Vijh, 1997). En förklaring till det är att aktierna är felvärderade vid förvärvet och att 

företag på det sättet undviker att betala vad som egentligen behövs. Loughran och Ritter (2000) 

förklarar att det handlar om att kunna utnyttja marknaden, och därför välja betalningsmetod och 

tidpunkt utifrån den egna informationen om företagets värde. Detta kopplas till studiens syfte 

eftersom incitamenten till resultatmanipulering påverkas av vilken betalningsmetod som föreligger. 

 



 

20 

 

2.4 Sammanfattning 

Sanjaya och Saragih (2012) förklarar att resultatmanipulering är ett vanligt förekommande fenomen 

som finns över hela världen. Varför resultatmanipulering förekommer är enligt Mindak et al. (2016) 

ofta för att undvika försämrade resultat och för att slippa att behöva rapportera en förlust. Vi har 

tagit del av flera forskare som påvisat specifika tillfällen vilka ger upphov till resultatmanipulering. 

Här nämns till exempel de situationer då man önskar uppfylla egna resultatprognoser (Cormier et 

al., 2014), minska kapitalkostnader (Dechow et al., 1996), höja aktievärden (Erickson & Wang, 

1999), öka den externa finansieringen till en låg kostnad (Dechow et al., 1996), undvika förluster 

(Cohen et al., 2007) och framförallt till att maximera värden av företagsförvärv (Campa & Hajbaba, 

2016). Det sistnämnda har visats i flera studier ge extra starka incitament till resultatmanipulering 

(Campa & Hajbaba, 2016; Erickson & Wang 1999; Ge & Lennox, 2011). Främst för att det ofta 

uppstår en form av informationsasymmetri som företagen på ett relativt enkelt sätt kan utnyttja 

(Walker, 2003) och för att det finns stor vinning att hämta ur ett förvärv (Erickson & Wang, 1999). 

Vi är därför inte intresserade av att undersöka om resultatmanipulering i denna kontext förekommer 

eller ej, utan utgår här ifrån resultaten av tidigare forskning. Istället ligger fokus på att söka 

samband i förekomsten av resultatmanipulering.  
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3. Utvecklande av hypoteser  

I detta kapitel kommer en beskrivning av vad som ligger till grund för utvecklandet av studiens 

hypoteser. 

 

 

Forskning kring kvinnor i styrelser visar att den kvinnliga närvaron har en positiv inverkan på 

företaget ur flera dimensioner (Arayssi et al., 2016; Bear et al., 2010; Erhardt et al., 2003; Jamali et 

al., 2007; Vafaei et al., 2015). Den positiva påverkan kommer till stor del från de egenskaper som 

skiljer sig gentemot mäns, där kvinnor främst utmärker sig som vänliga, sympatiska, empatiska, 

lyhörda för andra människors behov samt godhjärtade (Bem, 1974; Eagly et al., 2003). Kvinnor är 

samtidigt mer etiskt medvetna än män (Vermeir & Van Kenhove, 2008) vilket kan kopplas till en 

mängd olika företagsperspektiv. Synen på hur man ska vara som människa finns inrotat i 

företagskulturen och genomsyrar därmed hela företaget.  

 

En kvinnas påverkan står i direkt kontrast till flera välkända organisatoriska problem. Där bland 

annat agent-principal problemet utmärker sig. Agent-principal problemet uppstår till följd av 

egenintressen och girighet från agentens sida (Samuelson, 1984; Walker, 2013), där chefer agerar 

utan hänsyn till varken intressenter eller resterande omgivning. Denna typ av handlande är i tydlig 

motsats till vad kvinnor uppfattas åstadkomma i form av ansvarstagande, hänsyn och omtanke från 

organisationen gentemot dess omgivning (Bear et al., 2010; Jamali et al., 2007). Kvinnor uppvisar 

även ett betydligt större deltagande i styrelsemöten än män (Adam & Ferreria, 2009), vilket visar att 

de tar seriöst på sin roll och ämnar påverka företaget och dess situation. En större andel kvinnor i 

bolagsstyrelsen bidrar därför till ett minskat utrymme för ägaren att agera i någon annans intresse än 

aktieägarnas långsiktiga intresse (Bear et al., 2010; Eerhardt et al., 2003: Jamali et al., 2007; Vafaei 

et al., 2015) 

 

Den etiska medvetenhet som kvinnor besitter kan kopplas till resultat från andra studier som visat 

att kvinnor påverkar till större engagemang i både sociala och miljömässiga aktiviteter (Aryassi et 

al., 2016). Vilket i sin tur påverkar företagets rykte, och inhyser en känsla av medvetenhet, insikt 

och framförallt stort ansvarstagande gentemot omvärlden (Aryassi et al., 2016). Det långsiktiga 

fokus och ansvar som kvinnor har ger positiva effekter på företag som stort och bidrar till att 

minska opportunistiskt beteende. Kvinnors deltagande i bolagsstyrelser har vidare visat sig ge en 

högre kvalitet på beslutsfattande, allra helst i komplexa situationer (Aryassi et al., 2016; Carter et 

al., 2003; Van der Walt et al., 2006). Stor del av de goda resultat som uppvisats till följd av 

närvaron av kvinnor antas komma av den kvinnliga noggrannheten i beslutsfattande (Aryassi et al., 
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2016), samtidigt som de är avsevärt mindre våghalsiga än män och därför påverkar med lägre 

risktagande (Huang & Kisgen, 2013).  

 

Risktagande är något som påverkar företag ur flera aspekter. Bland annat bidrar lägre risktagande 

till större förtroende och tillgivenhet från intressenter gentemot företaget (Zhang, et al., 2013). 

Några av de viktigaste aspekterna i vår hypotesformulering är därför att flertalet studier visat att 

kvinnor är mycket mindre riskbenägna än män (Aryassi et al., 2016; Powell & Ansic, 1997) och har 

ett mer etisk beteende (Vermeir & Van Kenhove, 2008) till skillnad från män. De studier som 

vidare visat att kvinnor minskar bedrägerier aktivt (Cumming et al., 2015) är ett sista viktigt 

kugghjul i vår hypotesformulering då bedrägerier ofta liknas med resultatmanipulering på grund av 

den grad risktagande som krävs (Gulzar & Wang, 2011). Här kan vi förvänta oss att den kvinnliga 

närvaron i bolagsstyrelser därför har en mildrande effekt på risktagande. Samtidigt hävdar vi att 

utrymmet att agera i eventuellt egenintresse från ledningens sida minskas då närvaron av kvinnor 

ökar, och vi förväntar oss därmed en minskning av agent-principal problemet. Detta kommer 

tillsammans med den lägre graden av risktagande i sin tur medföra en motverkande effekt på 

resultatmanipulering. Det leder oss fram till vår första hypotes.  

 

H1: Kvinnor i bolagsstyrelsen minskar sannolikheten för resultatmanipulering inför företagsförvärv 

med stock swap.  

 

När företag fokuserar på CSR framstår de som pålitliga och ansvarstagande samtidigt som det 

signalerar en sund organisation (Martínez-Ferrero et al., 2016). Arbete med CSR är en stark 

indikator för att företag har ett långsiktigt och hållbart fokus i organisationen, samt att företaget 

arbetar för att nå framgång på ett långsiktigt plan (Cheng et al., 2014; Gomez-Carrasco et al., 2016; 

Marques-Mendes & Joâo Santos, 2016; Martínez-Ferrero et al., 2016). Att manipulera sitt resultat 

är ett kortsiktigt fenomen, och i det långa loppet tillför det inget positivt värde (Lehmann, 2016; 

Martínez-Ferrero et al., 2016). CSR-arbete genererar däremot ett omedelbart värde såväl som ett 

långsiktigt värde för företagen (Cheng et al., 2014; Martínez-Ferrero et al., 2016). En starkt 

bidragande faktor till detta är den högre grad av ansvar och respekt inför investerare och samhället 

som CSR innebär, vilket i sin tur påverkar till ett gott rykte (Marques-Mendes & Joâo Santos, 

2016). I motsats leder resultatmanipulering till sämre rykte och företagsvärde (Martínez-Ferrero et 

al., 2016). Ett negativt rykte medför svårigheter i att generera nya intressenter samt att få de 

befintliga att fortsätta investera. I motsats är det värde som CSR genererar till fördel för intressenter 

eftersom det skapar goda ekonomiska- såväl som sociala förhållanden (Marques-Mendes & Joâo 

Santos, 2016). Det visar sig också att investeringar i CSR kan användas som ett strategiskt skydd 
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mot negativa händelser som resultatmanipulering (Martínez-Ferrero et al., 2016), vilket ytterligare 

påvisar en motsats i effekterna som kommer av dessa två aktiviteter.  

 

En stark indikator till att företag arbetar med CSR är när de inrättat en så kallad CSR-kommitté 

(Eberhardt-Toth, 2017). Fokus i denna kommitté ligger på social- och miljömässig medvetenhet, 

samt stor hänsyn till omgivningen (Gomez-Carrasco et al., 2016; Marques-Mendes & Joâo Santos, 

2016; & Martínez-Ferrero et al., 2016). Vidare bidrar en CSR-kommitté med transparens till 

företagets interna arbete (Eberhardt-Toth, 2017). Resultatmanipulering å andra sidan handlar om att 

uppvisa någonting som inte stämmer för att leda intressenter till att fatta dåliga beslut, och tvärtom 

vill företag inte ge någon insyn alls i den interna hanteringen (Campa & Hajbaba, 2016). 

 

CSR uppfattas också innebära ett omfattande arbete som inkluderar alla inom organisationen 

(Marques-Mendes & Joâo Santos, 2016). Av den anledningen anses det svårt för en enskild individ 

att agera i egenintresse då detta går emot hela organisationen. Resultatmanipulering sker i många 

fall av motiv som kommer ur egenintressen hos exempelvis VD’n (Dechow et al., 1996; Moradi et 

al., 2015) därför bör CSR-arbete medföra mekanismer som gör att utrymmet för 

resultatmanipulering blir minimalt.  

 

När organisationen jobbar mot hållbara mål blir resultatmanipulering en oetisk handling gentemot 

sin egen organisation och inte bara dess intressenter. Här formas starka argument till varför CSR 

och resultatmanipulering fungerar som varandras motpoler. CSR och resultatmanipulering fokuserar 

på motsatta aktiviteter, ansvar och risk (Martínez-Ferrero et al., 2016). CSR och 

resultatmanipulering har motsatta förhållningssätt, långsiktigt och kortsiktigt (Martínez-Ferrero et 

al., 2016). Slutligen har de olika syften för organisationens omgivning, där CSR kommer att ingiva 

förtroende medan resultatmanipulering kommer att vilseleda (Campa & Hajbaba, 2016; Lehmann, 

2016). Sammanfattningsvis handlar CSR om långsiktighet och ansvar medan resultatmanipulering 

är en o-ansvarsfull aktivitet för att missleda omgivningen i ett kortsiktigt handlande. Av ovan 

nämnda anledningar kan vi anta att ett företag som agerar ansvarsfullt och fokuserar på hållbarhet, 

närmare bestämt har en specifik CSR-kommitté för aktuellt arbete, i mindre utsträckning kommer 

att agera risktagande och utföra resultatmanipulering. Det leder oss fram till vår andra hypotes.   

 

H2: CSR-arbete minskar sannolikheten för resultatmanipulering inför företagsförvärv med stock 

swap. 
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4. Metod  

Kapitlet börjar med att redogöra för vilken vetenskaplig filosofi, ansats samt vilken strategi som 

studien antagit. Därefter beskrivs studiens empiriska metod, operationalisering och analysmetod. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse av kvalitetskriterier, källkritik samt metodkritik 

 

4.1 Vetenskaplig utgångspunkt  

Thurén (2007) beskriver vetenskapen som grunden till all kunskap. Vetenskapsteorin handlar om att 

söka sanning och gå framåt (Thurén, 2007), och den kunskap som genereras ska kunna ifrågasättas, 

omprövas och förkastas under arbetets gång (Thomassen, 2007). I det vetenskapliga arbetet tas 

enligt Allwood och Erikson (2010) ställning till frågor gällande hur verklighetens natur påverkar val 

av forskningsstrategier och metoder. I dessa avseenden vill forskaren gå systematiskt tillväga och 

finna metodval som passar till frågeställningen och kunskapen forskaren önskar inhämta 

(Thomassen, 2007). I vår studie är syftet att söka samband och relationer mellan kvinnor i styrelsen 

och resultatmanipulering, samt mellan CSR-arbete och resultatmanipulering. Enligt Bryman och 

Bell (2013) är det en positivistisk samhällsvetenskaplig utgångspunkt vi bör ha eftersom vi ämnar 

beskriva och förklara mänskligt beteende.  

