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SAMMANFATTNING 
 
Titel: CSR och earnings management - agerar företagsledningen etiskt eller opportunistiskt? 
 
Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Marcus Hansson och Desirée Svensson 
 
Handledare: Jan Svanberg 
 
Datum: 2019 – juni 
 
Syfte: CSR är ett högaktuellt och viktigt ämne för företagen och deras intressenter. Då högre CSR-
aktiviteter anses vara relaterat till etiskt agerande företagsledningar undersöker studien om 
företagens ledningar utnyttjar detta i försök att dölja omoraliska aktiviteter i form av earnings 
management. En opportunistiskt agerande företagsledning använder earnings management för att 
manipulera resultatet i önskad riktning, vilket kan göras genom diskretionära periodiseringar 
(AEM) eller via aktiviteter som påverkar kassaflödet (REM). Eftersom dessa fungerar som substitut 
så undersöks båda i studien. Studien baseras på kontinentaleuropeiska bolag där rättstillämpningen 
bygger på civil law. Dessa företag redovisar enligt IFRS och CSR-rapporterar efter GRI, vilket 
tidigare forskning pekat ut som faktorer som påverkar sambandet mellan CSR och earnings 
management. Syftet med studien är därför att undersöka om CSR används som ett medel för att 
dölja förekomsten av earnings management, samt om det finns stöd för ett opportunistiskt 
alternativt etiskt perspektiv. 
 
Metod: Studien har en kvantitativ forskningsmetod och tillämpar en positivistisk forskningsfilosofi 
med en hypotetisk-deduktiv ansats. Studien använder en tvärsnittsdesign med sekundärdata från 
kontinentaleuropeiska bolag över en tioårsperiod (2008-2017). Datan har hämtats från Thomson 
Reuters Datastream och analyserats i IBM SPSS. 
 
Resultat & slutsats: Resultaten indikerar att kontinentaleuropeiska företag agerar opportunistiskt 
och möjligtvis använder CSR i försök att dölja earnings management. Detta kan dock endast 
härledas till REM-aktiviteterna abnorma kassaflöden och abnorma produktionskostnader. Mellan 
CSR och AEM kunde inget samband redogöras. Därav dras slutsatsen att det är viktigt att earnings 
management studeras utifrån båda aspekterna för att erhålla ett rättvisande resultat. 
 
Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till att fylla forskningsgapet gällande sambandet mellan 
CSR och earnings management i form av både AEM och REM. Resultaten är viktiga för företagens 
intressenter då de tyder på att högre CSR-engagemang inte är relaterat till mer etiskt agerande 
företagsledningar. Intressenterna bör främst vara vaksamma på aktiviteter som inte granskas av 
revisorer då dessa visats förekomma i högst utsträckning. 
 
Förslag till fortsatt forskning: I framtida studier kan sambandet mellan CSR och earnings 
management undersökas i företag där incitament till resultatmanipulation anses föreligga. Vidare 
kan ledningens syn på earnings management studeras mer ingående. Förslag ges även till att 
undersöka branschskillnader och att använda alternativa CSR-mått. 
 
Nyckelord: CSR, earnings management, AEM, REM, IFRS 

 
 



 

  

ABSTRACT 
 

Title: CSR and earnings management - ethical or opportunistic corporate management? 
 
Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  
 
Author: Marcus Hansson and Desirée Svensson 
 
Supervisor: Jan Svanberg 
 
Date: 2019 – June 
 
Aim: CSR is a highly topical and important subject for the companies and their stakeholders. Since 
higher CSR activities are considered to be related to ethically acting managements, this study 
investigates whether the management uses CSR as an attempt to conceal immoral activities in terms 
of earnings management. An opportunistic acting management uses earnings management to 
manipulate the result in the desired direction, which can be done through discretionary accruals 
(AEM) or through activities that affect the company’s cash flow (REM). Since these operates as 
substitutes, both are examined in the study. The study is based on Continental European companies 
where the application of law is based on civil law. These companies report according to IFRS and 
CSR reports according to GRI, which previous research pointed out as factors to affect the 
correlation between CSR and earnings management. The purpose of the study is therefore to 
investigate whether CSR is used as a means of concealing the existence of earnings management, 
and whether there is support for an opportunistic alternative ethical perspective. 
 
Method: The study has a quantitative research method and applies a positivistic research 
philosophy with a hypothetical-deductive approach. The study uses a cross-sectional design with 
secondary data from Continental European companies over a ten-year period (2008-2017). The data 
has been retrieved from Thomson Reuters Datastream and analyzed in IBM SPSS. 
 
Result & Conclusions: The results indicate that Continental European companies act 
opportunistically and uses CSR in attempts to hide earnings management. However, this can only 
be attributed to the REM activities abnormal cash flows and abnormal production costs. No 
relationship could be reported between CSR and AEM. Hence, it is concluded that it is important to 
study earnings management on the basis of both aspects to report fair results 
 
Contribution of the thesis: The study contributes to filling the research gap regarding the 
relationship between CSR and earnings management in both AEM and REM. The results are 
important for companies' stakeholders as they indicate that higher CSR involvement is not related to 
more ethical behavior of the company management. Stakeholders should primarily be vigilant on 
activities that are not audited by auditors as these have been shown to occur to the greatest extent. 
 
Suggestions for future research: In future studies, the relationship between CSR and earnings 
management can be investigated in companies where incentives for manipulation the financial 
performance are considered to exist. Furthermore, the management’s view of earnings management 
can be studied more thoroughly. Suggestions are also made to investigate industry differences and 
to use alternative CSR measures 
 
Key words: CSR, earnings management, AEM, REM, IFRS  
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Begreppsförklaringar 
 
CSR: Förkortning av Corporate Social Responsibility, företagens sociala ansvarstagande. 
 
ESG Score: Måttet som används för att mäta företagens sociala ansvarstagande. 
 
Earnings management: Samlingsbegrepp för företagens resultatmanipulation, förkortas EM. 
 
AEM: Förkortning av Accrual based earnings management, resultatmanipulation baserad på 
diskretionära periodiseringar. 
 
Diskretionära periodiseringar: Periodiseringar som inte motiveras av redovisningsregleringen 
vilka företagsledningen använder för att styra resultatet i önskad riktning. 
 
REM: Förkortning av Real Activities Manipulation, resultatmanipulation som även påverkar 
företagens kassaflöden. 
 
Abnorma kassaflöden: Förkortas ACFO. Kassaflöden som avviker från den normala 
verksamheten. 
 
Abnorma diskretionära kostnader: Förkortas ADISX. Onormala marknadsföringskostnader, 
onormala FoU-kostnader och/eller onormala kostnader för försäljning och administration. 
 
Abnorma produktionskostnader: Förkortas APROD. Kan ta uttryck i att företagen 
överproducerar varor för att få ner produktionskostnaden per enhet och därigenom redovisa 
högre vinstmarginal. 
 
Total REM: Samlingsbegrepp för ACFO, ADISX och APROD som mäter företagens 
sammanlagda REM-aktiviteter.  
 
GRI: Förkortning av Global Reporting Initiatives. Ideell organisation som tillhandahåller 
riktlinjer för företagens hållbarhetsrapportering.
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1. INLEDNING 

I detta inledande kapitel redogörs för studiens bakgrund, problematisering, frågeställningar och 

syfte. De avgränsningar som är aktuella lyfts fram för att slutligen presentera studiens resterande 

disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

EU-parlamentet antog i juli 2002 en förordning som innebär att noterade koncerner på de 

europeiska marknaderna ska tillämpa internationella redovisningsstandarder framtagna av 

International Accounting Standards Board (EG 1606/2022). Regelverket benämns som International 

Financial Reporting Standards, förkortat IFRS, och syftar till att harmonisera redovisningen mellan 

länderna. En mer harmoniserad och enhetlig redovisning innebär att intressenternas möjlighet att 

jämföra och bedöma investeringsmöjligheter internationellt ökar. Detta leder till en mer effektiv 

kapitalmarknad med lägre transaktionskostnader, bättre kapitalallokering och lägre riskpremie för 

investerare och företag (IFRS Foundation, 2017). 

 

IFRS är (i större utsträckning än exempelvis den amerikanska motsvarigheten GAAP) ett 

principbaserat regelverk vilket innebär att företagsledningens möjligheter att påverka redovisningen 

genom egna bedömningar är större än vid användandet av ett regelbaserat regelverk (Ball, Li & 

Shivakumar, 2015; Capkun, Collins & Jeanjean, 2016). Därmed ökar också möjligheterna för 

företagsledningen att göra val och bedömningar i redovisningen som i större utsträckning avspeglar 

ledningens önskemål avseende hur företagets ekonomiska ställning och prestation ska uppfattas 

(Capkun et al., 2016; Kothari, Mizik & Roychowdhury, 2016). Även Callao och Jarne (2010) menar 

att införandet av IFRS innebär att företagsledningens möjligheter att påverka redovisningen till sin 

fördel har ökat. Om effektiva övervakningsmekanismer saknas ökar också risken för att 

företagsledningen använder det principbaserade regelverket för att agera opportunistiskt (Callao & 

Jarne, 2010; Jeanjean & Stolowy, 2008; Martínez-Ferrero, Banerjee & García-Sánchez, 2016a). 

 

Opportunistiskt agerande vid informationsasymmetri mellan företagsledningen och dess intressenter 

är sedan tidigare ett välstuderat fenomen inom det företagsekonomiska området, och refereras till 

som principal-agent teorin (Healy & Palepu, 2001; Jensen & Meckling, 1976; Walker, 2013). När 

företagsledningens intressen skiljer sig från övriga intressenters kan företagsledningen välja att på 

olika sätt vilseleda intressenterna. Ofta finns incitament att rapportera resultat som överstiger 

analytikernas förväntningar (Bernhardt & Campello, 2007). Detta kan göras på olika vis, 
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exempelvis genom att tillämpa olika redovisningsmetoder, förändra periodiseringar eller skjuta 

nödvändiga kostnader på framtiden (Kang & Scholtens, 2013). Tidigare forskning visar på tydliga 

samband mellan informationsasymmetri och förekomsten av resultatmanipulation (Bhattacharya, 

Desai & Venkataraman, 2013; Cerquiera & Pereira, 2015, 2017). 

 

Resultatmanipulation benämns ofta inom den företagsekonomiska världen med begreppet earnings 

management (EM). De stora redovisningsskandalerna i början på 2000-talet avseende bolag som 

exempelvis Enron och World.com innebar ett ökat intresse för studier avseende fenomenet (Healy 

& Palepu, 2003), även om earnings management som studieobjekt går tillbaka till 1960-talet 

(Henderson, Peirson, Herbohn, Artiach & Howieson, 2013). Begreppet innefattar 

företagsledningens försök att vilseleda intressenter eller påverka avtal genom att redovisa 

missvisande och manipulerade resultat (Gras-Gil, Manzano & Fernández, 2016; Healy & Wahlen, 

1999; Kothari et al., 2016). Dock menar Lev (2003) att resultatmanipulation av detta slag tenderar 

att leda till att företagsledningen framstår som förblindade optimister i sin strävan efter att publicera 

positiva rapporter. 

 

Corporate Social Responsibility, fortsättningsvis benämnt CSR, har under åren tagit en allt större 

plats i forskarvärlden och är ett högst aktuellt ämne inom företagsekonomin. Den 22 oktober 2014 

utkom EU-direktivet (2014/95/EU) som omfattar större företag inom unionen. Numera ska 

företagen utöver sin årsredovisning även lämna en hållbarhetsrapport där aspekter såsom mänskliga 

rättigheter, miljö, personal, sociala förhållanden, korruption samt mutor ska inkluderas. 