 

4.1.1 Forskningsfilosofi 

Den positivistiska forskningens roll handlar enligt Bryman och Bell (2013) om att tillhandahålla 

data och pröva teorier. Positivismen och dess strävan efter kunskap har enligt Sohlberg och 

Sohlberg (2013) fått stor betydelse för vetenskapsteorin, och appliceras nu med stor betydelse i vår 

egen studie. I praktiken är det omöjligt att uppnå en absolut och objektiv kunskap, men den 

entydighet vi eftersträvar i enlighet med positivismen (Sohlberg & Sohlberg, 2013) genom att 

noggrant utföra observationer leder oss så nära en sanning vi kan komma. Inom positivismen ska 

forskaren ha ett objektivt förhållningssätt, och det som studeras ska kunna vägas eller mätas 

(Wallén, 1996). Kunskapen vi når fram till ska alltså vara empiriskt prövbar, och orsak-verkan 

samband ska vidare kunna förklara olika fenomen (Wallén, 1996). Den kausalitet som Wallén 

(1996) påpekar är en starkt bidragande faktor till varför vi valt att utgå ifrån den positivistiska 

traditionen. Vi anser att vårt syfte stämmer överens med det förhållningssätt och den objektivitet vi 

som forskare har gentemot det vi studerar. Vi har i enlighet med den positivistiska synen formulerat 

hypoteser och skapar genom mätningar tillförlitlighet i våra resultat. Vi har i enlighet med Bryman 

och Bell (2013) slutligen tagit en värderingsfri roll som forskare för att kunna förklara och beskriva 

verkligheten såsom den verkligen ser ut.  

 



 

25 

 

4.1.2 Forskningsansats  

Den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och praktik i samhällsvetenskapen 

ser ut representeras enligt Bryman och Bell (2013) av den deduktiva teorin. Föreliggande 

utgångspunkt och process ligger tydligt till grund för aktuell studie. Utgångspunkten i den 

deduktiva teorin är att ha en fast förståelseram (Andersen, 1994). Utifrån den vetskap som redan 

finns om ett område, exempelvis etablerade teorier och liknande, så härleds hypoteserna som sedan 

ligger till grund för empirisk granskning (Bryman & Bell, 2013; Thomassen, 2007). Av den 

anledningen så kallas ansatsen av vissa forskare för den hypotetiskt-deduktiva metoden vilken 

illustreras i figur 1. Utifrån teorin och de hypoteser som formulerats så designas sedan 

datainsamlingsmetoden.  

  
Figur 1. Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2013) 

 

I den deduktiva processen ingår det att översätta begrepp i hypoteserna till forskningsbara 

företeelser (Bryman & Bell, 2013). Därför har vi i aktuell studie skapat operationella termer utifrån 

de hypoteser som prövas. Andersen (1994) påpekar vikten av att känna de begrepp som används i 

studien för att förstå de begreppssamband som deduktionen innebär. Metoden underbygger vidare 

kunskap uppifrån och ned, vilket gör att slutsatserna kommer att vara sanna så länge premisserna är 

sanna (Thomassen, 2007).  

 

4.1.3Forskningsstrategi 

Den forskningsstrategi som ligger till grund för vår undersökning är av kvantitativ karaktär. Den 

kvantitativa forskarens huvudfokus är enligt Bryman och Bell (2013) mätning, kausalitet, 

generalisering och replikation. Eftersom vi som forskare inom det företagsekonomiska 

redovisningsområdet har förmånen att få arbeta med Thomson Reuters Eikon och Thomson Reuters 

Datastream så har vi enorma mängder data att tillgå i denna typ av forskning. Varför mätning 

föredras enligt Bryman och Bell (2013) är för att möjligheter till att visa och förklara små och 

hårfina skillnader mellan människor gällande aktuella variabler ges. Här går vår studie helt i linje 

med påståendet eftersom vi avser belysa effekter, hur små dessa än må vara, av kvinnlig närvaro i 



 

26 

 

styrelser och CSR-arbete i förhållande till resultatmanipulering. Vi har även getts möjligheten att 

genom mätning vara konsekventa över tid (Bryman & Bell, 2013). Studien har en tvärsnittsdesign 

eftersom syftet är att mäta aspekter av fenomenet resultatmanipulering (Bryman & Bell, 2013).   

 

Kausaliteten är en viktig faktor i såväl vår studie som generellt i kvantitativa studier (Bryman & 

Bell, 2013). Kausaliteten handlar om huruvida det går att utläsa något orsak-verkan samband i en 

undersökning, ofta förorsakat av att det finns beroende och oberoende variabler (Bryman & Bell, 

2013). Föreliggande undersökning går inte ut på att studera huruvida företag resultatmanipulerar 

eller inte, utan snarare på att förklara fenomenet resultatmanipulering. Vi har ett genomgående 

förklarande fokus och vill belysa samband som visar varför vissa företag manipulerar sina resultat i 

större eller mindre utsträckning än andra. Resultatmanipulering är alltså vår beroende variabel i 

studien. Vad gäller generaliseringen så är vårt mål att kunna dra paralleller till allmänheten. För att 

kunna göra detta är urvalet viktigt enligt Bryman och Bell (2013). Vi återkommer till det och 

replikerbarheten längre fram.  

 

De viktigaste stegen i kvantitativ forskning startar enligt Bryman och Bell (2013) på samma sätt 

som vi gjort i denna studie, med ett avstamp i teoretisk bakgrund. Medan vi sedan rör oss från teorin 

fram till tillämpningen av de instrument som valts för datainsamling ska vi passera bland annat 

hypotesformulering, operationalisering samt val av undersökningsobjekt (Bryman & Bell, 2013). 

Begreppen i studien utgör enligt Bryman och Bell (2013) teorins byggstenar, och de viktigaste 

begreppen som vi tar upp i vår studie är resultatmanipulering, CSR och kvinnlig påverkan i 

avseendet bolagsstyrelser.  

 

4.1.4 Tidsaspekt 

Eftersom vi undersöker variationer i förekomsten av resultatmanipulering så har vi utformat en 

tvärsnittsdesign enligt rekommendation från Bryman och Bell (2013). För att kunna mäta eventuella 

samband så har vi varit systematiska i utförandet, och det finns ingen tidsmässig relation mellan 

studiens variabler (Bryman & Bell, 2013). Den data som ligger till grund för utformning av studiens 

variabler har inhämtats från ett år innan respektive företagsförvärv i studiens samtliga 

observationer. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

För att öka tillförlitligheten till en studie bör forskaren enligt Thurén (2013) ange vilka metoder den 

använt sig av. Det gör att läsaren på egen hand kan gå vidare och kontrollera det som påstås. Att 

samla in data görs via primär eller sekundär metod (Bryman & Bell, 2013). 
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4.2.1 Primär- och sekundärdata 

Data från en primärkälla innebär att forskaren själv samlar in ny data och data från en sekundärkälla 

är när forskaren använder sig av redan tillgänglig data förklarar Bell (2006). Både Cowton (1998) 

och Saunders, Lewis & Thornhill (2012) förklarar att det både spara tid och pengar att använda sig 

av sekundärdata. Vilket är en viktig faktor i vår studie eftersom en omfattande undersökning skall 

utföras inom loppet av några månader. Användningen av sekundärdata ger oss möjligheten att 

analysera större mängder och ger mer tid till att tolka informationen (Saunders et al., 2012). De 

sekundära källor vi utgått ifrån i aktuell studie består till merparten av vetenskapliga artiklar, men 

även av böcker och redovisningsdata. De vetenskapliga artiklar som använts har hämtats via 

Högskolan i Gävles databaser och då i första hand från Emerald, Scopus, SienceDirect samt Taylor 

& Francis Online. För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar har vi använt sökord som “earning 

management”, “corporate governance”, “acquisitions”, “ women in boards”, “CSR” och “stock 

swap”. Vi har även gått igenom majoriteten av de vetenskapliga artiklarnas referenslistor för att på 

så vis finna ytterligare källor innehållande betydande information. 

 

Bryman och Bell (2013) påpekar dock att sekundärdata har vissa begränsningar. Flera författare 

(Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2012) hävdar att sekundärdata oftast har hög kvalitet, men 

att det finns viss risk att sekundärdatan är av sämre kvalitet. Av den anledningen har vi kontrollerat 

och utvärderat de källor som använts i studien noggrant, och sett till att de flesta artiklar som ligger 

till grund för studien är rankade relativt högt på ABSRanking. Det empiriska materialet i studien har 

vidare samlats in från Thomson Reuters Eikon och Thomson Reuters Datastream. Thomson Reuters 

är en världsledande databas som har tillgång till finansiell information över hela världen (Thomson 

Reuters, u.å), varför sekundärdata från denna databas kan anses tillförlitlig och relevant i aktuell 

studie.     

 

4.2.2 Studiens population, urval och bortfall 

För att kunna dra generella slutsatser bör det ha utförts en kvantitativ mätning på ett representativt 

urval. Här påpekar Thurén (2007) även att urvalet måste vara rättvisande och får alltså inte 

innehålla några skevheter. Ett urval anses skevt enligt Thurén (2007) om ytterligare information 

ändrar helhetsbilden. Av den anledningen är det en viktig process där vi varit noggranna med att 

klargöra varje steg på vägen. För att få ett så stort urval som möjligt har vi inkluderat alla publika 

företagsförvärv i Europa från år 2000 till 2015. Vi valde publika företag eftersom vi anser i likhet 

med Burgstahler et al. (2006) att deras information är mer tillgänglig än privata. Vi valde sedan att 

avgränsa vårt urval till endast de transaktioner som utförts med stock swap som betalning eftersom 

vi inte är intresserade av att undersöka de förvärv som endast genomförts med kontanter som 
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betalning. Detta val grundades på att vi sett i tidigare studier att det finns starka incitament till 

resultatmanipulering inför företagsförvärv med aktier (Erickson & Wang, 1999).  

 

Vi exkluderade sedan alla finansiella förvärvande företag då Gunny (2010) påpekar att finansiella 

företag har specifika redovisningsregler till skillnad från företag i andra branscher. Första delen av 

urvalsprocessen genomfördes i Thomson Reuters Eikon och databasen MASRCH. I nästa steg 

sorterades alla företag som hade flera förvärv vid samma tidpunkt där vi för att undvika 

överlappande data valde att ha en 4 årsperiod mellan förvärven. Sista steget av urvalsprocessen 

genomfördes i Thomson Reuters Datastream där vi kontrollerade att det fanns historisk data att 

tillgå för utvalda företag.  

      

Tabell 1. Urval och bortfall 

 
Eftersom vi i studien undersöker om både CSR-arbete och kvinnor i styrelsen har någon påverkan 

på resultatmanipulering så resulterade det i ett ganska stort bortfall. Från de företag som hade 

historisk data i Thomson Reuters Datastream (369 st) kom en stor förändring att ske inför vårt 

slutliga urval. Väldigt många företag saknade vår specifika efterfrågade information i Thomsons 

Reuters Datastream, men här fann vi dock att exakt samma företag som hade tillgänglig information 

om CSR även hade tillgänglig information om kvinnor. Efter bortfallet resulterade urvalet i 87 

stycken företag, vilket illustrerats ovan i tabell 1. Här hade samtliga företag information om båda 

studiens oberoende variabler.   
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4.3 Operationalisering 

Operationaliseringsprocessen går enligt Bryman och Bell (2013) ut på att utforma och förklara de 

begrepp som används i studien, samt hur dessa mäts. För tydlighetens skull kommer vi i ett tidigt 

skede av kapitlet att presentera de regressionsmodeller som ligger till grund för studiens 

hypotesprövningar. Detta för att bidra till förståelse för hur begreppen hänger ihop i 

operationaliseringen. Efter regressionsmodellerna kommer mer detaljerade beskrivningar av var och 

en av studiens variabler. 

 

4.3.1 Regressionsmodell   

För att testa studiens hypoteser utfördes regressionsanalyser. I modellerna nedan representerar DAC 

den beroende variabeln som står för onormala periodiseringar, vilken tas fram ur den tvärsnitts-

modifierade Jones-modellen som mäter resultatmanipulering. KVINNA och BOARD SIZE 

representerar de oberoende variabler som ligger till grund för hypotesprövning 1. KVINNA står för 

hur många procent av styrelsen som består av kvinnor och kommer fortsättningsvis att benämnas 

BOARD Gender, och BOARD SIZE står för hur många styrelsemedlemmar företaget har totalt. 

CSR och ESG representerar det som ligger till grund för hypotesprövning 2. Där CSR, som 

fortsättningsvis kommer att benämnas CSR-kommitté representerar om företaget har en CSR-

kommitté eller ej, samt ESG som är ett samlat betyg för CSR (Thomson Reuters, 2017). Sedan 

följer en rad kontrollvariabler, där DEAL SIZE står för en relativ affärsstorlek och representerar en 

förvärvsegenskap som potentiellt kan påverka onormala periodiseringar inför transaktioner med 

stock swap. Kontrollvariablerna SIZE och LEV representerar företagsspecifika variabler i form av 

storlek och aktuella skulder. Nedan visas regressionsanalyserna som ligger till grund för studiens 

hypotesprövningar och djupare förklaring av varje variabel kommer i följande avsnitt.   

 

 

 

 

4.3.2 Resultatmanipulering (beroende variabel) 

Den beroende variabeln i studien är resultatmanipulering och benämns DAC. För att komma fram 

till aktuell variabel användes en modell som undersöker onormala periodiseringar där vi tillslut 

kunde tyda om företag resultatmanipulerar eller ej. Tidigare studier (Botsari & Meeks, 2008; Hribar 

& Collins, 2002) påpekar att den tvärsnittsmodifierade Jones-modellen är att föredra vid fusion- och 

förvärvshändelser. Därför används den färdiga modellen som utgångspunkt i aktuell studie. Dock 

argumenterar Collins, Pungaliya och Vijh (2017) för att manipulering av periodiseringar kan vara 

snedvridna på grund av att onormala periodiseringar ibland felspecificerats. För att hantera denna 
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problematik inkluderar bland annat Lehmann (2016) en extra variabel i sin modell, vilken 

uppskattar företags onormala periodiseringar mer korrekt med hjälp av information gällande 

tillväxt. Vi har i likhet med både Lehmann (2016) och Collins et al. (2017) inkluderat en 

dummyvariabel som indikerar tillväxt för att komplettera med viktig information i studiens modell.   