Bakomliggande motiv med direktivet är det ska leda till ökad jämförbarhet och stringens i 

företagens icke-finansiella information, vilket ligger i företagens intressenters intresse 

(Regeringskansliet, 2016).  

 

Begreppet CSR myntades dock redan på 1950-talet men syftade då främst till företagens 

samhällsansvar och var knapphändigt relaterat till affärsnytta (Moura-Leite & Padgett, 2011). 

Under 1960- och 1970-talet inleddes en debatt om vad företagens sociala ansvar innebär och hur 

företagen sedermera skulle förhålla sig till detta nya fenomen (Agudelo, Jóhannsdóttir, & 

Davídsdóttir, 2019; Moura-Leite & Padgett, 2011; Carroll, 1979). Som ett led av detta tillkom även 

kritiker, där framför allt Friedman (1970) varit tongivande. Friedman (1970) anförde att 

verksamheternas enda samhällsansvar var att vinstmaximera samt att tjäna sina aktieägare och 

påpekade därtill att företagen bäst bistår samhället genom att gå med vinst. På 1980-talet började 
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företagen att möta de sociala frågorna närmare och blev följaktligen mer lyhörda för intressenterna. 

Därefter, från 1990-talet och fram till idag, har CSR utvecklats och kommit att bli ett allmängiltigt 

begrepp (Agudelo et al., 2019; Moura-Leite & Padgett, 2011). 

 

Emellertid saknas det i dagsläget en vedertagen definition av CSR, vilket bland annat förklaras med 

kulturella och politiska skillnader (Malik, 2015; Freeman & Hasnaoui, 2011). Sådana skillnader kan 

i sin tur inverka på differentierade etiska attityder (Franke & Nadler, 2008) och påverka företagens 

satsningar på CSR. Europeiska kommissionen (2011) definierar CSR som det ansvar företagen har 

genom sin samhällspåverkan, vilket inkluderar sociala och miljömässiga faktorer. Detta tycks vara 

aspekter som forskare överlag är överens om, ytterligare aspekter finns det oenigheter kring (Malik, 

2015; Agudelo et al., 2019). 

 

1.2 Problematisering 

CSR har historiskt sett relaterats till dess inverkan på företagens agerande och har i synnerhet sedan 

2000-talet spelat en strategisk viktig roll i flertalet företag (Agudelo et al., 2019; Moura-Leite & 

Padgett, 2011). Malik (2015) belyser att termen är komplex såväl som förträfflig eftersom den 

betyder något för alla, men skiljer sig i form av innebörd. Genom tidigare forskning framkommer 

att CSR tenderar att vara positivt relaterat till företagens anseende och användas i syfte att skapa 

långsiktiga relationer till intressenter (Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003; Gras-Gil et al., 2016; 

Malik, 2015).  

 

CSR har bland annat studerats i relation till olika finansiella prestationer (Orlitzky et al., 2003) och 

sedermera har det vetenskapligt belysts att företagens initiativ till CSR kan grunda sig i finansiella 

fördelar som lägre kostnad för kapitalanskaffning, ökat börsvärde eller minskad finansiell risk 

(Porter & Kramer, 2006; El Ghoul, Guedhami, Kwok & Mishra, 2011; Li & Liu, 2018). Tidigare 

studier har dessutom lyft samband mellan CSR och invecklade etiska såväl som moraliska aspekter 

som företagsledningen beslutat och agerat utifrån (Prior, Surroca & Tribó, 2008; Branco & 

Rodrigues, 2006). Med anledning av det nya EU-direktivet (2014/95/EU) förutspås CSR framöver 

inverka positivt på företagens redovisade icke-finansiella information i termer av omfattning och 

relevans. Direktivet medför även eventualiteten att CSR hädanefter kommer jämställas vid ett 

strategiskt ramverk som företagen kan använda i syfte att generera “shared value” (Agudelo et al., 

2019), det vill säga att företagen i det internt långsiktiga värdeskapandet även skapar värde för 

omgivningen i stort. Hemingway och Maclagan (2004) framhåller dock att företagens incitament till 
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CSR kan avse ansatser att dölja eller kompensera för ett omoraliskt beteende, exempelvis i form av 

earnings management. 

 

Att earnings management förekommer kan förklaras utifrån ett flertal aspekter. Degeorge, Patel och 

Zeckhauser (1999) menar till exempel att det främst grundas i att företagsledningen försöker möta 

de krav och förväntningar som lämnats av analytiker och sedermera även redovisa samt upprätthålla 

positiva resultat. Även Lev (2003) förklarar att incitamenten till earnings management rör 

företagsledningens egen vinning, fortsatt stöd av investerare och leverantörer samt möjlighet att 

ingå fördelaktiga kontrakt med externa parter. Av dessa aspekter är alla av sådan karaktär att de 

inverkar på företagets fortsatta överlevnad, vilket är en tänkbar förklaring till varför vissa företag 

manipulerar sin redovisning alternativt sitt operationella resultat (Lev, 2003).  

 

Earnings management kan bedrivas på olika sätt. Tidigare forskning har identifierat och 

kategoriserat två skilda former av EM; real activities manipulation (REM) och accrual-based 

earnings management (AEM) (Teoh, Welch & Wong, 1998). Det är vanligt att metoderna fungerar 

som substitut till varandra (Zang, 2012; Roychowdhury, 2006). 

 

REM innebär att manipuleringen har en verklig påverkan på kassaflödet i företaget. Roychowdhury 

(2006) definierar REM som avvikelse från den vanliga operationella verksamheten, exempelvis kan 

företagsledningen skjuta upp investeringar eller dra ner på nödvändiga kostnader för forskning och 

utveckling. Dessa aktiviteter företas av ledningen med motivet att ge företagets intressenter sken av 

att vissa finansiella mål har uppnåtts inom ramen för den vanliga verksamheten.  

 

AEM innebär istället att ledningen använder godtyckliga periodiseringar eller justerar 

redovisningsmetod för att på så sätt insinuera bättre resultat och finansiell ställning inom företaget 

(Zang, 2012; Roychowdhury, 2006). Denna typ av manipulation har till skillnad från REM inte 

någon direkt effekt på kassaflödet, men innebär istället ett större risktagande av ledningen då det 

lättare upptäcks när redovisningen granskas (Roychowdhury, 2006). 

 

Tidigare studier visar på både positivt samband mellan CSR och förekomsten av earnings 

management (Prior et al., 2008) samt negativt samband (Gras-Gil et al., 2016; Hong & Andersen, 

2011; Kim, Park & Wier, 2012; Kim, Udawatte & Yin, 2018). Ett positivt samband innebär att 

företag som implementerar CSR även i högre utsträckning använder sig av earnings management. 
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När ett negativt samband föreligger innebär det istället att earnings management bedrivs i mindre 

omfattning i samband med CSR. Förekomsten av dessa olika samband förklaras med både 

ekonomiska och kontextuella teorier om företagsledningens agerande, som försöker förutsäga 

alternativt förklara varför ledningen engagerar alternativt inte engagerar sig i earnings management. 

Forskningen har därför anlagt två olika perspektiv; det etiska perspektivet och det opportunistiska 

perspektivet (Jordaan, de Klerk & de Villiers, 2018; Kim et al., 2012; Prior et al., 2008). 

 

Det etiska perspektivet bygger på att företagsledningen agerar i enlighet med intressent- och 

legitimitetsteorin. Ledningen vill sålunda ge intressenterna intryck av stark moral och transparens, 

vilket innebär att CSR ses som ett behjälpligt verktyg för att främja en etisk och legitim bild av 

företaget (Gras-Gil et al., 2016; Jordaan et al., 2018; Orlitzky, et al., 2003). Företagsledningen 

kommer enligt intressentteorin att se till att intressenternas önskemål om hur företaget ska agera 

uppfylls, vilket innebär att företagsledningen inte använder sig av earnings management då det 

riskerar att skada förhållandet med intressenterna (Martínez-Ferrero et al., 2016a). Utgångspunkten 

i legitimitetsteorin innebär att företaget gynnas av att agera i linje med samhällets förväntningar 

(Deegan, Rankin & Tobin, 2002). I enlighet med legitimitetsteorin förväntas därför ett negativt 

samband föreligga mellan förekomsten av earnings management och ett större socialt 

ansvarstagande, detta då resultatmanipulering inte betraktas som etiskt handlande utan sänker 

företagets legitimitet (Gras-Gil et al., 2016). 

 

Förespråkare för det opportunistiska perspektivet menar istället att eftersom ett starkt socialt 

ansvarstagande ofta associeras med en moraliskt agerande företagsledning, kan företag som 

betraktas som ansvarstagande istället utnyttja detta för att dölja förekomsten av annat omoraliskt 

beteende (Banerjee, 2008; Martínez-Ferrero et al., 2016a). Earnings management är ett typiskt 

agerande som kan betraktas som oetiskt då det syftar till att vilseleda intressenterna. Då företaget 

utnyttjar den flexibilitet som finns inom rådande redovisningreglering så kan resultatmanipulation 

ändå utövas inom “god redovisningssed”, vilket innebär att aktiviteterna inte kan anses vara 

olagliga men väl omoraliska (Gulzar & Wang, 2011). Företagsledningar som agerar opportunistiskt 

och använder CSR för att dölja förekomsten av earnings management förklaras oftast med 

utgångspunkter i principal-agentteorin eller stewardshipteorin. Det engelska uttrycket “green-

washing” används av både Vollero, Palazzo, Siano och Elving (2016) och Martínez-Ferrero et al. 

(2016a). 
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Ett antal studier har gjorts på nationell nivå i syfte att undersöka sambandet mellan CSR och 

earnings management. Gras-Gil et al. (2016) har genom att studera spanska företag funnit att 

relationen mellan CSR och earnings management är negativ, vilket således ger stöd för det etiska 

perspektivet. Vidare diskuterar författarna att socialt ansvarstagande företag tenderar att värdesätta 

långsiktiga relationer till sina intressenter och agerar därav i enlighet med intressentteorin. I 

nationell kontext har även de två begreppen REM respektive AEM nyligen börjat studeras som två 

åtskilda aspekter inom earnings management (Jordaan et al., 2018; Kim et al., 2018), vilket är en 

infallsvinkel som flertalet globala studier på området saknar (Martínez-Ferrero et al., 2016a; Prior et 

al., 2008; Chih, Shen & Kang, 2008). Jordaan et al. (2018) fann exempelvis genom att studera 

sydafrikanska företag att CSR var positivt relaterat till AEM, men negativt relaterat till REM - 

vilket därmed delvis ger stöd för båda perspektiven. 

 

Tidigare globala studier har, som ovan antyder, tvetydiga resultat vad gäller sambandet mellan CSR 

och earnings management. Detta förklaras med skillnader i redovisningsreglering, rättssystem och 

kulturella samt institutionella faktorer (Kothari et al., 2016; Prior et al., 2008). Jackson och 

Apostolakou (2010) förklarar att institutionella skillnader härrör till att företagens CSR-arbete 

påverkas av den ekonomi som landet bygger på. Vidare förtydligar de att de anglosaxiska länderna 

karaktäriseras av marknadsliberalism, medan de kontinentala länderna bygger på koordinerad 

ekonomi. Av de europeiska länderna klassificeras Storbritannien och Irland som anglosaxiska 

medan övriga utgör kontinentaleuropa (Jackson & Apostolakou, 2010).  

 

Införandet av IFRS inom EU/ESS och dess bidrag till en högre förekomst av earnings management 

i europeiska noterade bolag är väldokumenterad (Callao & Jarne, 2010). Däremot saknas studier 

avseende sambandet mellan CSR och earnings management på marknader med homogen 

redovisningsreglering, rättssystem och CSR-rapportering. Studier avseende företag noterade på 

marknader inom EU/ESS, som tillämpar IFRS och CSR-rapporterar enligt GRI, utgör därmed ett 

bra underlag för att studera om CSR används för att maskera att företagsledningen tillämpar 

earnings management.  

 

Studien avser att adressera det forskningsgap som därmed identifierats avseende tidigare 

internationella studier (Martínez-Ferrero et al., 2016a, Prior et al., 2008). Noterade 

kontinentaleuropeiska företag är intressanta att studera eftersom rättssystemet är byggt på civil law, 

vilket i tidigare nämnda studier lyfts fram som en faktor som kan öka förekomsten av earnings 
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management, samt är direkt avgörande för vilken typ av earnings management som bedrivs (Oz & 

Yelkenci, 2018). Studien förväntas därmed bidra till redovisningsforskningen på följande punkter: 

 

1. Studien avser att undersöka sambandet mellan CSR och earnings management, med ett 

ämnesmässigt bidrag som utgörs av att earnings management undersöks i form av både AEM 

och REM i en internationell kontext.   

 

2. Studien avgränsas till att endast innefatta kontinentaleuropeiska företag. Detta eftersom 

variationen avseende de institutionella faktorer som begränsat tidigare studier (Martínez-Ferrero 

et al., 2016a; Prior et al., 2008) är de samma för dessa företag i form av redovisningsreglering 

(IFRS) och rättssystem (civil law). Dessa faktorer har tidigare bevisats öka förekomsten av både 

earnings management, samt påverka sambandet med CSR vilket har gjort resultaten svårtolkade 

(Callao & Jarne, 2010; Martínez-Ferrero et al., 2016a; Oz & Yelkenci, 2018).  

 

3. Synen på CSR skiljer sig åt mellan de anglosaxiska länderna och de kontinentala länderna 

(Jackson & Apostolakou, 2010). Effekten av CSR som skydd mot de negativa effekterna som 

associerats med earnings management har tidigare visat sig vara mindre i länder med svagt 

investerarskydd i förhållande till övriga länder (Martínez-Ferrero et al., 2016a). De 

kontinentaleuropeiska länderna har i tidigare studier pekats ut som generellt sämre avseende 

investerarskydd (Leuz, Nanda & Wysocki, 2003).  

 

1.3 Frågeställningar 

 

➢ Leder ett ökat socialt ansvarstagande till en minskning av earnings management i form av REM 

eller AEM? Finns det stöd för det etiska perspektivet avseende CSR och EM? 

 

➢ Leder ett ökat socialt ansvarstagande till en ökning av earnings management i form av REM 

eller AEM? Finns det stöd för det opportunistiska perspektivet avseende CSR och EM? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om företagsledningar i kontinentaleuropeiska noterade bolag 

använder CSR som ett medel att dölja förekomsten av earnings management. 
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1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till att endast undersöka företag noterade på de kontinentaleuropeiska 

aktiemarknaderna. Vidare avgränsas studien till att endast innefatta de bolag som via databasen 

Thomson Reuters tillhandahåller relevant information för åren 2008-2017 avseende de parametrar 

som krävs för att beräkna earnings management i form av REM och AEM, samt tillhandahåller 

information avseende företagets ESG Score. Studien avgränsas, likt tidigare studier på området, 

också till att exkludera finansiella företag då dessa företags redovisning skiljer sig från övrigas 

vilket gör beräkning av REM och AEM omöjlig enligt de modeller som vi ämnar använda i studien. 

Även företag i länder vars rättssystem grundar sig på common law exkluderas, vilket innebär 

företag som är noterade i Storbritannien och Irland. Även isländska företag exkluderas då de flesta 

isländska börsnoterade företag är finansiella företag. 

 

1.6 Disposition 

Resterande delar av studien disponeras enligt följande:  

 

Kapitel 2 - Teori 

I teorikapitlet presenteras den för studien relevanta teori samt tidigare forskning som ligger till 

grund för hypotesutvecklingen. 

 

Kapitel 3 – Metod 

Kapitlet redogör för vilken vetenskaplig filosofi, forskningsansats samt metodval som studien 

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

avslutas med en redogörelse av kvalitetskriterier samt källkritik. 

      

Kapitel 4 - Resultat 

I kapitlet presenteras det empiriska resultatet av studien. Kapitlet är uppdelat efter studiens två 

huvudsakliga undersökningsmetoder med tillhörande hypoteser. Varje del börjar med deskriptiv 

statistik gällande de olika undersökningsmetoderna och dess variabler samt kontrollvariabler. 

Därefter följer bivariat och multivariat analys av de relationer som föreligger variablerna emellan, 

där de multipla regressionsanalyser som utförts för att pröva aktuella hypoteser presenteras i form 

av tabeller. 
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Kapitel 5 – Diskussion 
 
Detta kapitel består av tolkning och diskussion av de presenterade tabellerna i förhållande till 

hypoteserna, samt diskussion kring studiens sammanvägda resultat. Här tolkas även studiens 

resultat i relation till tidigare presenterade teorier och tidigare forskning.  

      

Kapitel 6 - Slutsats 

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

Vidare presenteras studiens bidrag, begränsningar samt förslag till fortsatt forskning.  
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2..TEORETISK REFERENSRAM 

Kapitlets innehåll koncentreras till de två huvudbegreppen CSR och earnings management. I 

inledande avsnitt behandlas begreppet CSR som efterföljs av ett avsnitt där earnings management 

presenteras. Vidare beskrivs de två former, AEM och REM, av earnings management som utgör 

studiens fokus, varpå bakomliggande teorier och faktorer som kan förklara sambandet mellan 

begreppen introduceras för läsaren. Tidigare studier på området lyfts fram för att slutligen 

motivera de hypoteser som ställs upp. 

 

2.1 Corporate Social Responsibility  

En av de mest välkända definitionerna av CSR föreskrivs Archie B. Carroll. Sedan slutet på 1970-

talet har Carroll besuttit ett gediget inflytande över hur företagen och allmänheten i stort betraktar 

det sociala ansvaret (Agudelo et al., 2019). 1991 publicerades artikeln “The Pyramid of Corporate 

Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders”, författad av 

Carroll. I artikeln illustreras en pyramid, som sedermera kommit att benämnas “Carrolls CSR-

pyramid”, vars syfte är att tillgodose företagsledningen en pragmatisk överblick över de 

skyldigheter som de har gentemot samhällets aktörer. Företagens sociala ansvar fördelas på fyra 

komponenter: filantropiskt, etiskt, legalt och ekonomiskt ansvar (Carroll, 1991) vilket illustreras i 

Figur 1.  

 

 
Figur 1: Egen tolkning av Carrolls CSR-pyramid (Carroll, 1991). 
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Det ekonomiska ansvaret berör ledningens utgångspunkter, vilka grundar sig i vinstmaximering, 

lönsamhet och effektivitet. Dessa aspekter är historiskt relaterat till företagets långsiktiga 

överlevnadsförmåga och är starkt kopplade till övriga komponenter i pyramiden. Det legala 

ansvaret sträcker sig bortom företagens krav på vinstmaximering och speglas av regleringar och 

lagkrav som företagen omfattas av. Därtill anspelar det legala ansvaret på att det föreligger ett 

socialt kontrakt mellan företagen och övriga aktörer i samhället, varav det är av vikt att företagen 

uppfyller de minimikrav som de omfattas av. Detta mynnar sedermera ut i företagens etiska ansvar, 

som innefattar de aktiviteter som sträcker sig bortom de just nämnda men berör även moraliska 

frågor såsom normer, värderingar och förväntningar som samhällets aktörer förknippar med 

ansvarstagande. Slutligen behandlar företagens filantropiska ansvar aspekter som härrör från att 

företagen agerar i linje med samhällets bästa genom att främja utveckling och skapa mervärde. 

Målet är att agera och betraktas som goda företagsmedborgare (Carroll, 1991). 

 

En modern definition av Carrolls (1991) begreppsförklaring är utförd av Europeiska kommissionen 

(2011) som menar att CSR är “företagens ansvar för deras inverkan på samhället”. Följaktligen 

innefattar CSR bland annat företagens skyldighet att följa lagkrav och att i sin verksamhet såväl 

som affärsstrategi integrera sociala, etiska och miljömässiga aspekter samt konsument- och 

mänskliga rättigheter (Europeiska kommissionen, 2011). 

 

Sedan två årtionden tillbaka har forskare uppmärksammat att företagsledningar till viss mån 

tenderar att implementera CSR ur en företagsstrategisk synvinkel. Ledningen betraktar sålunda CSR 

främst som ett verktyg för att främja enskilda intressen (Porter & Kramer, 2006; Hemingway & 

Maclagan, 2004). I tidigare litteratur finns stöd för att CSR strategiskt nyttjas av ledningen för att 

generera finansiella fördelar. Bland annat finns belägg för att företagen som betraktas som 

högpresterande inom CSR tenderar att tillgodoses lägre kapitalkostnader än de företag som ses som 

lågpresterande (El Ghoul et al., 2011; Dhaliwal, Li, Tsang & Yang, 2011). En förklaring till detta är 

att företag som är socialt ansvarstagande i högre grad betraktas som mindre riskfyllda av externa 

parter och därav värderas högre, än företag som inte är socialt ansvarstagande (El Ghoul et al., 

2011; El Ghoul, Guedhami, Kim & Park, 2018). Attig, El Ghoul, Guedhami och Suh (2013) belyser 

att de företag som är högpresterande inom CSR belönas med högre kreditvärdighet, vilket 

föranleder den minimerade risken. Vidare menar Dhaliwal et al. (2011) att företagsledningar som 

frivilligt inkluderar hållbarhetsrapporter i redovisningen tenderar att locka institutionella 

investerare, vilket sänker kostnaderna för eget kapital. Finansiella fördelar är därav en anledning till 
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att företagsledningen engagerar sig i CSR för egen vinning (El Ghoul et al., 2011; Dhaliwal et al., 

2011). 

 

Prior et al. (2008) drar slutsatsen att CSR används för att dölja omoraliska beteenden. Författarna 

menar att företagen utåt gestaltar sig som socialt ansvarstagande för att dölja omoraliska aktiviteter 

som karaktäriserar av egna intressen. Ett sådant beteende innebär att den ursprungliga tanken med 

begreppet frångås, det vill säga att företagen ägnar sig åt aktiviteter som är gynnsamma för 

samhället som helhet (Moura-Leite & Padgett, 2011). Denna form av uppträdande går att betrakta 

som en progress av Friedmans (1970) idéer om att företagens främsta uppgift är att vinstmaximera. 

Porter och Kramer (2006, 2011) förklarar beteendet genom att tydliggöra att företagsledningens 

initiativ till CSR går djupare än att endast agera som goda företagsmedborgare. Vidare belyser 

författarna att CSR är en användbar strategi för att stärka företagens anseende gentemot intressenter, 

vilket flertalet forskare instämmer med (Orlitzky et al., 2003; Malik, 2015).  