Vidare betonar Ball och Shivakumar (2006) vikten av att integrera erkända aktuella förluster i 

periodiseringsmodeller. I linje med detta kontrollerar Lehmann (2016) för det icke potentiella 

linjära samband som kan finnas mellan periodiseringar och kassaflöde genom att inkludera en 

justeringsvariabel för kassaflöde från verksamheten. Även här modifierades vår modell på samma 

sätt som Lehmanns (2016). För att få fram en slutlig resultatmanipuleringsvariabel så krävdes en 

estimering av samtliga parametrar i modellen, där en regressionsanalys låg till grund för dess 

slutliga värden. De parametrar som här estimerats är 𝛼, 𝛽1, 𝛽2, 𝛾, 𝛿, 𝜙 och 𝜔. För att vi i det sista 

steget skulle komma fram till ett specifikt värde för varje enskilt företag så ligger manuella 

ekvationer till grund, vilka är uppdelade under två separata steg och illustreras nedan. Aktuella 

ekvationer utfördes i Excel med hjälp av slutlig beräknad summa för samtliga variabler samt 

estimerade parametrar.  

 

Den modifierade modellen i aktuell studie ser ut som följer: 

 

 
 

 
 

TAC: Står för totala periodiseringar som erhållits från kassaflödesanalys (där nettoresultat minus 

kassaflöde från verksamheten är totala periodiseringar). 

TA: Totala tillgångar, (där TAit-1 är totala tillgångar året innan).  

∆REV: Förändringar i intäkter (årets nettointäkter minus föregående års nettointäkter)  

∆REC: Förändringar i fordringar (årets fordringar minus föregående års fordringar) 

PPE: Ett mått på materiella anläggningstillgångar 

GROWTH: Dummyvariabel som indikerar förändringar i tillväxtdeciler (baserad på en procentuell 

förändring i nettointäkter). 

CFO: kassaflöde från verksamheten. 

DCFO: Dummy variabel för kassaflöde från verksamhet som visar om CFO är mindre än noll. 
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Parametrarna (𝛼, 𝛽1, 𝛽2, 𝛾, 𝛿, 𝜙, 𝜔): 𝛼 är modellens intercept och resterande är specifika för varje 

variabel och anger dess påverkan i modellen för det slutliga värdet på resultatmanipulering (vilka 

även kan översättas till regressionslinjens lutning).  

 

4.3.3 Kvinnor i styrelser (oberoende variabel) 

Kvinnor i styrelsen är en av de oberoende variablerna i vår studie. Det vi undersöker är om det finns 

något samband mellan kvinnor i styrelsen och resultatmanipulering vid företagsförvärv med stock 

swap. Som nämnts tidigare har flera forskare använt kvinnor i styrelsen för att mäta hur de påverkar 

på olika sätt (Aryassi et al., 2016; Cumming et al., 2015). Vi har i föreliggande studie valt att 

använda oss av variabeln “Board Structure/Board Gender Diversity” för att mäta kvinnor i 

styrelsen. Könsuppdelningen i styrelsen består av kvinnor och män, och variabeln visar den 

procentuella andelen kvinnor i bolagsstyrelsen med ett tal från 0 till 100. I analysen kommer vi 

förkorta variabelnamnet “Board Structure/Board Gender Diversity” till “BOARD Gender”.  Vi 

kommer även använda oss av variabeln BOARD SIZE, eftersom den genom att mäta styrelsens 

totala storlek kan ge ytterligare perspektiv på styrelsens fördelning.  

 

4.3.4 CSR (oberoende variabel) 

CSR som är en av de oberoende variablerna i vår studie, går att forma på en mängd olika sätt. Det 

finns flertalet indikatorer för att ett företag arbetar med CSR och det viktiga i processen är att finna 

de som är relevanta för just den studie som skall utföras (Gomez-Carrasco et al., 2016). En 

sammansättning av flera faktorer kan göras för att bilda en helhetsbild av ett företags CSR-arbete, 

men det är viktigt att vara medveten om att olika företag arbetar olika mycket med CSR, och 

framförallt visar sig arbetet på olika sätt beroende på organisation. I aktuell studie har vi valt att 

använda oss av en dummyvariabel som visar om ett företag har en CSR-kommitté eller inte. Vi 

anser att det är en stark indikator för aktivt CSR-arbete eftersom företaget då valt att disponera 

tjänster till att arbeta med CSR. Vi hävdar även att en CSR-kommitté tyder på att företaget har ett 

omfattande CSR-arbete, och att det därför inte bör finnas några frågetecken kring styrkan i 

påståendet att ett företag med en CSR-kommitté påverkar resultatmanipulering, ifall detta samband 

går att uttyda ur vårt resultat. Varför CSR-kommittén används som huvudsaklig oberoende variabel 

är för att den sannolikt har ett nära samband med styrelsearbetet eftersom CSR-kommittén kan ses 

som ett utskott till styrelsen. 

  

Vi väljer att även använda ESG-rankning som en kompletteringsvariabel då den kan bidra med 

ytterligare perspektiv på företags CSR-arbete (Arayssi et al., 2016; Auer & Schuhmacher, 2016; 

Camilleri, 2015; Cheng et al., 2014; Velte, 2016). Det är en rakning som mäter ett företags 
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ansvarsfullhet i tre dimensioner; företagens miljöansvar, social– och samhällsansvar samt 

bolagsstyrning. Betygsättningen och företagsbedömningen har beräknats från 400 mätetal, där de 

mest relevanta 178 talen valts ut (Thomson Reuters, 2017). Totalt är det 10 kategorier som bedöms 

inom de tre dimensionerna, där resursförbrukning, utsläpp, mänskliga rättigheter, produktansvar och 

ledning är några exempel på kategorier som ses i figur 2. I figur 2 visas också hur stor del varje 

kategori utgör i ESG-rankingen. Kombinationen av de 10 kategorierna vägs samman och utgör den 

slutliga ESG-poängen vilken reflekterar hur väl det sociala ansvaret tas av företaget i fråga 

(Thomson Reuters, 2017). Vi anser att även denna mätning indikerar CSR-arbete, eftersom 

rankningen är framställd av årsrapporter, myndigheter, CSR-rapporter, nyheter och företags 

webbsidor. Siffrorna har dessutom analyserats av 150 stycken forskningsanalytiker (Thomsons 

Reuters, 2017). 

 

 
  

 

 
Figur 2. ESG Score (Thomson Reuters, 2017) 

 

4.3.5 FIRM och M & A (kontrollvariabler) 

Vi har använt oss av kontrollvariabler för att säkerställa den specifika styrkan i vår 

regressionsmodell. Här inkluderades en variabel för förvärvsegenskaper i kombination med två 

variabler för företagets egenskaper. Vi har dessutom inkluderat en varsin specifik 

kompletteringsvariabel för varje regressionsmodell (se 4.3.3 och 4.3.4), eftersom vi söker samband 

för två olika oberoende variabler. Variablerna som representerar företagets egenskaper består i 

likhet med Cormier & Martinez (2006)’s studie av variabeln SIZE för företagets storlek, vilken är 

en naturlig logaritm av företagets totala tillgångar mätt i Euro. Vidare används variabeln LEV för 

företagets risk. LEV beräknades genom att vi tog företagets totala skulder genom totala tillgångar 
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(Dechow et al., 1996). Vidare byggdes den transaktionsspecifika variabeln (DEAL SIZE) av 

transaktionsvärdet deflaterat med marknadsvärdet på eget kapital (Erickson & Wang, 1999).   

 

4.4 Analysmetoder 

För att analysera data anses det enligt Bryman och Bell (2013) vara till fördel att använda sig av ett 

datorprogram istället för att lära sig bakomliggande formler. Idag utför de flesta forskare sina 

analyser via datorprogram (Bryman & Bell, 2013), och därför utfördes vår analys på samma sätt. Vi 

använde oss av Excel i kombination med statistikprogrammet IBM SPSS, som enligt Bryman och 

Bell (2013) är bra program för analyser av samhällsvetenskaplig kvantitativ data.  

 

4.4.1 Univariat analys 

En univariat analys innebär att en variabel analyseras i taget (Bryman & Bell, 2013). Vid denna typ 

av analys är det enligt Løvås (2006) önskvärt att undersöka så kallade centralmått. För att få en bild 

av varje variabel för sig valde vi därför att undersöka exempelvis maximi- och minimivärden, vilka 

ger en förenklad bild över spridningen i data (Bryman & Bell, 2013). Median och medelvärde är 

mått som kan ge en annan typ av översiktsbild då dessa påvisar två olika mittpunkter 

observationerna (Løvås, 2006). Medianen, som också kallas den 50:e percentilen, visar var 50 % av 

observationerna är mindre eller likvärdiga värdet (Løvås, 2006). Medelvärdet, som också kallas 

“aritmetiskt medelvärde”, visar summan av samtliga värden delat med antalet värden (Rudberg, 

1993). För att ännu mera utförligt undersöka variabel för variabel valde vi att kolla på 

spridningsmått så som standardavvikelse och varians. Standardavvikelsen är det vanligaste måttet 

för spridning, som i sig är ganska abstrakt (Løvås, 2006; Vejde, 2003). I aktuellt steg undersökte vi 

mer detaljerat hur varje enskild observation avvek i förhållande till medelvärdet.  

 

För att presentera variabel för variabel valde vi främst att titta på histogram, som överskådligt visar 

fördelningen i observationerna då vi arbetar med kontinuerliga variabler (Rudberg, 1993). 

Histogrammen bidrog med att ge oss en bra fingervisning i hur aktuell data såg ut innan vi 

påbörjade analyser av flera variabler tillsammans. Eftersom vi har en del dummyvariabler i vår data 

så valde vi även att följa tips från Bryman och Bell (2013) som säger att frekvenstabeller i dessa fall 

ger en mer rättvisande bild eftersom aktuella variabler endast kan anta två olika värden.  

 

4.4.2 Bivariat analys 

Denna typ handlar om en analys av två variabler tillsammans där syftet är att se hur dessa två är 

relaterade till varandra (Bryman & Bell, 2013). Vid analyser av relationer så valde vi att titta på 

korrelationer eftersom detta är det mest fördelaktiga sättet att undersöka samband (Rudberg, 1993). 
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Korrelation, som på statistikens språk betyder “samband” (Rudberg, 1993) undersöktes i vår studie 

genom att vi beräknade koefficienter, närmare bestämt “Pearsons r” (Field, 2015) för korrelationer i 

dataprogrammet IBM SPSS. Genom en smidig uträkning gavs vi sedan möjlighet till en snabb 

analys av huruvida variablerna är korrelerade i positiv eller negativ riktning, samt i hur hög 

utsträckning (Vejde, 2003; Rudberg, 1993). Samband innebär dock inte kausalitet (Bryman & Bell, 

2013), så våra samband kan inte antas ha något orsak-verkan förhållande trots höga 

korrelationssiffror. Korrelationerna presenterades sedan i korrelationsmatriser där vi även 

inkluderade en signifikansnivå om 0,05 vilket enligt Bryman och Bell (2013) bör vara högsta 

tolerans i vår typ av studie. Vid signifikanta korrelationer i aktuell data kunde vi göra viss 

prediktion gällande utfallet av den ena variabeln beroende på vad vi såg för utfall i den andra 

(Vejde, 2003). 

 

Ett annat värde som vi undersökt i statistikprogrammet IBM SPSS är det så kallade VIF-värdet 

(Variance Inflation Factor). Värdet indikerar precis som “Pearsons r” samband mellan aktuella 

variabler men undersöker även om det finns någon multikollinearitet mellan dem (Field, 2015). 

VIF-analysen utfördes via en kollinearitetsdiagnos. Varför vi kompletterade aktuella 

sambandsanalyser med undersökningar av multikollinearitet var för att se om våra variabler var 

väldigt nära linjärt relaterade (Field, 2015), vilket isåfall kan skapa problem i uppskattandet av 

parametrar för våra regressionsanalyser. Gränsvärdet för våra VIF-analyser är 2,5.  

 

4.4.3 Multivariat analys 

För att i nästa steg göra en multivariat analys och testa studiens hypoteser H1 och H2 så utfördes 

flertalet multipla regressionsanalyser (Bryman & Bell, 2013). Eftersom vi önskat undersöka om det 

möjligen finns flera förklaringsvariabler (Løvås, 2006) till förekomsten av resultatmanipulering i 

aktuell kontext så använde vi multipla regressioner (se 4.3.1 Regressionsmodell) för att finna de 

bästa linjära sambanden mellan resultatmanipulering och de förklaringsvariabler inkluderade (se 4.3 

Operationalisering). En vanlig multipel regression innehåller koefficienter i form av B-värden som 

måste estimeras, samt ett e-värde som kan förklaras som ett normalfördelat felvärde med väntevärde 

0 (Løvås, 2006). I processen att estimera våra olika parametrar så togs hänsyn till huruvida 

variablerna i tidigare skede uppvisat någon multikollinearitet och korrelation. 