 

Företagsledningar som engagerar sig i CSR ur moraliska aspekter önskar undvika konflikter med 

deras intressenter och avstår därmed i stor mån aktiviteter som potentiellt kan leda till skandaler av 

olika slag (El Ghoul et al., 2018). Företagens CSR-aktiviteter anses visa på transparens gentemot 

intressenterna och tydliggör att företagen agerar i linje med intressenternas förväntningar (Gras-Gil 

et al., 2016; Kim et al., 2012). Healy och Palepu (2001) påpekar att transparens i företagens 

redovisning minskar informationsasymmetrin mellan ledning och aktieägare. CSR kan därmed 

användas i syfte att minska informationsasymmetrin mellan företagsledningen och aktieägare. Av 

Chih et al.:s (2008) resonemang följer att företagsledningens initiativ till CSR karaktäriseras av 

etiska hänseenden, avseende att de ämnar påvisa stark moral samt ett agerande som främjar både 

egna och samhällets intressen. Intressentteorin anses på så sätt vara det mest framträdande 

paradigmet inom CSR (McWilliams & Siegel, 2001).  

 

Fördelarna som CSR medför kan anta många former, vilket i sin tur kan påverka företagen positivt 

både direkt och indirekt. Företagens intressenter (anställda, kunder, investerare, reglerare, 

leverantörer och samhället) har olika syn på vad som utgör socialt ansvarstagande, vilket innebär att 

det är viktigt att företagsledningarna är flexibla och anpassar sig efter de olika krav och 

förväntningar de ställs inför. Genom att ledningen tar hänsyn till sådana olikheter leder CSR-

initiativ till fördelar relaterat till produkt- och kapitalmarknaden, förmåner för de anställda, 
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regleringsförmåner och operationella fördelar. I förlängningen ökar därmed företagens lönsamhet 

och värde (Malik, 2015). 

 

I takt med att företagens sociala ansvar har ådragit sig allt större intresse för omvärlden så har även 

förekomsten av standardiserade krav och regleringar vilka företagen tvingas redovisa efter ökat. 

Därav har en global reglering inrättats: Global Reporting Initiatives (GRI). GRI är en ideell 

organisation som tillhandahåller riktlinjer för företagen med syfte att generera jämförbar, 

strukturerad och transparent hållbarhetsinformation. GRI:s övergripande mål är att möjliggöra 

miljömässig, social, och ekonomisk nytta för samtliga aktörer i samhället (GRI, u.å.a). Den första 

juli 2018 ersattes tidigare GRI G4 att mot GRI Standards, med bakomliggande motiv att förenkla 

för företagen samt öka flexibiliteten respektive transparensen i hållbarhetsredovisningen (GRI, 

u.å.b). Numer är det även lagstadgat i samtliga europeiska medlemsstater att större företag med 

räkenskapsår efter första januari 2017 ska lämna en hållbarhetsredovisning (2014/95/EU). 

  

2.1.1 Corporate Social Performance 

Med anledning av det behov som uppstått att kunna mäta företagens CSR-aktiviteter, vilket i sig 

inte utgör en mätbar variabel, myntades begreppet Corporate Social Performance (CSP) 

(McWilliams & Siegel, 2001). Definitionen av CSP och vad begreppet bör innehålla är likt CSR 

väldiskuterat i forskarvärlden, men syftar övergripande till att mäta företagens sociala 

ansvarstagande (Wood, 1991; Carroll, 1979; Orlitzky et al., 2003). Orlitzky et al. (2003) framför att 

CSP är starkt förknippat med företagens relation till samhället och bygger på principer samt 

processer för socialt ansvar. CSP är därmed att betrakta som grundligt relaterat till intressentteorin 

(McWilliams & Siegel, 2001).  

 

CSP möjliggör mätningar och graderingar av företagen, oberoende om eller hur mycket de 

engagerar sig i CSR. Därtill är det utifrån CSP-måtten möjligt att utläsa indikationer om företagens 

motiv, beteenden och resultat (Wood, 1991). En fördel med att analytiker inkluderar information 

om företagens CSP-värde är att det minskar informationsasymmetrin mellan företagsledningen och 

intressenter (Lou, Wang, Raithel & Zheng, 2015). Ytterligare fördelar som härstammar från 

företagens investeringar i CSP är exempelvis ökade kompetenser, resurser och förmågor. CSP är 

således att betrakta som en resurs som kan bringa fördelar både internt och externt för företagen 

(Orlitzky et al., 2003). Ur ett intressentperspektiv är CSP till skillnad från CSR inte något som leder 
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till att intressenterna betraktar företagen som mer ansvarstagande, men möjliggör å andra sidan 

jämförelser företagen emellan (Wood, 1991). 

 

För att mäta CSR och understödja ledningen att ta sig an problematiska sociala frågor är Carrolls 

CSP-kub en förekommande modell. Kuben mäter CSP genom tre dimensioner, där fyra olika 

ansvarstagande aspekter (ekonomiska, legala, etiska samt diskretionära) initialt granskas. Därefter 

relateras dessa aspekter till ledningens sociala dilemman gällande konsumentupplysning, 

miljömässiga faktorer, diskriminering, produktsäkerhet, arbetssäkerhet och aktieägare. Hur 

företagen reagerar på dessa sociala frågor och dilemman utgör den sista aspekten i kuben, vilket 

förtydligas genom reaktion, försvar, anpassning och förebyggande (Carroll, 1979). 

 

Utöver CSP finns ett flertal alternativa metoder för att bedöma företagens CSR-aktiviteter, 

exempelvis ESG Score, KLD Index (Luo et al., 2015), Dow Jones Sustainability World Index 

(Artiach, Lee, Nelson & Walker, 2010) och MERCO Index (Gras-Gil et al., 2016). Dessa mått 

hämtas från databaser såsom Asset4 Thomson Reuters, Kinder, Lydenberg och Domini (KLD) och 

Dow-Jones Sustainability (Malik, 2015). 

 

2.2 Earnings Management 

Företagets finansiella rapportering syftar till att ligga till grund för beslut på kapitalmarknaden och 

ska kunna användas vid uppföljning och kontroll av investerat kapital i företaget (Beyer, Cohen, 

Lys & Walther, 2010). Det är således av stor vikt att informationen i redovisningen är korrekt och 

att en rättvisande bild av företagets finansiella ställning återges. Om riktlinjerna inom 

redovisningsregleringen efterlevs bidrar det även till ett ökat värdeskapande för företag och 

marknaden som helhet, då informationsasymmetrin mellan företag och investerare minskar (Healy 

& Wahlén, 1999). 

 

Ovan nämnda informationsasymmetri grundar sig i den begränsade insyn företagets intressenter 

besitter avseende företagets nuvarande och framtida investeringsstrategier (Beyer et al., 2010). 

Genom sitt informationsövertag kan ledningen vilseleda företagets intressenter genom att skapa en 

missvisande bild av företagets lönsamhet och framtidsutsikter. 

 

Flexibilitet i redovisningsregleringen gör att trovärdigheten i finansiella rapporter minskar (Healy & 

Wahlén, 1999). En principbaserad redovisningsreglering innebär att möjligheterna för 
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företagsledningen att göra val och bedömningar i redovisningen ökar. Dessa bedömningar och 

värderingar avspeglar i större utsträckning ledningens önskemål avseende hur företagets 

ekonomiska ställning och prestation ska uppfattas (Capkun et al., 2016; Kothari et al., 2016). 

Ledningens personliga bedömningar avseende företagets ekonomiska prestation och 

framtidsutsikter riskerar därför att vilseleda intressenterna (Healy & Wahlén, 1999). 

 

Earnings management definieras av Walker (2013) som företagsledningens agerande avseende 

redovisningsval (inom ramen för god redovisningssed), resultatrapportering och ekonomiska beslut 

som påverkar hur ekonomiska transaktioner återspeglas i det redovisade resultatet. En något snävare 

definition görs av Healy och Wahlen (1999) vilka definierar EM som något som uppstår i samband 

med ledningens bedömningar och strukturering av transaktioner som syftar till att vilseleda 

företagets intressenter genom att förändra den finansiella rapporteringen. Begreppet används inom 

senare på området som ett samlingsnamn för de aktiviteter som innefattar företagsledningens försök 

att vilseleda intressenter eller påverka avtal genom att redovisa missvisande och manipulerade 

resultat (Gras-Gil et al., 2016; Kothari et al., 2016). 

 

Forskningen har genom åren presenterat ett antal incitament för företagen att bedriva earnings 

management. Burgstahler och Dichev (1997) menar att framförallt ledningens behov av att redovisa 

ett positivt resultat alternativt att bibehålla en positiv resultatutveckling är tydliga incitament att 

manipulera resultatet. Dechow, Sloan och Sweeney (1995) menar att motiven bakom earnings 

management kan förklaras ur tre olika aspekter; för att få fördelar från kapitalmarknaden, för att 

rapportera ett högre resultat eller för att uppfylla kontraktsbaserade bonusar. Den första aspekten är 

kopplad till kapitalmarknaden och anses ofta som den vanligaste anledningen till varför företag 

väljer att bedriva EM (Dechow et al., 1995). Ledningen kan välja att manipulera resultatet för att 

dra fördel av lägre kapitalkostnader vid finansiering. De kan även manipulera resultatet för att öka 

sin egen eller existerande aktieinnehavares förmögenhet, genom att manipulera investerarnas syn på 

företaget och därigenom i förlängningen aktiepriset (Dechow et al., 1995). 

 

Den resultatbaserade aspekten utgår från att företagsledningen kan vara pressade att utföra 

redovisnings- eller investeringsval som förbättrar resultatet för att kunna möta aktiemarknaden och 

analytikernas förväntningar (Dechow et al., 1995). Ett sätt att undvika att rapportera resultat som 

understiger analytikernas förväntningar kan vara att skjuta upp investeringar, trots att dessa har ett 

positivt nuvärde. Bevis på att detta är vanligt förekommande hittades av Graham, Harvey och 
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Rajgopal (2005) som genom enkäter bland amerikanska CFO:s konstaterade att 78 procent av 

respondenterna skulle avstå en investering med positivt nuvärde (i de fall investeringen belastar 

resultatet kortsiktigt men antas vara värdeskapande långsiktigt) om det innebar att företaget 

rapporterade ett resultat som understiger analytikernas förväntningar avseende aktuell period. 

 

Den tredje aspekten till att företagsledningen kan komma att bedriva earnings management grundar 

sig i de kontraktsbaserade bonusar som styrelsen ofta har tecknat med företagsledningen (Dechow 

et al., 1995; Walker, 2013). För att förebygga problem relaterade till principal-agentförhållandet 

mellan företagsledningen och aktieägarna tecknas ofta prestationsbaserade kontrakt som syftar till 

att belöna företagsledningen ekonomiskt om de agerar på ett sätt som gynnar aktieägarna. Ofta är 

dessa kontrakt kopplade till olika finansiella nyckeltal eller resultatposter, vilket gör att 

företagsledningen manipulerar resultatet så att villkoren för att bonusen ska uppfyllas (Walker, 

2013). Det är också vanligt med olika incitamentsprogram som belönar företagsledningen med 

aktier eller aktieoptioner. Cheng och Warfield (2005) menar att företagsledningar som oftare 

belönas med aktier eller aktieoptioner också tenderar att bedriva earnings management i större 

utsträckning. De tenderar att manipulera resultatet så att det precis hamnar i linje med eller strax 

över analytikernas förväntningar. 