 

I processen att utvärdera aktuella multipla regressionsanalyser så tittade vi på 

determinationskoefficienten Rsquare som kan antas sammanfatta variansanalysen i modellen och 

resulterar i ett tal mellan 0 och 1 (Field, 2015). Rsquare visar i vilken utsträckning de oberoende 

variablerna kan förutsäga den beroende variabeln, och i jämförelser mellan olika modeller kom 
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denna koefficient att användas för att visa huruvida ytterligare variabler gav en bättre modell eller 

ej. Adjusted Rsquare är en modifierad variant av Rsquare där resultatet är anpassat efter den sanna 

populationen (Bryman & Bell, 2013). Adjusted Rsquare används som ytterligare förklaring i vårt 

fall eftersom vi har relativt få observationer. Den senare beskrivs som en försiktigare bedömning 

vilket medför att det kan vara önskvärt att använda den som förklaring då antalet observationer är 

under 200 (Byström & Byström, 2011).  

 

En annan viktig aspekt att undersöka i en multipel regressionsanalys är residualen. Residualen kan 

beskrivas som skillnaden mellan värdet som modellen predicerar och värdet observerat i de data 

modellen är baserad på (Field, 2015). Det finns tre viktiga krav som vi haft i åtanke i vår analys av 

residualerna. Dels måste residualernas varians vara konstant, oberoende av x, samt oberoende av 

varandra (Løvås, 2006). Residualerna måste också vara normalfördelade. För att undersöka om 

residualerna uppfyller dessa krav så producerade vi olika residualplottar. Vi sökte även 

normalfördelning av värdena i olika histogram. En viktig del att beakta extra är residualernas 

spridning, där en homoskedasticitet riskerar att snedvrida tolkningen av resultatet eftersom 

residualernas spridning är jämn (Farbmacher & Kögel, 2017). Här är det även önskvärt att använda 

sig av residualplottar för att undersöka eventuella outliers. Om variationsbredden är ungefär lika för 

alla och medianen ligger ungefär i mitten för oberoende residualer så ger dessa inga varningstecken 

(Løvås, 2006), något som många forskare kallar för heteroskedasticitet.   

 

I frågan huruvida vårt urval kan generaliseras till hela populationen eller om det finns markanta 

skillnader så valde vi att beakta den så kallade statistiska signifikansnivån (Bryman & Bell, 2013). 

Säkerhet och risk står i centrum då vi testar signifikansnivå, och beroende på vad för typ av data 

som undersöks så skall en viss godtagbar nivå bestämmas i förtid. Risknivån vi varit villiga att 

acceptera i vår studie är som tidigare nämnt 0,05 då det enligt Bryman & Bell (2013) är den högsta 

nivå som bör godtas gällande samhällsvetenskapliga undersökningar. Signifikansnivån 0,05 betyder 

att risken att vi finner ett samband i vårt urval som inte finns i populationen är lägre än 5 fall av 

100, och är den högre så bekräftar vi inget samband.  

 

4.5 Kvalitetskriterier 

Vetenskapsteorin behandlar kvalitetsindikatorer eftersom kvalitet är viktig att förhålla sig till i 

samband med diskussioner om forskningsbidrag. För att bedöma kvaliteten på företagsekonomisk 

forskning är de tre viktigaste kriterierna reliabilitet, replikerbarhet och validitet enligt Bryman och 

Bell (2013). Nedan ges en beskrivning av varje kriterium. 
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4.5.1 Reliabilitet  

Innebörden av reliabilitet är att mätningarna ska vara tillförlitliga genom att de är korrekt utförda 

beskriver Thurén (2007). En forskare ska kunna följa samma tillvägagångssätt och komma fram till 

samma resultat och slutsats menar Yin (2007). Saunders et al. (2012) förklarar att det inte är lätt att 

säkerställa reliabiliteten eftersom en undersökning kan påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

förutsättningar. De förutsättningar som ger hög reliabilitet är då de slumpmässiga variationerna är 

små mellan olika tillfällen för mätning av samma sak (Bryman & Bell, 2013). Vi har tagit del av 

tillgänglig historisk data från databaserna Thomson Reuters Eikon och Thomson Reuters 

Datastream. Med detta menar vi att om någon annan gör om studien med samma kriterier som vi 

har, men vid en annan tidpunkt, kommer samma resultat att uppnås. Därför har studien en hög 

reliabilitet. 

 

4.5.2 Replikerbarhet 

Bryman och Bell (2013) beskriver att replikerbarhet är ännu ett kriterium för studiens kvalitet och 

visar att studien är vetenskapligt trovärdig. Med replikerbar menas att en studie ska kunna upprepas. 

Bryman och Bell (2013) menar att forskare är väldigt noga och tydliga med att beskriva 

tillvägagångssättet i sina studier så att det ska gå att replikera. Vi anser att studien är replikerbar då 

den är uppbygg på offentlig och tillgänglig information som finns i databaserna Thomson Reuters 

Eikon och Thomson Reuters Datastream. Alla som har tillgång till databaserna har möjlighet att 

utföra studien på nytt. Vi beskriver även noga de steg i processen som vi valt, alltifrån urval till 

modellens mätningar. Därför kan vi inte se att det föreligger några problem att upprepa vår studie 

av någon annan. 

 

4.5.3 Validitet  

Validiteten i en studie handlar om huruvida de indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp 

verkligen mäter just det som är avsett att mätas (Bryman & Bell, 2013). Detta förklarar Byström 

och Byström (2011) är en förutsättning för att kunna formulera påståenden och dra slutsatser från 

studiens resultat. Validitet förutsätter att mätningen är reliabel men inte tvärtom (Byström & 

Byström, 2011). De variabler som valts ut i operationaliseringen har vägletts av tidigare forskare, 

och mått som används i liknande studier har även använts i vår.  

 

Vår beroende variabel är resultatmanipulering, och för att få fram vår resultatmanipuleringsvariabel 

så använde vi oss av en redan erkänd modell för resultatmanipulering. Modellen är den tvärsnitts 

modifierade Jones-modellen som undersöker onormala periodiseringar (Botsari & Meeks, 2008; 

Hribar & Collins, 2002). Eftersom den är populär hos flera forskare (Botsari & Meeks, 2008; 
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Dechow et al., 1995; Erikson & Wang, 1999; Hribar & Collins, 2002) anser vi att den har en hög 

validitet och mäter vad den avser mäta.  

 

Bryman och Bell (2013) förklarar att intern validitet handlar om kausala samband och huruvida 

förhållandet mellan den beroende och de oberoende variablerna som undersöks är hållbart eller inte. 

Den undersöker om sambandet är äkta, eller om någon annan variabel ger upphov till ett skenbart 

förhållande (Bryman & Bell, 2013). De grundläggande frågeställningarna i studien är om det finns 

något samband mellan CSR-arbete och resultatmanipulering, samt mellan kvinnor i styrelsen och 

resultatmanipulering. Vi har inkluderat flertalet variabler som använts i tidigare forskning inom 

ämnet (Arayssi et al., 2016; Lehmann, 2016; Louis, 2004; Vafaei et al., 2015). Vi har även tagit 

hänsyn till dessa variabler vid tolkning av resultatet mellan CSR-arbete och resultatmanipulering 

och kvinnor i styrelsen och resultatmanipulering. Eftersom vi vidare använt analysmetoder som 

kontrollerar samband så anser vi att validiteten är god för vår studie. 

 

4.6 Källkritik  

Äkthet betyder att källan forskare använt sig av är vad den utger sig för att vara, och detta kan 

ifrågasättas beträffande i stort sett alla slags källor (Thurén, 2007). Även en mindre retuschering 

anses som en förfalskning enligt Thurén (2007), och Bryman och Bell (2013) påpekar att 

andrahandskällor därför kan vara vilseledande. Av den anledningen så använde vi oss nästan 

uteslutande av förstahandskällor i vår studie. För att göra en tillförlitlig tolkning av vad som påstås 

sökte vi även bevis för vissa påståenden i fler artiklar och skrifter.  

 

Grunden för bakgrund, problematisering och teoretisk referensram ligger nästan uteslutande i 

vetenskapliga tidskrifter och artiklar. För att finna tillförlitliga artiklar så använde vi oss av 

databaser som Emerald, Scopus, SienceDirect och Taylor & Francis Online. För att bedöma 

kvaliteten på var och en av dessa artiklar undersöktes tidskrifterna noga. Ett kriterium för vår studie 

genomgående var som tidigare nämnt, att tidskrifterna som användes skulle ha en tvåa som minsta 

bedömning på ABSRanking. Största delen av de tidskrifter som använts är dock rankade som treor 

eller fyror på bedömningsskalan, varför vi anser artiklar från dessa tidskrifter högst tillförlitliga och 

aktuella som grund för vår studie.  

 

Enligt Thurén (2007) ökar tillförlitligheten då författaren nämner alla källor som används. Vi 

använder oss genomgående av APA referenshanteringssystem för att noga presentera varje källa 

som finns till grund för någonting i studien. Alla källor finns sorterade i slutet av dokumentet för att 

läsaren på ett enkelt sätt ska kunna finna specifika författare och skrifter.  
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4.7 Metodkritik 

Eftersom våra kunskaper kring Thomson Reuters Eikon och Thomson Reuters Datastream inför 

denna studie i princip var obefintliga har detta lett till att mycket tid lagts på att förstå 

komplexiteten i databasen. Den fördel avseende sekundärdata som poängterades i samband med 

datainsamlingskapitlet, där det ansågs positivt att använda sekundärdata ur tidsaspekten, kan i 

efterhand ifrågasättas. Vi vill inte hävda att vi kunde fått tag på likvärdig information genom att 

själva samla in primärdata. Däremot vill vi belysa komplexiteten i databasen vilken ledde till att 

eventuell extra tid till analyser och tolkning aldrig fanns. Vi vill dock hävda att tiden ändå räcker till 

för att utföra aktuell studie men detta främst tack vare vår handledare som guidat oss i arbetet med 

databasen, vilket underlättade avsevärt i arbetet.  

 

En annan begränsning med att använda sekundärdata är tillgången till nyckelvariabler, eftersom 

dessa kan saknas. Bryman och Bell (2013) förklarar här att visst material kan ha inhämtats för andra 

syften, och därför har vi fått komponera en stor del av våra variabler manuellt. Som vi poängterat 

tidigare (se 4.2.2) så uppstod även ett stort bortfall på grund av att viktig information saknades helt 

för många företag.  

 

Något som också tar mycket tid i studien är att analysera och sortera aktuellt datamaterial. Detta är 

något som Bryman och Bell (2013) poängterar som vanligt förekommande. Vi båda är även 

nybörjare i statistikprogrammet IBM SPSS, vilket gör att mycket tid disponerats på den 

grundläggande förståelsen för programmet. Vidare har merparten av de artiklar som använts som 

grund för studien varit på engelska. Det svenska utbudet är betydligt mindre utvecklat och mindre 

omfattande, vilket har gjort att enormt mycket tid lagts på att förstå en komplex och vetenskaplig 

engelska.       
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5. Resultat 

I följande kapitel redogörs för de resultat som studien medfört. Eftersom studien utförts i syfte att 

undersöka två olika hypoteser så kommer följande kapitel vara uppdelat ur dessa två perspektiv, 

där 5.1 behandlar kvinnor (H1) och 5.2 behandlar CSR (H2). De båda delarna inleds med en 

beskrivning av de univariata analyser som utförts, följt av bivariata och multivariata analyser.  

 

5.1 Kvinnor i styrelsen och dess påverkan på resultatmanipulering 

 

5.1.1 Univariat analys 

Nedan följer en tabell med beskrivande statistik kring samtliga variabler som använts för att pröva 

studiens första hypotes (H1). Därefter följer beskrivningar och analyser av medelvärden och 

spridning för aktuella variabler.  

 

Tabell 2. Beskrivande statistik ”Kvinnor” 

 
 

Vi ser att samtliga variabler har positiva värden för såväl medelvärde som standardavvikelse. Värt 

att uppmärksamma i ovanstående tabell är att den genomsnittliga andelen kvinnor (BOARD 

Gender) i styrelser endast ligger på 11 % i studiens urval. För att få perspektiv på hur mycket detta 

motsvarar så görs en jämförelse med medelvärdet för den totala storleken på styrelsen (BOARD 

SIZE), vilken hamnar på strax under 11 (10,94) personer. Resultatet kan medföra problem att finna 

starka samband avseende kvinnor i styrelser i aktuell studie då variablerna tillsammans visar endast 

1 kvinna per styrelse i snitt. Vad gäller vidare analyser så kan vi se att den genomsnittliga risknivån 

(LEV) vilken mäts i skulder för företagen, ligger på 59,88 %. Vår beroende variabel (DAC) har en 
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medelnivå på 0,0000427615 vilket stämmer överens med graden av resultatmanipulering i tidigare 

studier (Baik et al., 2015; Botsari & Meeks, 2008; Cheng et al., 2016). Det genomsnittliga värdet 

för de transaktioner (DEAL SIZE) som studerats ligger på strax över 507 miljoner Euro, men här 

bör finnas i åtanke att medelvärdet för transaktionerna dras ner avsevärt på grund av de 

transaktioner som uppgår till 0 kr som en följd av att de i slutändan ej genomfördes. Den 

bakomliggande uträkningen för transaktionsstorleken vilken redogjordes för i operationaliseringen 

(se 4.3) bör även finnas i åtanke vid tolkning av siffran. Företagsstorleken (SIZE) är beräknad som 

en logaritm av tillgångar, varför medelvärdet ej skall uppfattas som det genomsnittliga verkliga 

företagsvärdet. Den logaritmerade siffran för företagsstorleken på 15,9 kan därför inte heller 

jämföras med transaktionsvärdet på ett fördelaktigt sätt.  

 

Standardavvikelsen på 0,053059 för den beroende variabeln DAC är ganska hög i förhållande till 

dess medelvärde på 0,000042. Den skillnad som här observerats indikerar en stor spridning i det 

empiriska materialet vilket med andra ord betyder att resultatmanipuleringens grad skiljer sig åt 

avsevärt mellan de 87 företag som inkluderats i studien. Standardavvikelsen för andelen kvinnor i 

styrelser (BOARD Gender) är lika låg som dess medelvärde. Här finner vi däremot ett annat 

intressant resultat för samma variabel där maxvärdet befinner sig på 43,75 %. Siffran kan i 

jämförelse med den låga spridningen tolkas som att endast enstaka fall av företag i fördelningen 

närmar sig 50 % kvinnor i styrelsen. Minimumvärdet är inte överraskande 0, vilket även visas 

grafiskt i ett histogram längre ned (se figur 3). Vidare så är styrelsens storlek låg och har en låg 

spridning vilket gör att vi efter jämförelser kan dra slutsatsen att de flesta företag i studien har en 

styrelsestorlek om 8-15 personer. Vad gäller transaktionsstorleken (DEAL SIZE) så finner vi en 

standardavvikelse på ca 96 miljoner Euro. Gällande företagsstorleken så påvisas en 

standardavvikelse om 1,798 och likt medelvärdet baseras detta på ett logaritmiskt värde och bör 

därför inte jämföras med värdet för transaktionsstorleken (DEAL SIZE) i denna tabell. Spridningen 

i risk (LEV) och företagsstorlek (SIZE) är även dessa relativt låga i förhållande till dess 

medelvärden. 

 

5.1.2 Fördelning av kvinnliga styrelseledamöter 

Nedan följer ett histogram med en tydligare bild av hur fördelningen ser ut gällande kvinnor i 

bolagsstyrelser. Vad som kan utläsas ur denna är att de flesta i fördelningen har uppgett att de inte 

har någon kvinna alls i sin styrelse, vilket är anmärkningsvärt. Fördelningen är viktig att belysa 

eftersom ovanstående beskrivande statistik inte ger en lika tydlig bild av hur det i verkligheten ser 

ut. Näst flest observationer ser vi precis som nämnt i avsnittet om medelvärdet kring 10-11 % 
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kvinnor. Att konstatera här är att inget av de 87 företagen inkluderade i vår studie har en jämlik 

styrelse. Tvärtom finner vi anmärkningsvärt låga siffror över hela fördelningen. 

 

 

Figur 3. Fördelning kvinnor i styrelsen 

 
 

 

5.1.3 Fördelning av Resultatmanipulering 

För att ge en tydligare bild av hur den beroende variabeln för resultatmanipulering ser ut i studiens 

urval så presenteras nedan ett histogram över även den fördelningen. Fördelningen gäller för båda 

studiens hypotesprövningar (H1 och H2). Den största delen av variabeln befinner sig kring 0, vilket 

tyder på att urvalet i många fall har en låg resultatmanipulering eller ingen alls. Vad som är 

anmärkningsvärt i studien här är de observationer som befinner sig på minussidan och därmed har 

manipulerat sitt resultat till det lägre. Resultatet stämmer inte överens med den generella 

uppfattningen om hur förvärvande företag resultatmanipulerar inför bolagsförvärv med stock swap. 

Trots detta är det många negativa siffror som påvisats i aktuellt resultat vilket illustreras i den 

vänstra halvan av figur 4. 
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Figur 4. Fördelning resultatmanipulering 

 
 

5.1.4 Bivariat analys  

Nedan följer den del i processen som behandlar variabler parvis och söker samband för att indikera 

korrelationer och multikollinearitet.  

 

För att undersöka parvisa relationer så har en mängd statistik tagits fram i datorprogrammet IBM 

SPSS. Vi har studerat samtliga variabler och dess relationer till varandra i alla 87 företag. Nedan 

presenteras en korrelationsmatris (tabell 3) och en tabell med VIF-värden (tabell 4) eftersom de 

sammanfattar undersökningen på ett tydligt sätt. Vad gäller multikollinearitet så är värden nära 0 i 

korrelation önskvärt mellan studiens oberoende variabler, samt ett VIF-värde under 2,5.  
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Tabell 3. Korrelationsmatris "Kvinnor" 

 
 

Tabell 4. Variance Inflation Factor "Kvinnor" 

 
 

Tabell 3 visar att det föreligger en negativ korrelation mellan kvinnor i styrelsen (BOARD Gender) 

och resultatmanipulering (DAC). Med en signifikansnivå på 0,439 kan vi däremot inte säkerställa 

något samband då studien accepterar en högsta risknivå om 0,05. Sambanden mellan variablerna i 

tabellen resulterar inte överraskande i att företagsstorleken (SIZE) och styrelsestorleken (BOARD 

SIZE) har en något starkare korrelation än resterande. Siffran som är rödmarkerad ovan innebär 

dock ingen problematik för den fortsatta studien eftersom den kan förklaras som så att större företag 
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också kräver en större styrelse, samtidigt som VIF-värdet inte indikerar några varningstecken. Den 

korrelation som är näst högst i tabellen är den mellan företagsstorleken (SIZE) och andelen kvinnor 

i styrelser (BOARD Gender) vilken hamnar på 0,254 och där signifikansnivån är god med ett värde 

på 0,009. Sambandet påstår att de större företagen har bättre jämställdhet i sina styrelser. Övriga 

korrelationer är relativt låga, och eftersom VIF-värdena inte indikerar någon multikollinearitet så 

dras slutsatsen att variablerna i studien är oberoende.  

 

5.1.5 Multivariat analys 

Nedan följer en redovisning av de resultat genererade ur de multipla regressioner som utförts i syfte 

att pröva studiens första hypotes (H1). Det som främst kommer att presenteras är information om 

modellen som helhet, samt jämförelser med de testmodeller som legat till grund för den slutgiltiga 

modellen. Vi kommer även att redogöra för varje variabels bidrag till den totala modellen, och de 

beslut som tagits under processens gång.  

 

För att testa studiens första hypotes (H1) formades stegvis en multipel regressionsanalys med hjälp 

av den beroende variabeln för resultatmanipulering och den oberoende variabeln för kvinnor i 

styrelser samt 4 kontrollvariabler. Då vi valt att stegvis forma modeller där vi för tydlighetens skull 

tillfört en kontrollvariabel i taget så resulterade detta i 5 separata modeller vilka samtliga ämnade 

förklara den beroende variabeln resultatmanipulering. Dessa utvärderades och jämfördes med 

varandra, för att tillslut komma fram till att modell 5 (rödmarkerad nedan) bäst kan förklara 

uppkomsten av resultatmanipulering inför bolagsförvärv med stock swap.  

 

Tabell 5. Modeller "Kvinnor" 

 
Värdet för adjusted R square skiljer sig mycket i jämförelse med R square, och därför utvärderas 

modellen ur den förstnämnda förklaringsgraden eftersom vi önskar tolka resultaten med 
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försiktighet. Trots att modell 5 är avsevärt mycket bättre än exempelvis modell 4 och 2 så finner vi 

en väldigt låg förklaringsgrad, där siffran under Adjusted R square kan översättas till att modellen 

endast lyckas förklara 3,4 % av förändringen i resultatmanipulering. Att siffran gått från 0,8 % 

(modell 4) till 3,4 % (modell 5) indikerar en stor förbättring i avseendet. Samtliga variabler 

förklarar förekomsten av resultatmanipulering betydligt bättre än vad 4/5 variabler lyckas med även 

om förklaringsgraden är låg. 

 

Vid en närmare titt på modell 5 kan vi börja med att konstatera att endast ett av de samband som 

föreligger enligt koefficienterna antas vara sant på 5 % -nivån enligt variablernas egna 

signifikansnivåer. Transaktionsstorlek (DEAL SIZE) antas alltså ha ytterst liten förklarande effekt 

på resultatmanipulering. Bortser vi helt från signifikansnivåer så hade företagens risk (LEV), vilken 

rödmarkerats nedan, varit den variabel som tillför mest i modellen. Andelen kvinnor i styrelser 

antas inte påverka modellen alls med ett värde på 0 i koefficienten. Av den anledningen kan vi inte 

bekräfta studiens första hypotes (H1). Det icke existerande sambandet mellan resultatmanipulering 

och kvinnor framstår som anmärkningsvärt eftersom det inte visat sig vara som förväntat. Här 

bekräftas de misstankar som tidigare uppstått gällande fördelningen och att det kan antas uppstå 

svårigheter i att förklara den beroende variabeln eftersom andelen kvinnor i studien är såpass låg. 𝛽-

värdet som utläses som konstanten i modellen har en värde på -0,104. 
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Tabell 6. Multipel Regressionsanalys "Kvinnor" 

 
Vi tar även hänsyn till variansanalysen som ett komplement till vår utvärdering av modellen. Givet 

tabell 6 så har modellen en hög signifikansnivå på 16,8 % och därför finner vi inget stöd för att 

samband enligt H1 finns. Det samband mellan resultatmanipulering och transaktionsstorleken 

(DEAL SIZE) som påpekats signifikant enligt variablernas egna signifikansvärden förkastas också 

givet modellens totala signifikans.   

 

Som tidigare nämnt (se 4.4.3) har tre viktiga krav legat till grund för tolkning av regressionerna som 

utförts. Vi har lagt stor vikt vid att beakta residualernas förutsättningar så att vi med säkerhet kan 

dra slutsatser ur de tester och analyser som utförts. Det histogram vi presenterat nedan visar en 

normalfördelning i residualerna vilket var ett av de viktigaste kraven. Vi har även producerat 

residualplottar och bekräftat faktumet att residualerna är oberoende av varandra och har en konstant 

varians. Vi finner alltså stöd för att homoskedasticitet föreligger och modellen antas därför vara 

korrekt. 
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Figur 5. Histogram Resultatmanipulering 

 
 

5.2 CSR-arbete i bolagsstyrningen och dess påverkan på resultatmanipulering  

 

5.2.1 Univariat analys  

Nedan följer två tabeller med beskrivande statistik kring de variabler som använts för att pröva 

studiens andra hypotes (H2). I likhet med kapitel 5.1 så följer därefter beskrivningar och analyser av 

medelvärden och spridningar.  

 

Tabell 7. Beskrivande Statistik "CSR" 
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Tabell 8. Frekvenstabell för CSR-kommitté 

 
 

I tabell 7 finner vi positiva värden för samtliga medelvärden och spridningsmått. Givet ovanstående 

tabell så finner vi en särskilt uppseendeväckande siffra. Det genomsnittliga värdet för CSR-

kommitté (KOMMITTÉ) uppgår till 0,483 vilket motsvarar att strax under 50 % av urvalet uppger 

att de har en CSR-kommitté, närmare bestämt 42 st företag (se tabell 8). Värt att påpeka är att 48,3 

% kan te sig en relativt låg siffra i jämförelse med ESG-variabelns värden i tabell 7. ESG visar en 

medelpoäng på 62 vilket indikerar att studiens företag är ansvarsfulla inom såväl miljö-, social-, 

samhälls- och bolagsstyrningsfaktorer. Att endast hälften av företagen har en CSR-kommitté men 

samtidigt ett medelbetyg på 62 i ESG blir något motstridigt eftersom variablerna båda avser att 

beskriva graden av CSR-arbete. Att värdena inte stämmer överens kan bland annat bero på de facto 

att ESG poängen består av en sammansättning av flertalet bedömningar (se 4.3.4).  

 

Vad gäller spridning så visar tabell 7 hur variabeln för CSR-kommitté (KOMMITTÉ) skiljer sig 

från övriga variabler eftersom den endast kan anta två värden. Det maximala värdet är 1 och 

minimum värdet är 0, och här finner vi även en median på 0 vilken inte antyder någonting annat än 

att urvalet består av fler företag utan CSR-kommitté än med. Vad gäller ESG så finner vi stora 

skillnader mellan det lägsta värdet på 3,3 och det högsta värdet på 96,42. Spannet på 93,12 poäng 

visar att företagen i urvalet skiljer sig markant åt gällande helhetsbedömningen. Eftersom resterande 

variabler i tabellen återfinns i studiens första hypotesprövning (H1) så finner vi inte överraskande 

samma medelvärden och spridningar för risknivå (LEV), företagsstorlek (SIZE) och 

transaktionsstorlek (DEAL SIZE) som i tabell 2. 

 

5.2.2 Bivariat analys  

Nedan följer en redogörelse för de parvisa analyser som utförts i syfte att pröva studiens andra 

hypotes (H2). I likhet med studiens första hypotesprövning (H1) så har vi producerat tabeller med 

statistik för korrelationer och VIF-värden.  
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Tabell 9. Korrelationsmatris "CSR" 

 
 

Tabell 10. Variance Inflation Factor "CSR" 

 
 

Tabell 9 visar ett signifikant och starkt samband mellan KOMMITTÉ och ESG. Sambandet kan 

bistå med förklaring till de frågetecken som uppstod tidigare kring skillnaderna i variablernas 

medelvärden. Här kan vi se att det trots allt verkar föreligga ett samband mellan de två, och att båda 

de facto verkar fungera som indikatorer för CSR-arbete. Sambandet innebär dock ingen kausalitet 

(Bryman & Bell, 2013) och vi kan därför inte hävda att en CSR-kommitté i praktiken innebär högre 

ESG poäng. Vi kan vidare tyda ett negativt samband mellan den beroende variabeln DAC och 

KOMMITTÉ som är signifikant på en 10%-nivå. Vi väljer att inte bekräfta sambandet eftersom 
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risken är för stor för vår studie, men värdet påvisar ändå en relation som hävdar att CSR-arbete 

minskar resultatmanipulering.  