 

Metoderna för earnings management är många, men tidigare forskning har kategoriserat och inriktat 

sig på två olika typer av earnings management (Teoh et al., 1998; Zang 2012); accrual-based 

earnings management (förkortas AEM) samt real activities manipulation (REM). Dessa metoder 

används ofta som substitut till varandra. Om kostnaden eller risken att använda sig av den ena 

metoden blir för hög kan företagsledningen istället välja att tillämpa den andra metoden för att på så 

sätt minska risken för upptäckt (Zang, 2012). För att påvisa den verkliga förekomsten av earnings 

management räcker det således inte med att endast undersöka den ena metoden. För att korrekta 

slutsatser ska dras måste metoderna studeras med varandra (Zang, 2012). Nedan följer en 

sammanfattning av de olika metoderna. 

  



 

17 

 

 

 

 
Figur 2: Två etablerade metoder för att bedriva earnings management. 

 

2.2.1 Accrual-based Earnings Management 

AEM innebär en manipulering av företagets periodiseringar. Företagsledningen kan välja att 

godtyckligt periodisera kostnader och intäkter för att ett nå visst resultat (Healy & Wahlén, 1999). 

Eftersom periodiseringarna på något vis avviker från de riktlinjer som finns inom 

redovisningsregleringen och som normalt skulle följas sägs dessa vara diskretionära periodiseringar 

(Jordan et al, 2018; Kim et al., 2012; Zang, 2012). Diskretionära periodiseringar är ett vanligt sätt 

för företagsledningen att manipulera resultatet både uppåt och nedåt för att hantera resultatet i 

förhållande till intressenternas förväntningar (Jordaan et al., 2018). 

 

Kothari et al. (2016) menar att AEM karaktäriseras av företagsledningens val i processen med att 

framställa den finansiella redovisningen. Genom att företaget använder sig av diskretionära 

periodiseringar och aktivt påverkar bedömningar i redovisningen blir den finansiella rapporten 



 

18 

 

missvisande när företagets underliggande ekonomiska prestation ska bedömas. En sådan metod för 

earnings management har alltså ingen påverkan på kassaflödet eller företagets verksamhet i övrigt, 

utan är begränsat till företagets redovisning (Trejo-Pech, Weldon & Gunderson, 2016; Zang 2012). 

Vanligt förekommande poster att manipulera är fastställande av varulager, redovisning av intäkter 

och kostnader knutna till en viss tidsperiod (matchning), samt förändringar i bedömningar avseende 

av- eller nedskrivningar på anläggningstillgångar (Roychowdhury, 2006; Healy & Wahlén, 1999; 

Kothari et al., 2016).     

          

2.2.2 Real Activities Manipulation 

Till skillnad från AEM innebär att REM att företaget avviker från sin normala verksamhet i syfte att 

missleda åtminstone några av intressenterna och få dessa att tro att den rapporterade finansiella 

prestationen har uppnåtts i den vanliga operationella verksamheten (Roychowdhury, 2006). I de fall 

där REM företas påverkas alltså även kassaflödet och i förlängningen den ekonomiska utvecklingen 

i företaget (Kothari et al., 2016). 

 

Även REM kan ske på olika vis. Vanligt förekommande åtgärder är drastiskt minskade 

investeringar i forskning och utveckling, marknadsföring samt personalutbildning i syfte att uppnå 

kortsiktiga resultatmål (Graham et al., 2005; Roychowdhury, 2006). Andra förekommande åtgärder 

kan vara överproduktion i tillverkningen för att minska den genomsnittliga produktionskostnaden 

och därigenom kostnaden för sålda varor, alternativt att kraftiga rabatter kan erbjudas under en 

kortare tidsperiod för att öka försäljningen (Chapman & Steenburgh, 2010; Roychowdhury, 2006).  

 

Efterlevnaden av rådande redovisningsreglering övervakas av både revisorer och olika nationella 

övervakningsorgan i respektive land (Kothari et al., 2016). Användandet av AEM riskerar därför i 

större utsträckning att bli upptäckt än REM, där ett liknande ramverk saknas. Att avvika från 

redovisningsreglering medför både risker och kostnader för företaget och dess representanter genom 

att bolaget granskas av myndigheter och beläggs med böter eller avgifter, samt att de ansvariga 

riskerar personliga straff. Om ledningen däremot beslutar att använda sig av REM och istället avstår 

från investeringar eller tar andra beslut som påverkar den operationella verksamheten riskerar man 

inte samma påtryckningar. Däremot har aktieägarna tillsatt företagsledningen för att fatta beslut om 

lönsamma investeringar som på sikt ska berika aktieägarna, vilket leder till att förtroendet från 

dessa riskerar att minska (Kothari et al., 2016; Zang, 2012). Informationsasymmetrin mellan 
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företagsledning och aktieägare gällande sådana investeringar gör dock att dessa är svåra att 

upptäcka för intressenterna. 

 

Tidigare studier (Cohen & Zarowin, 2010; Zang, 2012) har även visat att företag vars revisorer är 

mer vaksamma på avsteg från redovisningsregleringen istället väljer att använda sig av REM för att 

påverka resultatet. Medan revisorer och övervakningsorgan naturligt nog fokuserar på att 

regleringen efterlevs, försöker istället investerare och analytikerkåren inte bara avgöra huruvida 

redovisningsregleringen efterlevs utan också bedöma om de strategiska och operationella 

investeringsbesluten som tas är korrekta (Kothari et al., 2016).  

 

2.3 Teorier kopplade till det etiska perspektivet 
I detta delkapitel presenteras de teorier som ofta används i litteraturen för att förklara eller 

förutsäga ett negativt samband mellan CSR och earnings management. Dessa teorier lyfter fram 

anledningar till varför företag som engagerar sig i CSR uppvisar eller bör uppvisa en låg förekomst 

av earnings management.  

 
2.3.1 Intressentteorin 

Intressentteorin, eller stakeholder theory som är den internationellt vedertagna definitionen, 

presenterades 1984 av Edward Freeman. Intressentteorin brukar delas upp i två olika varianter: en 

deskriptiv respektive en normativ. Intressentteorin är i detta avseende att betrakta som en 

paraplyterm som representerar fler än en teori och syftar till att förklara differentierad problematik i 

ledningens förhållande till intressenterna (Deegan & Unerman, 2011).  

 

Den deskriptiva varianten av intressentteorin förklaras som att ledningen har tendens att anpassa sig 

efter de intressenter som upplevs som viktigast för företaget. Sedermera ägnas tid till att vårda dessa 

relationer istället för relationer till intressenter som betraktas som mindre betydelsefulla. Å andra 

sidan gör den normativa varianten av intressentteorin (som är relaterad till det etiska perspektivet) 

gällande att ledningen betraktar samtliga intressenter som likvärdiga oavsett exempelvis finansiell 

prestation. Innebörden är därmed att det inte görs skillnad på vem intressenten i fråga är och vilket 

inflytande denne har - samtliga intressenter besitter rätten att få tillgång till likvärdig information. 

Intressentteorin i sin normativa form utgår från antagandet att ledningens huvudsakliga uppgifter är 

relaterade till företagets fortlevnad samt till att balansera konflikter mellan externa och interna 
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intressenter, vilket kan uppnås genom att ledningen agerar utifrån två grundläggande principer 

(Hasnas, 1998): 

 

Den första principen avser legitimitet och tydliggör att företagens främsta uppgift är att agera 

utifrån vad som är gynnsamt för intressenterna (kunder, ägare, anställda, leverantörer och det lokala 

samhället). Den andra principen bottnar i ett förtroendeperspektiv och förklaras som att ledningen 

agerar i egenskap av förtroendevald av intressenterna respektive företaget. För att främja långsiktiga 

relationer mellan parterna bör ledningen därmed agera utifrån dessas intressen (Hasnas, 1998; 

Freeman, Wicks & Parmar, 2004). För ledningen utgör intressentteorin ett medel som kan bringa 

klarhet gällande den typ av förhållande som krävs med intressenterna för att nå önskad riktning för 

företaget (Freeman et al., 2004). 

 

Freeman (2004) är tydlig med att företagen måste handskas med deras intressenter på något sätt, 

men hur väl ledningarna hanterar och utför detta skiljer sig avsevärt åt. Somliga forskare menar att 

företagens främsta uppgift är att vinstmaximera, vilket gör att CSR inte är möjligt att betrakta som 

en del av företagens ansvar (Friedman, 1970). Som en följd av detta kan företagsledningarna 

manipulera redovisningen och använda earnings management i försök att uppvisa positiva resultat 

(Dechow, Sloan & Sweeney, 1996). Freeman et al. (2004) är däremot av åsikten att företagen gör 

bäst i att ta hänsyn till de etiska och moraliska värderingar som finns i samhället. Om företagens 

intressenter värdesätter ansvarstagande är det, utifrån intressentteorin, relevant att ledningen 

engagerar sig i CSR för att demonstrera att de värderar intressenternas intressen (Hong & Andersen, 

2011; Orlitzky et al., 2003). Även Malik (2015) menar att CSR kan användas som ett verktyg för att 

främja relationen till intressenterna, vilket följaktligen maximerar företagets värde. Intressentteorin 

är således att betrakta som likställd med socialt ansvarstagande (Hasnas, 1998). Om 

företagsledningarna agerar i enlighet med intressentteorin bör därför ett negativt samband mellan 

CSR och earnings management återfinnas i föreliggande studie. 

 

2.3.2 Legitimitetsteorin 

Det vore felaktigt att betrakta legitimitetsteorin och intressentteorin som distinkt separerade teorier i 

och med de många likheter som finns mellan dem. Legitimitetsteorin utgår från antagandet att 

företagen strävar efter att agera i enlighet med samhällets och intressenternas intressen för att på så 

sätt uppfattas som legitima (Deegan & Unerman, 2011). Deegan et al. (2002) menar att det 

föreligger ett socialt kontrakt mellan företagen och samhället, innefattandes samhällets 
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förväntningar på företagen. Om företagen inte agerar enligt de uttalade förväntningarna som 

samhället ställer så betraktas de därmed som icke-legitima (Deegan et al., 2002).  

 

Begreppet legitimitet härstammar ursprungligen från statsvetenskapen, men har genom åren 

influerats av element från företagsekonomin (Kuznetsov, Kuznetsova & Warren, 2009). Dock 

erhåller konceptet legitimitet först innebörd när det placeras i en kontext (Suchman, 1995). 

Kuznetsov et al. (2009) definierar legitimitet som en företeelse som konsekvent genomsyrar och 

uppfattas inom företagen, vilken dessutom samspelar med samhällets generella uppfattning gällande 

den sociala miljö som företagen verkar i. En liknande ståndpunkt definieras av Suchman (1995) 

som menar att legitimitet uppnås genom att företagen övergripande agerar i enlighet med samhällets 

attityder gällande värderingar, normer, övertygelser och definitioner. Att ta i beaktande är dock att 

vad externa parter associerar med legitimitet inte nödvändigtvis är av statisk karaktär. Därav måste 

företagen snabbt omvärdera samt anpassa sig efter samhällets förändringar i rådande normer och 

värderingar för att fortsättningsvis uppfattas som legitima av intressenterna (Deegan et al., 2002; 

Deegan & Unerman, 2011).  