 

Här skiftar vi istället fokus till ett annat resultat som vi inte hade förväntat oss att finna. Den 

positiva korrelation som föreligger mellan DAC och ESG, vilken dessutom är signifikant på en 1 % 

-nivå. Vi hade förväntat oss ett negativt samband mellan variablerna i likhet med det som föreligger 

mellan DAC och KOMMITTÉ. Studiens syfte bygger på förväntningar att CSR-arbete motverkar 

resultatmanipulering och inte tvärtom. Sambandet lyfts eftersom det indikerar någon form av 

motsättning i våra resultat. Då vi undersöker samtliga variabler i VIF-tabellen så kommer vi fram 

till att värdena inte innebär någon multikollinearitet. Inga varningstecken kan tydas för relationerna 

mellan studiens oberoende variabler.  

 

5.2.3 Multivariat analys 

Nedan följer en redovisning av de resultat genererade ur de multipla regressionsanalyser som utförts 

i syfte att pröva hypotes H2. I likhet med studiens första hypotesprövning (H1) formades en 

multipel regressionsmodell stegvis där den femte modellen resulterade i bäst förklaringsgrad. Se 

rödmarkering nedan. 

 

Tabell 11. Modeller "CSR" 

 
I modell 5 för prövning av hypotes H2 finner vi en förklaringsgrad på 15,5 %. I likhet med studiens 

första hypotesprövning (H1) så väljer att gå på den försiktigare bedömningen Adjusted R square. 

Modellen har tagit hänsyn till studiens samtliga oberoende variabler och tillsammans antas de 

förutse 15,5 % av resultatmanipulering inför företagsförvärv med stock swap. CSR är här att döma 

någonting som påverkar graden av resultatmanipulering i samstämmighet med tidigare forskning. 



 

51 

 

Påståendet att CSR frambringar motsatserna till opportunistiskt beteende i organisationer har stärkts 

ur alla aspekter i vår litteraturstudie (Cheng et al., 2014; Gomez-Carrasco et al., 2016; Marques-

Mendes & Joâo Santos, 2016; Martínez-Ferrero et al., 2016) och resultatet stämmer därför överens 

med vad vi förväntat oss att finna.  

 

Tabell 12. Multipel Regressionsanalys "CSR" 

 
Vid en detaljerad analys av modell 5 oberoende av de andra modellerna så ser vi att koefficienten 

för CSR-kommittén är högst och dessutom signifikant på en 1 % -nivå. De 42 st företag som 

innehar en CSR-kommitté antas alltså resultatmanipulera 3,4 % mindre än de 45 företag som saknar 

en sådan kommitté. Att tabellen däremot påvisar en låg förklaring från ESG var inte förväntat. Den 

negativa konstanten i modellen motsvarar 𝛽-värdet, vilket i likhet med risken’s (LEV) negativa 

koefficient inte kan antas vara signifikant ens på 10 % -nivån. Företagsstorleken (SIZE) och 

transaktionsstorleken (DEAL SIZE) har positiva koefficienter, men det är bara 

transaktionsstorleken som är signifikant på 5 % -nivån.  
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Givet signifikansnivån på den totala modellen för studiens andra hypotesprövning (H2) så finner vi 

stöd för sambandet som påstås. Vi finner även ett högt F-värde, vilket är önskvärt. Utifrån aktuella 

observationer så kan vi med relativt stor säkerhet bekräfta sambandet i hypotes H2 där 15,5 % av 

resultatmanipuleringen förklaras med hjälp av modellen. Risken att finna samband i vårt urval som 

inte finns i populationen kan översättas till lägre än 2 fall av 100 vilket i aktuell studie är 

godtagbart.  

 

Precis som i hypotesprövning H1 så belyser vi residualernas förutsättningar. Nedan påvisas en 

klockformsliknande skepnad som visar att kravet om normalfördelning är uppfyllt. Residualerna är 

oberoende av varandra och har likaså en konstant varians. Homoskedasticitet verkar alltså föreligga. 

 

Figur 6. Histogram Resultatmanipulering 
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6. Diskussion 

Detta kapitel består av diskussioner kring studiens resultat med kopplingar till teorier, tidigare 

forskning och studiens hypoteser.  

 

6.1 Resultatmanipulering 

 Flera forskare ger tydliga bevis på att resultatmanipulering förekommer vid företagsförvärv 

(Botsari & Meeks, 2008; Erickson & Wang, 1999; Louis, 2004; Schleifer & Vishny 2003). Detta 

gäller enligt samma rad forskare specifikt när det handlar om stock swap-transaktioner. Varför 

resultatmanipulering enligt tidigare forskning är vanligt i denna kontext är för att det förvärvande 

företaget önskar betala så få aktier som möjligt vid förvärvet, och därmed dra fördel av 

transaktionen gentemot målföretaget. Att resultatmanipulering i förvärvssituationer är möjlig beror 

främst på den informationsasymmetri som ofta förekommer företagen emellan (Cerqueira & 

Pereira, 2017). Flertalet forskare har dessutom visat att företag presterar sämre resultat en tid efter 

förvärv med stock swap jämfört med de förvärv som sker med kontanter som betalning (Donnelly 

& Hajbaba, 2014; Loughran & Vijh, 1997). Detta till följd av att aktierna felvärderats inför 

transaktionen. Det förvärvande företaget är ofta den part som planerar händelsen långt i förväg och 

därmed ges möjlighet att dölja vissa handlingar i god tid innan förvärvet tillkännages (Erickson & 

Wang, 1999; Ge & Lennox 2011). Det kan beskrivas som att förvärvaren har en fördel i form av 

information. Förvärvaren ges även möjlighet att påbörja en resultatmanipulering långt i förväg, och 

hantera den ekonomiska redovisningen strategiskt som ett sätt att bädda för förvärvet. 

  

Givet agentteorins grundläggande antaganden gällande informationsasymmetri och hur denna 

nyttjas till företagsledningens fördel (Samuelson, 1984) har vi valt att betrakta resultatmanipulering 

främst ur agentperspektiv. Vi har sett tydliga samband i agentteorins påståenden kring hanteringen 

av känslig information i företag, och hur den motiverar företagsledningen att agera i sitt eget 

intresse då möjligheter till egen vinning ges. Dessa antaganden kopplar vi till uppkomsten av 

resultatmanipulering och vad som utgör grunden för aktiviteten. Att ett företag har privat 

information om den egna ekonomiska situationen inför förvärvshändelser ger ledningen möjlighet 

att välja att endast dela den information som sätter företaget i ljus dager. Det finns dessutom inga 

mekanismer som hindrar resultatmanipuleringen eftersom den är laglig (Gulzar & Wang, 2011). 

Däremot påstås lösningen på problemet med resultatmanipulering inte ligga i strängare 

redovisningsregler, utan i frågor som berör exempelvis ägarförhållandet (Callao et al., 2016). Om 

det funnits motverkande mekanismer i redovisningen skulle företag som är mer riskaverta avstå från 

resultatmanipulering. 
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Vårt empiriska resultat visar att resultatmanipulering förekommer. De flesta observationerna 

befinner sig nära noll, men på både plus- och minussidan. Givet tidigare forskning så anses 

resultatmanipulering vara ett vanligt förekommande fenomen (Sanjaya & Saragih, 2012). Vi kan se 

att vårt resultat stämmer bra överens med graden av resultatmanipulering i flertalet andra studier 

(Baik et al., 2015; Botsari & Meeks, 2008; Cheng et al., 2016). Baserat på Fung’s (2015) påpekande 

om att resultatmanipulering anses vara ett riskfyllt sätt att förbättra den finansiella redovisningen 

och att vi samtidigt sett samband där risken (LEV) minskar resultatmanipulering så belyser vi detta 

samband. Att företag med en högre grad av skulder i mindre grad resultatmanipulerar kan ge 

signaler om att risken redan är stor i aktuella företag, varför de inte vågar utföra ytterligare 

riskfyllda aktiviteter såsom resultatmanipulering. Den varierande grad av risktagande i 

bolagsstyrning kan ha en avgörande roll där ett risktagande synsätt uppmanar till 

resultatmanipulering trots dess risker medan en riskavert bolagsstyrning uppmanar till det motsatta.  

 

6.2 Kvinnor i styrelsen och dess påverkan på resultatmanipulering 

 

H1. Kvinnor i bolagsstyrelsen minskar sannolikheten för resultatmanipulering inför företagsförvärv 

med stock swap. 

  

Vi har inte kunnat fastställa att kvinnor i bolagsstyrelsen minskar sannolikheten för 

resultatmanipulering inför företagsförvärv med stock swap. Om vi istället påträffat ett signifikant 

samband hade våra förväntningar besannats och vi hade kunnat påstå att kvinnor i styrelser faktiskt 

har en mildrande effekt på resultatmanipulering. Vi hade haft möjlighet att dra paralleller från den 

kvinnliga riskinställningen till riskerna med resultatmanipulering och därmed hävdat att kvinnor är 

beredda att stå upp emot företagsledningen för att inte utsätta företaget för risk.   

  

Vad gäller regressionsanalysen som utförts i syfte att besvara hypotes 1 så lyckades vi inte heller 

uppnå de resultat vi önskat. Med ett värde på 0,00 för kvinnovariabelns koefficient så antas den inte 

tillföra någon förklaring till modellen. Resultatet strider mot tidigare forskning. Den låga 

förklaringsgraden på 3,4 % för samtliga variabler lämnar inte heller mycket till vidare diskussion. 

Kanske hade en modifiering av variablernas sammansättning varit önskvärd för att kunna bekräfta 

ett samband. Antagandet är istället att det kan vara så att kvinnor i styrelser inte minskar 

resultatmanipulering vid företagsförvärv med stock swap. Vi väljer att förkasta studiens första 

hypotes. 
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Baserat på redan befintlig forskning är en större andel kvinnor i styrelsen viktig för att öka 

långsiktigt fokus och uppmana till större ansvarstagande i företag (Aryassi et al., 2016). Vi har sett i 

flertalet tidigare studier att den kvinnliga närvaron har en genomgående positiv effekt på företag 

och resultat (Arayssi et al., 2016; Bear et al., 2010; Erhardt et al., 2003; Jamali et al., 2007; Vafaei 

et al., 2015). Kvinnor beskrivs gång på gång som mindre riskbenägna (Powell & Ansic, 1997) och 

mer etiskt medvetna (Vermeir & Van Kenhove, 2008) än män. Vi har även tagit del av en studie 

som resulterade i att kvinnor i styrelser uppenbart minskar bedrägerier i företag (Cumming et al., 

2015) vilket vi kopplar till förekomsten av resultatmanipulering.  

  

Som tidigare nämnt är resultatmanipulering ett opportunistiskt beteende där företag agerar för att 

skapa fördelar i händelser såsom företagsförvärv (Chung et al., 2002; Lehmann, 2016). Kvinnor 

utmärker sig däremot i sin förmåga att tänka långsiktigt och agera ansvarstagande gentemot sin 

omgivning (Aryassi et al., 2016; Powell & Ansic, 1997; Srinidhi et al., 2011; Vermeir & Van 

Kenhove, 2008). Resultatmanipulering är ett fenomen som tydligt kan kopplas till agentteorin i de 

fall då företagsledningen agerar i sitt eget intresse och uppträder girigt. Eftersom kvinnor har ett 

mer etiskt beteende än män torde de kunna stå upp bättre emot VD’ns eventuellt oetiska agerande 

(Adams & Ferreria, 2009). Av den anledningen finns fog att misstänka att kvinnor i styrelsen torde 

motverka ledningens resultatmanipulering, men vi har inte kunnat styrka detta empiriskt. 

  

Kvinnor har dessutom högre närvaro vid styrelsemöten än män (Adams och Ferreria, 2009) vilket 

visar att de är seriösa i sitt arbete att påverka organisationens situation. Samtidigt kopplas faktumet 

att kvinnor anses riskaverta till påståendet om att kvinnor bidrar till ökat förtroende från intressenter 

(Bear et al., 2010; Eerhardt et al., 2003: Jamali et al., 2007; Vafaei et al., 2015). Detta eftersom 

antagandet är att aktieägare och intressenter inte vill utsättas för onödiga risker. Givet dessa 

påståenden hade vi förväntningar att en mildring av förekomsten av resultatmanipulering skulle ske 

i samma takt som andelen kvinnor ökade i styrelser. 

  

Resultatet kan kopplas till den låga andel kvinnor som förekommit i studiens observationer. En låg 

förklaringsgrad framstår inte som en överraskning. Samtliga observationer i studien befinner sig 

under 50 % kvinnor och de allra flesta kring endast 1 kvinna per styrelse. I studien har vi dessutom 

endast tagit hänsyn till närvaron av kvinnor i styrelser över huvud taget och därmed inte till 

mängden kvinnor. Därför riktas vår diskussion till det Fernandez-Feijoo et al. (2014) tagit upp 

gällande att kvinnors påverkan delvis beror på mängden kvinnor närvarande. Samma forskare 

hävdar att ett fåtal kvinnor i styrelser endast bidrar till att en symbolisk funktion. Kvinnor antas inte 

ha något verkligt inflytande i företag om de är få (Konrad et al., 2008; Torchia et al., 2011). 
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Kompletterande forskning har visat att det finns en brytpunkt som gör att de kvinnliga effekterna 

framträder (Bear et al., 2010; Fernandez-Feijoo et al., 2014; Joecks et al., 2013; Torchia et al., 

2011). Denna brytpunkt ligger vid 30+%, eller minst tre kvinnor närvarande i styrelser, vilket skiljer 

sig markant från medelvärdet i vår studie. I tabell 2 och figur 3 illustreras medelvärde och 

spridning, vilket visar 11 % kvinnor i fördelningen och därmed ca 1 kvinna per styrelse 

genomgående. Att en ensam kvinna inte klarar att stå upp emot resterande styrelse, vilka i aktuella 

observationer antas bestå av ca 8-15 personer, är här ett legitimt antagande. Vi finner det sannolikt 

att vår svårighet att belägga den teoretiskt underbyggda H1 beror på att andelen kvinnor i 

styrelserna i vårt urval är för låg. 

  

En alternativ förklaring till vår mätnings oförmåga att finna ett samband mellan 

resultatmanipulering och andelen kvinnor i styrelsen kan vara att viss resultatmanipulering sker i 

aktieägarnas intresse (Davis et al., 1997). Kvinnliga egenskaper såsom hänsyn och omtanke kan 

utgöra motiv till att bifalla resultatmanipulering som sker i aktieägarnas intresse (Srinidhi et al., 

2011), varför det är möjligt att kvinnor inte motsätter sig resultatmanipulering i sådana situationer. 

Däremot är även denna resultatmanipulering ett kortsiktigt och oetiskt handlande (Chung et al., 

2002; Lehmann, 2016) vilket strider mot vad tidigare forskning funnit att kvinnor typiskt torde 

motsätta sig (Arayssi et al., 2016; Carter et al., 2003; Huang & Kisgen, 2013). 

    

6.3 CSR-arbete i bolagsstyrningen och dess påverkan på resultatmanipulering 

 

H2. CSR-arbete minskar sannolikheten för resultatmanipulering inför företagsförvärv med stock 

swap. 

 

I studien sökte vi samband med CSR-kommittéer i företag, vilket vi definierat som en indikator för 

aktivt CSR-arbete och fann att CSR-kommitté är negativt relaterat till resultatmanipulering. CSR är 

baserat på tidigare forskning något som indikerar långsiktighet och ansvarstagande i företag (Cheng 

et al., 2014; Gomez-Carrasco et al., 2016; Marques-Mendes & Joâo Santos, 2016; Martínez-Ferrero 

et al., 2016) och förekomsten av en CSR-kommitté torde var nära länkad till styrelsearbetet. 

I likhet med studiens första hypotesprövning (H1) belyser vi främst de motsättningar och skillnader 

som föreligger i samband med studiens andra hypotesprövning (H2). CSR handlar som tidigare 

nämnt om stort ansvarstagande, hållbarhet, hänsyn och omtanke gentemot omgivningen (Martínez-

Ferrero et al., 2016). Det är faktorer som uppskattas av företagets intressenter och medför en ökad 

tillförlitlighet. Då CSR-arbete och resultatmanipulering representerar motsatta engagemang så 

förväntade vi oss att finna samband. Vad gäller CSR så handlar det inte om effekter som eventuellt 
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kommer utav vissa individer och dess egenskaper (exempelvis kvinnor som i tidigare beskrivet fall). 

Här handlar det om vad som finns uttalat och fokuserat i hela företagets verksamhet (Cheng et al., 

2014; Gomez-Carrasco et al., 2016; Marques-Mendes & Joâo Santos, 2016; Martínez-Ferrero et al., 

2016). Utrymmet att agera i egenintressen bör därför vara minimalt då det innebär ett arbete i 

motsatt riktning än resterande organisation. Bolag som har en uttalad CSR-ambition bör därför ha 

ett mycket litet utrymme för resultatmanipulering. 

 

Det är emellertid inte självklart att hög CSR är relaterat till låg resultatmanipulering. Tidigare CSR-

forskning har diskuterat möjligheten företag har att också CSR används opportunistiskt som en 

täckmantel för oetiska aktiviteter (Gomez-Carrasco et al., 2016). Här finner vi utrymme för den 

resultatmanipulering som beskrivits på ett motstridigt sätt i tidigare studier. Företag kan dölja 

resultatmanipulering med CSR på följande sätt. Att arbeta med strategisk CSR för att verka som en 

sund organisation kan komma ur en långsiktig strategi. Strategisk CSR kan därför väga upp för 

resultatmanipuleringens opportunistiska beteende. Istället för att tillåta en nedgång i företagets 

värde på grund av resultatmanipuleringens avslöjande så bibehålls en god nivå långsiktigt genom att 

belysa hållbarhetsarbetet som i grund och botten inte existerar. Det omöjliggör för intressenter att se 

företagets verkliga intentioner och resultatmanipuleringen förblir dold. I sinom tid efteråt är risken 

att resultatmanipuleringen ska bli upptäckt minimal, och därför har företaget med hjälp av strategisk 

CSR lyckats ta sig förbi eventuellt avslöjade och bibehållit företagets värde. 

 

I och med att aktievärdet behålls på en god nivå så påverkas inte heller företagets intressenter 

negativt i lika hög grad som om resultatmanipuleringen varit synlig och därmed sänkt företagets 

aktievärde (Lehmann, 2016). Av den anledningen kan vi koppla sambandet mellan strategisk CSR 

och intressenter till stewardshipteorin där stewarden antas utföra aktiviteter i aktieägarnas intressen 

(Davis et al., 1997). Att detta görs genom att bilda en CSR-strategi framstår inte som någon 

överraskning eftersom merparten av forskning kring CSR tyder på att arbetet leder till förtroende 

och goda relationer till sin omgivning (Cheng et al., 2014; Gomez-Carrasco et al., 2016; Marques-

Mendes & Joâo Santos, 2016; Martínez-Ferrero et al., 2016). Om kombinationen mellan 

resultatmanipulering och strategisk CSR förekommit i vår studie hade sambandet visat sig på så vis 

att företag med en CSR-kommitté och hög ESG poäng samtidigt haft en hög resultatmanipulering. 

Studien hade i sådant fall resulterat i ett positivt samband och därmed motsatsen till vårt resultat. 

 

 Vi finner emellertid en negativ relation mellan CSR-fokus och resultatmanipulering som vi 

förväntat oss eftersom vi trots möjligheten att även CSR används opportunistiskt kopplar CSR-

arbete till långsiktighet och autentiskt beteende. Sambandet mellan CSR-fokus och lägre nivå av 
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resultatmanipulering indikerar att det finns helt nya vägar för forskningen om resultatmanipulering 

att slå in på. Till skillnad från tidigare studier som fokuserat på en snäv grupp faktorer som kan 

tänkas påverka bolagsledningens motiv att resultatmanipulera visar vår undersökning, både vår 

litteraturstudie och våra empiriska resultat att forskningen kan länka samman helt till synes 

orelaterade forskningsområden och ta större steg framåt. Vår studie erbjuder den i termer av 

teoretisk utveckling begränsade finanslitteraturen nya perspektiv på hur resultatmanipulering kan 

betraktas då perspektiven höjs från de statistiska modeller som använts i hittillsvarande studier till 

att omfatta några av vår tids största rörelser, som CSR. Vi bidrar också till CSR-forskningen genom 

att visa att CSR kan ha effekter långt bortom ökad miljömedvetenhet och ansvar för personal. CSR 

kan förbättra också bolagens finansiella redovisning, till och med kvaliteten på den finansiella 

redovisningen, vilket vare sig den finansiella forskningen eller redovisningsforskningen tidigare har 

övervägt som en möjlighet. Där torde stora framtida forskningsmöjligheter ligga dolda. 

 

Effekten av CSR på redovisningens kvalitet (minskad resultatmanipulering) är ett motiv till ökat 

CSR-arbete. Företag måste ta del av de regler och föreskrifter som finns gällande redovisning, 

varför redovisningsstandarder som tvingar fram genuint CSR-arbete kan fungera som avgörande 

mekanism. Kontrasten mellan opportunism och ansvarstagande kan utnyttjas i syfte att få motiven 

till resultatmanipuleringen att framstå som oviktiga i kontrast till motiven att arbeta hållbart och 

långsiktigt. Regleringar med syfte att minska miljöförstöring och sociala problem kan alltså skifta 

bolagens perspektiv på ett sätt som förbättrar dem också i helt oväntade andra dimensioner. 

 

Att minska bedrägerier är som tidigare nämnt stort fokus i redovisning (Gulzar & Wang, 2011), 

varför en minskning av resultatmanipulering i likhet bör ha stort fokus. En annan strategi för att 

motverka resultatmanipulering är att finna de glipor i redovisningen som möjliggör förekomsten. 

Genom att täppa igen dessa med regler och krav som gör att företag skiftar fokus kan problematiken 

med resultatmanipulering undvikas. Resultatmanipulering ska inte löna sig ens på kort sikt, varför 

det är önskvärt att aktiviteten framstår som komplicerad i jämförelse med den lilla vinning som 

finns att hämta. Eftersom regelverkets utveckling under en lång tid inte lyckats täppa till luckorna 

som möjliggör resultatmanipulering kan det dock visa sig omöjligt. I det perspektivet kan emellertid 

CSR-aktiviteter bidra genom att successivt ersätta kortsiktiga motiv med långsiktiga och göra hela 

idén med resultatmanipulering mindre attraktiv. 
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7. Slutsats, bidrag och begränsning 

I det avslutande kapitlet redogörs för studiens slutsatser samtidigt som syftet besvaras. Vidare 

diskuteras studiens bidrag, begränsningar samt förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Slutsats 

Syftet med studien var att empiriskt undersöka om det fanns något samband mellan kvinnor i 

styrelsen och resultatmanipulering vid företagsförvärv samt CSR-arbete och resultatmanipulering 

vid företagsförvärv. Studien inriktades mot stock swap transaktioner eftersom incitamenten är extra 

starka då högre värdering av de egna aktierna medför ytterligare vinning av förvärvet (Campa & 

Hajbaba, 2016).  

 

Vår studie finner inget samband mellan kvinnor i styrelsen och resultatmanipulering. Detta icke 

existerande samband står i strid med tidigare forskning som visat att kvinnor utmärker sig som 

ansvarsfulla, etiskt medvetna och långsiktigt fokuserade (Aryassi et al., 2016; Carter et al., 2003; 

Powell & Ansic, 1997; Vermeir & Van Kenhove, 2008). Egenskaperna som beskrivs som motsatser 

till resultatmanipuleringens opportunistiska beteende (Chung et al., 2002; Lehmann, 2016) antas 

enligt en del forskare först framträda då det finns minst tre kvinnor närvarande i styrelsen 

(Fernandez-Feijoo et al., 2014; Konrad et al., 2008; Torchia et al., 2011). Av den anledningen 

kopplar vi det icke existerande sambandet till den låga andelen kvinnor i studien. Snittet på en 

kvinna per styrelse i studiens observationer är alltså inte tillräckligt för att närvaron av kvinnor ska 

visa på signifikanta skillnader. En alternativ förklaring till att vi inte funnit samband i relationen 

mellan resultatmanipulering och andelen kvinnor i styrelsen kan bero på faktumet att viss 

resultatmanipulering sker i aktieägarnas intressen (Davis et al., 1997) och det är möjligt att kvinnor 

inte motsätter sig resultatmanipulering i sådana situationer. 

 

Däremot kan vi av studiens resultat konstatera att CSR-arbete påverkar resultatmanipulering. 

Studien definierar aktivt CSR-arbete genom att kontrollera för CSR-kommittéer i företag. Tidigare 

studier har hävdat att resultatmanipulering karaktäriseras av opportunism (Lehmann, 2016), 

samtidigt som andra studier hävdat att CSR representerar motsatsen till opportunism (Cheng et al., 

2014; Gomez-Carrasco et al., 2016; Marques-Mendes & Joâo Santos, 2016; Martínez-Ferrero et al., 

2016). Dessa påståenden bidrar till förklaring av det negativa samband som föreligger mellan CSR-

arbete och resultatmanipulering. Vi bekräftar att CSR-arbete i bolagsstyrningen motverkar 

opportunistisk beteende. 

  



 

60 

 

De ökade incitament till resultatmanipulering som påvisats av Campa & Hajbaba (2016) i samband 

med stock swap förvärv antas kunna mildras då företag arbetar aktivt med CSR. Vi kan även 

konstatera att den problematik gällande informationsasymmetri som uppstår mellan företag i 

samband med stock swap förvärv (Das & Sengupta, 2001; Rousseau & Stroup, 2015), och som 

dessutom utgör grunden för ett antagande gällande ledningens agerande i egenintressen enligt 

agentteorin (Jensen & Meckling, 1976), minskas vid aktivt CSR-arbete eftersom det uppmanar till 

ärlighet gentemot det andra företaget. Ledningens agerande i egenintressen minskas därför. 