 

Att lämna upplysningar i redovisningen kan signalera för intressenterna att företaget agerar enligt 

samhällets förväntningar i form av värderingar, normer, övertygelser etcetera. Som följd av detta 

kan företagens initiativ till CSR betraktas som en etisk och legitim handling (Kuznetsov et al., 

2009). För intressenterna signalerar i förlängningen företagens engagemang gällande CSR som 

bevis för att de uppträder i överensstämmelse med det sociala kontraktet och betraktas således som 

legitima (Deegan et al., 2002). Manipulation av redovisningsinformation i syfte att gynna interna 

parter är därmed inte förekommande om företagsledningen agerar i enlighet med legitimitetsteorin 

(Dube & Maroun, 2017). 

 

2.4 Teori kopplat till det opportunistiska perspektivet 

I detta delkapitel presenteras de teorier som ofta används i litteraturen för att förklara eller 

förutsäga ett positivt samband mellan CSR och earnings management. Dessa teorier lyfter fram 

anledningar till varför företag som engagerar sig i CSR uppvisar eller bör uppvisa en hög 

förekomst av earnings management. 
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2.4.1 Principal-agentteorin och informationsasymmetri 

Principal-agent förhållandet uppstår i ett företag då aktieägarna (principalen) har anställt 

företagsledningen (agenten) för att fatta viktiga beslut i den operativa driften av företaget. 

Utgångspunkten i principal-agent teorin är att båda parter är rationella nyttomaximerare, och önskar 

därför att utnyttja relationen för sin egen vinning (Waterman & Meier, 1998). Enligt agentteorin 

uppstår en konflikt då det kan föreligga målinkongruens mellan företagsledningen och aktieägarna. 

Även om företagsledningen sköter den operativa driften av företaget och har tilldelats en position 

där de kan ta avgörande beslut som påverkar företaget, är det i slutändan aktieägarna som påverkas 

av dessa beslut. Företagsledningen kan ha andra intressen och mål än att maximera värdet för 

aktieägarna (Eisenhardt, 1989). Eftersom det är företagsledningen som sköter den dagliga driften av 

verksamheten, där aktieägarnas insyn är begränsad, föreligger också informationsasymmetri mellan 

agenten och principalen. Eisenhardt (1989) menar att aktieägarnas brist på kunskap och insyn 

avseende ledningens agerande är typexempel på agentproblematiken. Målinkongruens kombinerat 

med informationsasymmetrin leder till möjligheter för företagsledningen att agera opportunistiskt 

och se till sina egna intressen (Walker, 2013). 

 

För att undvika att företagsledningen agerar opportunistiskt kan olika åtgärder företas. Framförallt 

två mekanismer lyfts fram i litteraturen - övervakning (exempelvis tillsättande av en extern revisor) 

och upprättandet av kontrakt som syftar till att sammanföra aktieägarnas och företagsledningens 

intressen (Demsetz & Lehn, 1985; Jensen & Meckling, 1976). Dessa kontrakt kan innebära att 

företagsledningen kompenseras ekonomiskt om företaget uppnår ett finansiellt resultat vid en given 

tidpunkt (Eisenhardt, 1989).     

 

Ett sätt för att företagsledningen att utnyttja denna informationsasymmetri är att utöva earnings 

management (Beatty & Harris, 1999). De menar att ledningen exempelvis kan avstå från 

investeringar med ett positivt nuvärde för att istället uppfylla ett kortsiktigt resultatmål. Även 

Davidson III, Jiraporn, Kim och Nemec (2004) menar att earnings management kan uppstå till följd 

av att företagsledningen har incitament att manipulera den finansiella rapporten. Detta leder till att 

företaget inte visar upp ett korrekt resultat för sina intressenter. 

          

Martínez-Ferrero, Ruiz-Cano och Garcia-Sanchez (2016b) menar att ett sätt att minska 

informationsasymmetrin mellan företagen och dess intressenter är genom en förbättrad CSR-

redovisning. Genom att företagets intressenter har möjlighet att tillgodogöra sig innehållet i CSR-
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redovisningen kan dessa använda det som ett komplement till den finansiella rapporten. Principal-

agentproblematiken kan därmed anses reduceras genom att företaget ger ut mer information om sitt 

sociala ansvarstagande. Principal-agentteorin är intressant att betrakta då problemet med 

informationsasymmetri mellan företaget och dess intressenter innebär påverkan både avseende 

förekomsten av earnings management samt CSR. 

 

2.4.2 Stewardship theory 

Till skillnad från utgångspunkten i principal-agent theory innefattar inte stewardship theory 

antagandet om individens nyttomaximering. Teorin växte fram som ett motargument till agentteorin 

som framhåller den något förenklade synen på människan som en individ som alltid agerar rationellt 

och endast drivs av att maximera sin egennytta och ekonomiska rikedom (Donaldson & Davis, 

1991). Här görs istället antagandet om att företagsledningen alltid agerar med utgångspunkt i sin 

uppdragsgivares bästa (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997). Utgångspunkten inom stewardship 

theory grundar sig i tankegångar från psykologi och sociologi, vilka menar att kollektivistiska 

beteenden har högre nytta än individualistiska. Teorin bygger på att företagsledare värderar 

företagets och dess ägares intressen högre än sina egna. Förespråkare av stewardship theory menar 

att värdet för företagsledaren ligger i att uppfylla uppdragsgivarens behov och att därmed göra sig 

själv värdefull för företaget eller organisationen är tillräckligt som motivationsfaktor (Donaldson & 

Davis, 1991). 

  

Till skillnad från agentteorin föreligger alltså ingen intressekonflikt mellan företagsledningen och 

aktieägarna. Resultatmanipulering sker istället med utgångspunkt i att berika företagets intressenter 

genom att presentera högre resultat och stora vinster, vilket får till följd att aktiepriset stiger och 

värdet på företaget ökar. Ett positivt samband mellan earnings management och CSR kan förklaras 

med stewardshipteorin genom att företagsledaren manipulerar resultatet i syfte att berika företagets 

intressenter - och därmed också sig själv (Prior et al., 2008).   

 

2.5 Tidigare studier avseende samband mellan CSR och earnings management 
Prior et al. (2008) genomförde en internationell studie innehållandes 593 företag under åren 2002-

2004 för att undersöka sambandet mellan earnings management, mätt genom modifierade Jones-

modellen, och CSR. Studien visade på ett positivt samband mellan diskretionära periodiseringar och 

CSR. Författarna förklarar resultatet med att företagsledare som använder sig av earnings 

management vill blidka företagets intressenter genom ett bra CSR-arbete för skydda sin egen 
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position i företaget och för att stärka relationen med intressenterna genom att tillgodose deras 

önskemål. Vidare tolkades resultatet som att företagsledningen kan implementera CSR som en 

förebyggande åtgärd vid utövandet av earnings manangement.   

     

Även Chih et al. (2008) har globalt undersökt sambandet mellan CSR och earnings management 

mellan åren 1993-2002. Författarnas urval bestod av 1 653 företag verksamma i 46 olika länder, 

med reglering bestående av både civil law och common law. Exempelvis fann författarna via 

FTSE4Good Index högst CSR-aktivitet i Storbritannien, vilket är en stat som exkluderats ur denna 

studie. Earnings management mättes genom modifierade Jones-modellen via tre olika komponenter: 

resultatutjämning, inkomstaggressivitet samt undvikande av resultatförluster. Studiens slutsats visar 

varierande samband beroende på vilken komponent av earnings management som relaterades till 

CSR. Resultatutjämning samt undvikande av resultatförluster framträdde som negativt relaterat till 

CSR. Däremot fanns statistiskt stöd för att inkomstaggressivitet är positivt relaterat till CSR. Till 

skillnad från Prior et al. (2008) slutsats tyder istället Chih et al. (2008) övergripande resultat på ett 

negativt samband mellan CSR och earnings management.  

 

På den amerikanska marknaden har Hong och Andersen (2011) samt Kim et al. (2012) undersökt  

sambandet mellan CSR och REM respektive AEM. Hong och Andersen (2011) undersökte icke-

finansiella företag under en tioårsperiod (1995-2005) och inkluderade 8 078 årliga 

företagsobservationer i studien. Till skillnad från övriga studier på området mätte dock Hong och 

Andersen (2011) AEM genom en metod framtagen av Dechow och Dichevs (2002) med tillägg av 

variabler utifrån Francis (2005) studie. Vidare mättes REM med Roychowdhurys (2006) modell och 

CSR med KLD Index (Hong & Andersen, 2011).  

 

Kim et al. (2012) studerade i stället amerikanska oreglerade bolag mellan åren 1991-2009 med ett 

urval bestående av 18 160 företagsobservationer. I likhet med Hong och Andersen (2011) mätte 

författarna CSR med KLD Index samt REM med Roychowdhurys (2006) metod. Förekomsten av 

AEM mättes genom modifierade Jones-modellen (Kim et al., 2012). Resultaten av båda studierna 

visade överlag på negativa samband mellan CSR och earnings management i form av både REM 

och AEM, vilket ger stöd för att företagens beteende reflekteras av det etiska perspektivet (Kim et 

al., 2012; Hong & Andersen, 2011). Tilläggas ska dock att Kim et al. (2012) fann ett positivt 

samband mellan CSR och REM mätt i abnorma kassaflöden. 
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Gras-Gil et al. (2016) genomförde en nationell studie avseende sambandet mellan CSR och earnings 

management. I studien studerades 100 stycken av de mest ansedda icke-finansiella spanska 

företagen mellan åren 2005-2012, vilket resulterade i 286 företagsobservationer. Författarna utgick 

från MERCO Index för att mäta CSR samt den modifierade Jones-modellen för att mäta 

förekomsten av earnings management. Av studiens resultat framgår att det föreligger ett negativt 

samband mellan CSR och earnings management, vilket stödjer antagandet att företagen agerar i 

samklang med utgångspunkterna i det etiska perspektivet. Enligt författarna värdesätter 

företagsledningen en långsiktig relation till intressenterna över kortsiktiga vinster.  

 

Senare studier av Jordaan et al. (2018) samt Kim et al. (2018) har också undersökt sambandet 

mellan CSR och earnings management i form av både AEM och REM. Jordaan et al. (2018) 

genomförde en studie på den sydafrikanska marknaden där 214 årliga företagsobservationer 

inkluderats, vilken gav övergripande stöd för det etiska perspektivet. Av resultaten framkommer 

dock att AEM i högre utsträckning än REM tenderar att visa positiva samband till högre CSR mätt i 

SRI Index.  

 

Kim et al. (2018) å andra sidan studerade kinesiska företag. Avseende CSR råder skillnader 

gällande historia, kultur och politik mellan Europa och Kina. Urvalet för studien bestod av 2 640 

årliga företagsobservationer, insamlade mellan 2009-2014. Resultatet av studien kan enligt Kim et 

al. (2018) inte generaliseras till en större population på grund av institutionella faktorer men stödjer 

övergripande det etiska perspektivet, vilket innebär ett negativt samband. AEM mättes med 

modifierade Jones-modellen och REM med Roychowdhurys (2006) metod (Kim et al., 2018; 

Jordaan et al., 2018). På grund av hög legitimitetsrisk så ökar statligt kontrollerade och mer 

institutionellt utvecklade regioner förekomsten av REM, vilket stödjer det opportunistiska 

perspektivet (Kim et al., 2018). 

       

2.6 Hypotesuppställning 
Litteraturen och tidigare studier på området visar på en rad fördelar med ett ökat CSR-engagemang 

från företagen. Om företagsledningen agerar etiskt torde således ett företag som uppvisar ett högt 

CSR-engagemang inte använda sig av earnings management. Med utgångspunkt i tidigare studier 

och i den publicerade litteraturen som finns på området avser studien att pröva följande hypoteser 

som grundar sig i ett etiskt perspektiv: 
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● H1a: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av AEM. 
 

● H1b: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av REM, i form av abnorma  
       kassaflöden. 

 

● H1c: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av REM, i form av abnorma 
       diskretionära kostnader. 

 

● H1d: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av REM, i form av abnorma  
        produktionskostnader. 

 

● H1e: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av REM, i form av total REM.  
 

 

Tidigare litteratur visar dock även på att det finns tydliga incitament för företagsledningen att 

bedriva earnings management, framförallt i de företag där informationsasymmetrin är stor. CSR-

arbetet kan då användas som en sköld eller en dimridå och företagsledningen kan agera 

opportunistiskt genom att använda dessa fördelar till att öka förekomsten av earnings management. 

Med utgångspunkt i det opportunistiska perspektivet ställs därför följande hypoteser upp: 

 

● H2a: Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av AEM. 
 

● H2b: Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av REM, i form av abnorma kassaflöden. 
 

● H2c: Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av REM, i form av abnorma diskretionära  
       kostnader. 

 

● H2d: Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av REM, i form av abnorma     
       produktionskostnader. 

 

● H2e: Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av REM, i form av total REM.  
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3. METOD 

Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkter inklusive 

forskningsval. Därefter presenteras den empiriska metoden som tillämpats, vilken efterföljs av 

studiens operationalisering. Under nästkommande delkapitel beskrivs kontrollvariabler som sedan 

följs av skildringar gällande analys och kvalitetskriterier. Slutligen redovisas hur källkritik beaktats 

i studien. 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Metodologiska val och genomförande av en företagsekonomisk studie påverkas av dess filosofiska 

utgångspunkter, idéer och syn på omvärlden. Det innebär att epistemologiska frågeställningar och 

ontologiska antaganden är starkt knutna till studiens formulering av forskningsfrågor och dess 

genomförande (Bryman & Bell, 2017). Nedan beskrivs de vetenskapsteoretiska utgångspunkter som 

anammas i denna studie.  

 

3.1.1 Forskningsfilosofi 

Syftet är vägledande gällande de vetenskapsteoretiska utgångspunkter som antas i denna studie, 

med anledning av dess återspegling i forskningsfilosofi, forskningsansats och metodval (Eriksson, 

2018; Patel & Davidson, 2011). Då avsikten i föreliggande studie är att undersöka orsakssambandet 

mellan ämnesbegreppen CSR och earnings management genom objektiva statistiska mätningar samt 

förklaringar förefaller det naturligt med en positivistisk forskningsfilosofi (Sohlberg & Sohlberg, 

2013; Bryman & Bell, 2017; Eriksson, 2018). Sohlberg och Sohlberg (2013) klargör att 

positivismen utöver förklaring och mätning karaktäriseras av kausalitet, vilket innebär att 

intentionen att förklara ett kausalt samband mellan dessa anses väl passande.  

 

3.1.2 Forskningsansats 

Studiens syfte och tio uppställda hypoteser formas utifrån tidigare forskning som redogjort för både 

positiva och negativa samband mellan CSR och earnings management, vilket innebär att en 

deduktiv ansats är att föredra (Eriksson, 2018). Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) samt 

Bryman och Bell (2017) kännetecknas den deduktiva ansatsen av att hypotesutvecklingen utgår från 

tidigare forskning och tillsammans med aktuell empirisk data avser bidra till utvecklad kunskap 

inom området. Studiens hypoteser H1a-e och H2a-e ställs därmed upp för att konkretisera skillnader 

respektive likheter med tidigare forskningsresultat, samt tydliggöra de variabler som ämnas mätas 

(Saunders et al., 2009). Denna utformning benämns av Sohlberg och Sohlberg (2013) som en 
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hypotetisk-deduktiv ansats och är därmed den forskningsansats som antas i studien, som ämnar 

bidra med utvecklad kunskap gällande sambandet mellan CSR och earnings management genom 

hypotestestning. 

 

3.1.3 Forskningsmetod 

Eftersom val av forskningsmetod påverkar såväl utformning som angreppssätt är det av vikt att utgå 

från en metod där dessa aspekter angrips på ett sätt som passar studiens syfte. Den kvantitativa 

forskningstraditionen fokuserar övergripande på mätning, generalisering, kausalitet och replikation 

(Bryman & Bell, 2017) vilket ligger nära till hands med denna studies syfte. Vidare påpekar 

Bryman och Bell (2017) att hypoteser som härleds utifrån teori för att sedan prövas är ett av de 

viktigaste elementen inom den kvantitativa traditionen. Då angreppssättet i studien är objektivt, 

datan är numerisk samt kvantifierad och hypoteser prövas stöds valet av en kvantitativ 

forskningsmetod. Dessutom återfinns en eftertänksamhet och noggrannhet i urval respektive 

tillvägagångssätt, vilket stärker möjligheten för generalisering samt replikation av studien (Bryman 

& Bell, 2017).  

 

3.1.4 Forskningsdesign 

Likt Chih et al. (2008) och Jordaan et al. (2008) tillämpas en tvärsnittsdesign i studien. Avsikten 

med studien är att undersöka sambandet mellan CSR och earnings management i 

kontinentaleuropeiska företag och inte om detta eventuella samband varierar under tidsperioden 

2008-2017, vilket motiverar valet av denna design (Bryman & Bell, 2017; Lantz, 2011). Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen (2010) förtydligar att begreppet tvärsnittsdata innebär att data samlas in 

vid en specifik tidpunkt och att bakomliggande aspekter som kan påverka sambandet vid den 

aktuella perioden därmed inte inkluderas. Därav är begränsningen med denna forskningsdesign att 

skenbara samband inte kan uteslutas och att orsaksrelationer inte fullt ut kan styrkas (Djurfeldt et 

al., 2010). För att minimera denna riskfaktor har tvärsnittsdata samlats in för de företag som 

uppvisar fullständig information i Thomson Reuters Datastream gällande CSR, AEM och REM för 

samtliga år mellan 2008-2017. 
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3.2 Empirisk metod 
 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Finansiell data som är nödvändig för att studera sambandet mellan CSR och REM respektive CSR 

och AEM i kontinentaleuropeiska företag samlas in genom databasen Thomson Reuters Datastream. 

Thomson Reuters Datastream tillhandahåller data för över 7 000 företag, varav 1 200 härstammande 

i Europa (Thomson Reuters, 2019). Följaktligen grundas studien på sekundärdata, vilket enligt 

Bryman och Bell (2017) samt Saunders et al. (2009) inrymmer flertalet fördelar rörande tid och 

finansiering gentemot primärdata. I studien sparas tid vid själva insamlingsprocessen som istället 

avvaras på sammanställning samt analys och således möjliggör mer djupgående resonemang. 

Dessutom inkluderas en stor volym av observationer då ett ställningstagande till tid och finansiering 

inte behöver göras i särskilt vid omfattning - vilket utgör ett viktigt element avseende population 

och generalisering (Bryman & Bell, 2017; Saunders et al., 2009).  

 

En nackdel med att grunda studier på data av sekundär art är att kvalitén inte kan garanteras då 

forskaren inte samlat in datan personligen (Bryman & Bell, 2017). I studien samlas data in via 

Thomson Reuters Datastreams, vilket är en etablerad databas som sammanställer ESG Score genom 

en komplex process. Dessutom är Thomson Reuters Datastream en av de världsledande aktörerna 

gällande tillhandahållandet av ESG Score som mått på CSR-aktiviteter (Thomson Reuters, 2019). 

Vidare finns ett gediget finansiellt informationsunderlag lättillgängligt i databasen, vilket gjort 

Datastream till den mest omfattande databasen i världen (Refinitiv, 2019). Datastream betraktas 

därmed som ett utmärkt verktyg för att mäta förekomsten av earnings management och CSR-

aktiviteter i företagen med ett dataunderlag av god kvalitet. Dessutom är det ofrånkomligt att 

underlaget baseras på sekundärdata för att besvara studiens syfte under rådande tidsfrist.  

 

Utöver sekundärdata används vetenskapliga artiklar, tryckt litteratur och elektroniska källor som 

grund för studiens utformning. De vetenskapliga artiklar som studien stödjer sig på samlas bland 

annat in via ämnesspecifika databaser såsom Business Source Premier, Academic Search Elite, 

Emerald och Scopus. Utöver dessa används Google Scholar och Discovery för övergripande 

sökningar i flertalet databaser. Artiklarna, som är peer-rewied, lokaliseras genom sökord relaterade 

till ämnes- och nyckelbegrepp såsom “CSR”, “CSP”, “earnings management”, “real activities 
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manipulation”, “accrual-based earnings management”. Genom att studera artiklarnas referenslistor 

påträffas ytterligare relevant litteratur.  

 

3.2.2 Population, urval och bortfall 

I enlighet med den kvantitativa forskningstraditionen eftersträvas generalisering i studien (Saunders 

et al., 2009). Bryman och Bell (2017) förklarar att det en fördel att sannolikhetsurval tillämpas för 

generaliserbara resultat, det vill säga att urvalet görs på slumpmässig grund där varje enskilt företag 

inrymmer lika stora möjligheter att inkluderas. I denna studie är det dock inte en rimlig 

utgångspunkt, främst på grund av tidmall och möjlighet till datainsamling. Studien baseras därför på 

ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att endast de icke-finansiella företagen på de 

kontinentaleuropeiska aktiemarknaderna med fullständig information för samtliga variabler under 

aktuell tidsperiod (2008-2017) i Thomson Reuters Datastream inkluderas. Således påverkas 

resultatens generaliserbarhet i viss mån negativt till förmån för stärkt objektivitet och minimerad 

risk för manuella felkällor (Bryman & Bell, 2017). Dataunderlag för observationerna hämtas från 

Thomson Reuters Datastreams lista Asset4 Europe, exklusive Storbritannien och Irland. Som 

tidigare nämnts utesluts dessa två länder på grund av dess institutionella olikheter samt skillnader i 

rättssystem gentemot övriga europeiska länder som bevisligen funnits påverka existensen av 

earnings management.  

 

I praktiken innebär det att noterade företag i länderna Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, 

Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Tjeckien, 

Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike inkluderas i urvalet. De företag som under processen 

upptäcks sakna en eller flertalet variabler som krävs för att beräkna ESG Score, AEM eller REM för 

något av åren utesluts manuellt. För att beräkna AEM består urvalet av 200 företag som årligen 

observeras, vilket innebär ett totalt antal observationer om 2 000. Eftersom REM mäts utifrån fyra 

olika parametrar och det påträffats en viss skillnad gällande fullständig information för dessa skiljer 

sig antalet företag i urvalet åt för dessa. Det mått som fångar upp REM som helhet (REM_TOTAL) 

har ett urval bestående av 166 företag, vilket innebär 1660 observationer totalt. Nedan (Tabell 1) 

presenteras sammanställningar gällande företagens landstillhörighet i AEM respektive REM i 

procent. 
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Tabell 1. Sammanställning av landstillhörighet för företagen i urvalet för AEM och REM. Tabellen visar 

även skillnader mellan de fyra parametrar som mäter REM: ACFO, ADISX, APROD och REM_TOTAL. 