 

Trots de mildrande effekter på resultatmanipulering som påvisats så kvarstår en viss grad av 

aktiviteten i de företag som studerats. Vad gäller den resultatmanipulering som trots allt 

förekommer så kan den delvis förklaras ur stewardshipteorins grundläggande antagande att företag 

utför handlingen till syfte att gynna intressenter och aktieägare (Walker, 2013). Den del som inte 

kan förklaras ur stewardshipteorin kan istället förklaras ur agentteorin där resultatmanipuleringen 

sker i egenintressen från ledningens sida (Davis et al., 1997; Jensen & Meckling, 1976).   

 

Strategisk CSR som utförs för att maskera resultatmanipulering (Martínez-Ferrero et al., 2016) är 

inget samband som syns i studien eftersom effekten på resultatmanipulering då hade varit den 

omvända. Vi bekräftar därför att det CSR-arbete som förekommer i studien utförs i syfte att agera 

ansvarsfullt, och att de därmed minskar opportunistiskt beteende i form av resultatmanipulering. 

Kvinnor lyckas däremot inte framträda med sina ansvarsfulla egenskaper (Konrad et al., 2008; 

Torchia et al., 2011) och har därför ingen mildrande effekt på resultatmanipulering i studien.  

 

7.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Studien ger ett teoretiskt bidrag till forskningen inom det företagsekonomiska området genom att 

öka kunskapen kring ämnet resultatmanipulering vid företagsförvärv med stock swap. Kopplingen 

kvinnor och CSR i förhållande till resultatmanipulering har aldrig tidigare undersökts och studien är 

därför unik. Till skillnad från tidigare forskning som främst fokuserat på huruvida 

resultatmanipulering vid företagsförvärv med stock swap förekommer eller inte (Botsari & Meeks, 

2008; Erickson & Wang, 1999; Heron & Lie, 2002; Louis, 2004) så bidrar vår studie med förståelse 

för hur ansvarstagande i form av CSR-arbete minskar förekomsten.  

 

Vi anser att studien bidrar med unik kunskap eftersom den undersöker CSR genom att kontrollera 

för närvaron av en CSR-kommitté och inte genom ESG poäng som tidigare forskning främst använt 

(Arayssi et al., 2016; Auer & Schuhmacher, 2016; Camilleri, 2015; Cheng et al., 2014; Velte, 

2016). Flertalet forskare (Gulzar & Wang, 2011; Hegde & Mishra, 2017; Hilary et al., 2017; 
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Lehmann, 2016) påpekar vikten av att undersöka effekter i bolagsstyrningen eftersom den avgör 

eventuell resultatmanipulering. Påpekandet stärks givet studiens resultat där ett utskott ur 

bolagsstyrningen i form av CSR-kommittéer påvisats minska graden av resultatmanipulering. 

Bidraget stärker samtidigt påståendet från tidigare forskning att CSR-arbete i bolagsstyrning 

fungerar som en indikator för långsiktighet, hållbarhet och ansvarstagande (Cheng et al., 2014; 

Gomez-Carrasco et al., 2016; Marques-Mendes & Joâo Santos, 2016; Martínez-Ferrero et al., 

2016).  

 

Flertalet forskare hävdar att resultatmanipulering är ett opportunistiskt beteende (Chung et al., 2002; 

Lehmann, 2016). Andra forskare har påpekat att CSR utgör motsatsen till opportunistiskt beteende 

(Cheng et al., 2014; Gomez-Carrasco et al., 2016; Marques-Mendes & Joâo Santos, 2016; Martínez-

Ferrero et al., 2016) och givet det negativa sambandet i vår studie kan vi således hävda att CSR-

arbete minskar även andra opportunistiska beteenden än resultatmanipulering.  

 

Studien bidrar även med en motsättning till tidigare forskning där man hävdat att kvinnor i styrelsen 

medför ökat ansvarstagande i företag (Adams & Ferreira, 2009; Carter et al., 2003; Srinidhi et al., 

2011). Av anledningen att vi inte funnit några sådana samband så anser vi att det i annan forskning 

bör tolkas med försiktighet. Samtidigt stärker studien det som många forskare (Bear et al., 2010; 

Fernandez-Feijoo et al., 2014; Konrad et al., 2008; Torchia et al., 2011) hävdat senaste decenniet att 

det finns svårigheter för kvinnors utmärkande egenskaper att framträda då antalet kvinnor 

närvarande är färre än tre. Merparten av tidigare forskning på ämnet har utförts i andra delar av 

världen och vår studie bidrar därför med unik kunskap gällande resultatmanipulering i Europa. 

 

Studien lämnar även praktiska bidrag som kan vara betydelsefulla för företag som står inför att bli 

uppköpta. Eberhardt-Toth (2017) visar att CSR-kommittéer innebär högt ansvarstagande i företag 

och i vår studie har CSR-kommittéer visat sig minska resultatmanipuleringen inför företagsförvärv. 

Av den anledningen kan målföretag vara uppmärksamma på om förvärvaren innehar en CSR-

kommitté eller inte i sin tolkning av aktievärdet. Alternativt granska räkenskaperna i det 

förvärvande företaget då vi med studien även stärker påståendet att resultatmanipulering 

förekommer i dessa företag inför förvärv. Resultatet ger aktieägare och andra intressenter anledning 

att vara uppmärksamma på samma saker eftersom manipulerade resultat som innebär tillfälligt 

högre aktiekurser kan vilseleda och därmed påverka till att fatta beslut på felaktiga grunder (Ge & 

Lennox, 2011). 
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Man kan även tänka sig att studien kan vara till nytta för lagstiftare och revisorer i sitt arbete att 

finna oönskat utrymme i redovisningen som bör fyllas. Då resultatmanipulering sker enligt god 

redovisningssed (Gulzar & Wang, 2011) ges indikationer att aktuellt utrymme föreligger och 

resultatet kan därför ligga till grund för utformning av redovisningsstandarder.  

 

7.3 Begränsningar 

En begränsning i vår studie är att den endast bygger på sekundärdata. De vetenskapliga artiklar som 

använts i studiens teoretiska bakgrund och problemformulering har inhämtats från de databaser som 

finns tillgängliga genom Högskolan i Gävle där bland annat Emerald, Scopus, SienceDirect samt 

Taylor & Francis Online finns rekommenderade. Det finns alltid en risk vid användningen av 

sekundärdata att ovetandes stötta på data av dålig kvalitet (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 

2012). De data som ligger till grund för studiens hypotesprövningar är inhämtade från Thomson 

Reuters Eikon och Thomson Reuters Datastream. Lehmann (2016) hävdar att den finansiella 

information som hämtas från Datastream kan vara skev eftersom justeringar kan ha gjorts av 

Datastreams analytiker. Samma forskare (Lehmann, 2016) hävdar även att informationen kan vara 

påverkad av bokföringsval gjorda av företagen. Av den anledningen kan vi inte garantera att 

informationen som ligger till grund för studiens variabler är 100 % rättvisande för företagen i fråga. 

Vi har även hanterat stora delar av vår kvantitativa data manuellt i Excel innan importering till 

statistikprogrammet IBM SPSS. Den mänskliga faktorn kan medföra brister som är svåra att 

upptäcka, men vi anser vår noggrannhet minimera dessa risker. Grundliga kontroller av materialet 

har under processens gång utförts för att i största möjliga mån säkerställa att det inte funnits några 

felaktigheter.   

 

I vår studie har vi valt att räkna ut resultatmanipuleringen via onormala periodiseringar. Här väljer 

vissa att använda sig av kassaflödesmanipulering för att undersöka förekomsten, vilket också anses 

ge en rättvisande bild i många fall (Alhadab et al., 2016; Campa & Hajbaba, 2016; Chen et al., 

2016; Cheng et al., 2016; Cohen et al., 2007; Gunny, 2010; Kothari et al., 2016; Sanjaya & Saragih, 

2012). Då vi inte tagit hänsyn till kassaflödesmanipulering i studien så kan det medföra en brist. Vi 

kan därmed inte garantera att sambanden inte skulle te sig annorlunda vid beräkning av 

resultatmanipulering via kassaflödesmanipulering.  

 

Något som vi inte heller tagit hänsyn till i studien är jämförelser mellan de förvärv som sker med 

stock swap som betalning och de som sker med kontanter. En sådan undersökning hade kunnat 

belysa skillnader mellan de olika betalningsmetoderna (Campa & Hajbaba, 2016; Donnelly & 

Hajbaba, 2014; Lehmann, 2016; Loughran & Vijh, 1997) och stärkt påståenden kring aktiernas 
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inverkan på förekomsten av resultatmanipulering (DeAngelo et al., 1984; Lehmann, 2016; 

Loughran & Ritter, 2000). I vårt fall satte tidsaspekten stopp för vår önskan att utföra ytterligare en 

regression och kontrollera för dessa skillnader. Vi valde istället att förlita oss på det resultat som 

Lehmann (2016) kommit fram till i en likadan jämförelse och därför tolkas vårt resultat med 

försiktighet. 

 

Det kan finnas ytterligare kontrollvariabler som inte tagits hänsyn till i studien men som kunde 

bidragit med styrka eller förändringar till våra resultat. Att studien resulterat i att ESG-poäng inte 

har något signifikant samband med resultatmanipulering kan också påvisa en begränsning i studien. 

Eftersom vi valt att använda ESG-poängen som en kompletterande variabel till CSR så förväntade 

vi oss likadana samband som för CSR-kommitté. Eftersom ESG-poängen handlar om en 

sammansättning av en mängd olika bedömningar så antar vi här att bedömningen gällande CSR 

motsvarar en för liten del för att påvisa dessa samband.  

 

Valet av tidsperspektiv är något som skulle kunna vara en begränsning i studien. Vi använde oss av 

data för fem år, där “Announcement date” (Eng för dagen för tillkännagivande) +/- två år var vårt 

tidsspann. I slutändan valde vi dock att endast undersöka effekterna på resultatmanipulering ett år 

innan tillkännagivandet, trots att vi även hade viss data för två år innan. Valet att slopa data för två 

år innan förvärvet baseras på faktumet att många företag saknade data för våra oberoende variabler 

CSR och kvinnor ju längre bak i tiden vi gick. Bortfallet skulle alltså bli större i avseendet antal 

företag i regressionsanalyserna om vi valt att prioritera tidsaspekten framför antal observationer.  

 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Eftersom vi inte funnit något samband mellan kvinnor i styrelsen och resultatmanipulering 

uppmanar vi till mer utförlig forskning kring påpekandet att antalet kvinnor har betydande inverkan 

på synligheten av de kvinnliga effekterna (Fernandez-Feijoo et al. 2014). Flertalet forskare har visat 

på en speciell brytpunkt där effekterna framträder (Bear et al., 2010; Fernandez-Feijoo et al., 2014; 

Joecks et al., 2013; Torchia et al., 2011) och vårt förslag till vidare forskning är därför att ta större 

hänsyn till antalet kvinnor i styrelsen vid likadana studier som den vi utfört. Intressant vore även att 

jämföra styrelser med få kvinnor och styrelser med fler kvinnor för att visa på skillnader.  

 

Vi har sett i tidigare forskning att CSR-arbete inte alltid medför positiva effekter. Strategisk CSR 

kan användas för att maskera dåliga och oetiska handlingar i företag (Gomez-Carrasco et al., 2016). 

Martínez-Ferrero et al. (2016) har utfört en intressant studie gällande strategisk CSR, där vi anser 

att en vidare forskning skulle kunna tillföra mycket kunskap. Ämnet behöver kompletteras då 
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förekomsten av strategisk CSR inte alls är lika väletablerad som forskning gällande motsatt typ av 

CSR. Forskning kring strategisk CSR i samband med företagsförvärv vore intressant att belysa 

eftersom vår studie visat att resultatmanipulering förekommer inför dessa händelser.  

 

Baserat på tidigare forskning som hävdar att CSR-arbete sänker kapitalkostnaderna (Martínez-

Ferrero et al., 2016) och att resultatmanipulering initialt har samma effekt (Dechow et al., 1996) så 

finns utrymme till ytterligare forskning gällande resultatmanipuleringens effekter på 

kapitalkostnader. Samtidigt hävdar Dechow et al. (1996) att resultatmanipulering bidrar till högre 

kapitalkostnader vid ett eventuellt avslöjande av oetiska handlingar. Med tanke på de skilda resultat 

som påvisats så finns ett tydligt gap i befintlig forskning. 

 

Fortsättningsvis så vill vi uppmana till vidare forskning gällande effekter av CSR. Givet de resultat 

vi funnit i aktuell studie så anser vi att det finns mer att hämta ur forskning på ämnet. Närmare 

bestämt så hävdar vi att undersökningar av samband mellan CSR och andra opportunistiska 

beteenden skulle vara intressanta för att se om det föreligger samma negativa samband som för 

resultatmanipulering.   

 

Eftersom vi saknar kontroller för skillnader mellan olika betalningsmetoder i vår studie finns här 

utrymme för fortsatta studier. En undersökning med likadana förutsättningar i övrigt men med 

ytterligare regressioner för förvärv med kontanter som betalning kan belysa skillnader i incitament 

för de betalningsmetoder som föreligger. Vi anser att sådana regressioner skulle kunna stärka 

påståendet att incitamenten är högre då företag betalar med aktier till följd av problematiken i 

aktievärderingen (Dong et al., 2006; Rhodes-Kropf & Viswanathan, 2004; Schleifer & Vishny, 

2003).    
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