 AEM REM 
 ABS_DACC ACFO ADISX APROD TOTAL_REM 
Land Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) 
Belgien 60 (3,0%) 130 (4,8%) 80 (4,6%) 100 (4,0%) 70 (4,2%) 
Danmark 90 (4,5%) 120 (4,4%) 80 (4,6%) 110 (4,4%) 80 (4,8%) 
Finland 100 (5,0%) 140 (5,2%) 70 (4,0%) 130 (5,2%) 60 (3,6%) 
Frankrike 400 (20,0%) 490 (18,1%) 280 (16,0%) 460 (18,3%) 280 (16,9%) 
Grekland 10 (0,5%) 40 (1,5%) 10 (0,6%) 40 (1,6%) 10 (0,6%) 
Italien 130 (6,5%) 150 (5,6%) 130 (7,4%) 150 (6,0%) 130 (7,8%) 
Nederländerna 170 (8,5%) 200 (7,4%) 160 (9,1%) 200 (8,0%) 160 (9,6%) 
Norge 80 (4,0%) 110 (4,1%) 80 (4,6%) 80 (3,2%) 70 (4,2%) 
Polen 30 (1,5%) 30 (1,1%) 0 (0,0%) 30 (1,2%) 0 (0,0%) 
Portugal 10 (,05%) 50 (1,9%) 20 (1,1%) 50 (2,0%) 20 (1,2%) 
Spanien 200 (10,0%) 230 (8,5%) 60 (3,4%) 220 (8,8%) 50 (3,0%) 
Sverige 130 (6,5%) 190 (7,0%) 150 (8,6%) 180 (7,2%) 150 (9,0%) 
Schweiz 210 (10,5%) 260 (9,6%) 200 (11,4%) 220 (8,8%) 180 (10,8%) 
Tjeckien 10 (0,5%) 20 (0,7%) 20 (1,1%) 20 (0,8%) 20 (1,2%) 
Turkiet 40 (2,0%) 70 (2,6%) 50 (2,9%) 70 (2,8%) 50 (3,0%) 
Tyskland 310 (15,5%) 410 (15,2%) 340 (19,4%) 390 (15,5%) 310 (18,7%) 
Ungern 0 (0,0%) 10 (0,4%) 0 (0,0%) 10 (0,4%) 0 (0,0%) 
Österrike 20 (1,0%) 50 (1,9%) 20 (1,1%) 50 (2,0%) 20 (1,2%) 
Totalt 2000 (100%) 2700 (100%) 1750 (100%) 2510 (100%) 1660 (100%) 
 

3.3 Operationalisering  

Då den positivistiska forskningstraditionen tydligt betonar vikten av objektivitet och mätning är 

strävan efter operationalisering nära till hands. Operationalisering innebär att generella begrepp 

omvandlas till mätbara tal (Bryman & Bell, 2017; Sohlberg & Sohlberg, 2013; Saunders et al., 

2009). Genom att begreppen CSR och earnings management omvandlas till kvantifierbara mått 

minimeras således studiens subjektivitet. 

 

3.3.1 Den oberoende variabeln ESG Score 

Företagens CSR-aktiviteter behandlas utifrån redovisningsdata som hämtas från Thomson Reuters 

Datastream. Det har tidigare i studien konstaterats att CSR inte är en kvantifierbar variabel 

(McWilliams & Siegel, 2001), men att ESG Score däremot är ett allmänt accepterat mått gällande 

dessa aktiviteter (Luo et al., 2015). Thomson Reuters tillhandahåller sekundärdata sedan 2002 

avseende företagens CSR-aktiviteter genom måttet ESG Score. ESG utgör förkortningen av 

“Environmental (miljö), Social (socialt) och Corporate Governance (bolagsstyrning)” och 

analyserar CSR utifrån helhets- och delaspekter. Totalt inrymmer ESG tio underliggande teman 

med en övergripande målsättning att tillhandahålla kvalitativ och tillförlitlig finansiell information 

som är aktuell, transparent, noggrann och jämförbar. ESG Score beskrivs som objektivt och 
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transparent utformat med över 400 separata mätvärden att tillgå i databasen (Thomson Reuters, 

2019).  

 

Ett problem som påpekats med ett kombinerat ESG Score är huruvida måttet speglar verkligheten 

och om ett “bra” värde i någon av dimensionerna väger upp för “dåliga” värden i de andra. Ett 

övergripande antagande som påträffas i publicerad forskning är att alla dimensioner är lika viktiga 

för företagen. Detta antagande speglar nödvändigtvis inte verkligheten utan rimligen förekommer 

branschskillnader och skevhet mellan exempelvis banksektorns och oljeindustrins ansvarstagande. 

Branscherna fokuserar därmed med rätta olika mycket på exempelvis bolagsstyrning och 

miljömässigt ansvarstagande (Capelle-Blancard & Petit, 2017). Trots denna kritik som riktats mot 

kombinerat ESG Score bedöms måttet vara mest förenligt med denna studies syfte. Om endast 

endera av dimensionerna studeras borde rimligen risken för skevhet öka väsentligt utifrån ovan 

framförda argument.  

 

 
Figur 3. ESG Score (Thomson Reuters, 2019). 

 

Företagens ESG Score uppdateras regelbundet med ett dataunderlag som samlas in och 

sammanställs av 150 analytiker för att säkerställa dess korrekthet. En komplex metodologisk 

företeelse som inkluderar både mänskliga och algoritmiska processer används för att granska 

kvaliteten på dataunderlaget. Utifrån det observerade kombinerade ESG måttet kategoriseras 

företagen i ett alfabetiskt 12-stegsintervall mellan D- och A+ (Thomson Reuters, 2019), vilket 

illustreras i Figur 4.  
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Figur 4. Intervall ESG Score (Thomson Reuters, 2019). 

 

3.3.2 Den beroende variabeln AEM  

Som tidigare nämnts har forskningen delat in metoderna av earnings management i två kategorier, 

AEM och REM. AEM handlar om resultatpåverkan från företagsledningen avseende vilka 

redovisningsmetoder som används samt vilka periodiseringar som ska göras. Periodiseringar som 

inte anses vara normala för verksamheten refereras till som diskretionära periodiseringar (Dechow 

et al., 1995). 

  

3.3.2.1 Modeller för att mäta diskretionära periodiseringar     

I tidigare forskning har ett flertal modeller utvecklats för att mäta förekomsten av earnings 

management genom att uppskatta huruvida dessa periodiseringar är normala för företagets 

verksamhet eller inte. Den första tillämpade modellen kallas “The Healy Model”, och författaren 

kunde med hjälp av den dra slutsatsen att företagsledningen ägnade sig åt earnings management 

om de hade möjlighet att öka sin prestationsbaserade bonus (Healy, 1985). Modellen jämför 

kassaflödet från den operativa verksamheten med det redovisade resultatet, och skillnaden 

mellan dessa anses utgöra periodens periodiseringar (Healy, 1985). 
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Figur 5. Healys modell för icke-diskretionära periodiseringar. Healy (1985). 

 

Där: 

TAi,t= Totala periodiseringar för företag i,år t;   
𝑁𝐷𝐴𝑖,𝑡 = Icke diskretionära periodiseringar för företag 𝑖, år 𝑡;  
𝐴𝑖,𝑡−1 = Totala tillgångar för företag 𝑖, år 𝑡−1;  
𝑛 = 𝑛, ... , 𝑁 antal perioder som estimeras;  
𝑖 = 𝑖, ... , 𝐼 företagsindex;  
𝑡 = t, ... , 𝑇 årsindex;  
         

Således kan man genom att beräkna medelvärdet av de totala periodiseringarna för ett givet antal år  

använda det som en proxy för icke-diskretionära periodiseringar (Figur 5). Därmed kan 

diskretionära periodiseringar urskiljas genom att subtrahera icke-diskretionära periodiseringar från 

totala periodiseringar (Ronen & Yaari, 2008).   

          

DeAngelo (1986) utformade med utgångspunkt i Healys modell en egen modell för att beräkna 

earnings management i form av periodiseringar. DeAngelos modell mäter earnings management 

genom att de totala periodiseringarna i föregående period används som en indikator för förväntade 

icke-diskretionära periodiseringar, med antaganden om att ingen resultatmanipulation förekommer. 

Skillnaden i de totala periodiseringarna utgör periodens resultatmanipulering (Dechow et al., 1995). 

De totala periodiseringarna för perioden beräknas genom att subtrahera kassaflödet från den 

operativa verksamheten från företagets redovisade resultat (DeAngelo, 1986). 

Figur 6. DeAngelos modell för diskretionära periodiseringar. DeAngelo (1986). 
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Där: 

TAi,t= Totala periodiseringar för företag i,å r t; 
𝑁𝐷𝐴𝑖,𝑡 = Icke-diskretionära periodiseringar för företag 𝑖, år 𝑡; 
𝐴𝑖,𝑡−1 = Totala tillgångar för företag 𝑖, år 𝑡−1; 
𝑡 = 𝑡, ... , 𝑇 årsindex;  
     

Begränsningarna i dessa båda modeller och för att de ska vara användbara förutsätts att de icke- 

diskretionära periodiseringarna är konstanta över tid (DeAngelo, 1986). Dessutom krävs att 

medelvärdet av de diskretionära periodiseringarna är lika med noll under undersökningsperioden. 

Om de diskretionära periodiseringarna förändras från period till period kommer de båda modellerna 

mäta de icke-diskretionära periodiseringarna felaktigt (Dechow et al., 1995).   

   

Med anledningen av detta utvecklades en ny modell av Jones (1991), vilken kom att benämnas 

Jones-modellen. Till skillnad från Healys och DeAngelos modeller löser Jones-modellen problemet 

med att separera de icke-diskretionära periodiseringarna från de diskretionära periodiseringarna. 

Healys (1985) modell behandlar dessa likställt med totala periodiseringar. DeAngelos (1986) 

modell begränsas av antagandet om att dessa skulle ses som konstanta över tid för att modellen 

skulle fungera, vilket är orimligt med tanke på att de ekonomiska förutsättningarna förändras för 

företaget efter hand (Dechow et al., 1995). 

      

I Jones-modellen (1991) tas företagens ekonomiska förhållanden i form av materiella 

anläggningstillgångar (PPE) i beaktning för att belysa företagens icke-diskretionära periodiseringar. 

Dessa antas ligga utanför utanför företagets kontroll och anses således ej möjliga att manipulera 

(Jones, 1991). Beräkningen sker med utgångspunkt i branschspecifika variabler. 

De totala periodiseringarna beräknas i två steg. Första steget innebär att i estimeringsperioden  

använda sig av en minstakvadrat-metod för att skatta parametrarna (Figur 7), där antagandet görs att 

företaget inte bedrivit någon form av earnings management. Detta innebär att NDA (icke-

diskretionära periodiseringar) = TA (totala periodiseringar) och DA (diskretionära periodiseringar) 

= 0. 
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Figur 7. Jones-modellen. Jones (1991). 

 

Där:      

T𝐴 𝑖,𝑡 = Totala periodiseringar för företag 𝑖, år 𝑡 ;  

A 𝑖,𝑡−1= Totala tillgångar, år t;       

∆𝑅𝐸𝑉i,t = Differensen intäkter för företag 𝑖, år 𝑡 och 𝑡 −1 

𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 = Materiella anläggningstillgångar för företag 𝑖, år 𝑡; 

𝛼𝑖 ,𝛽1,𝑖 ,𝛽2,𝑖 = Företagsspecifika parametrar; 

𝑖 = 𝑖, ... , 𝐼 företagsindex; 

𝑡 = 𝑡, ... , 𝑇 årsindex; 

𝜀𝑖,𝑡 = residual för företag 𝑖, år 𝑡;  

     

Efter att skattning gjorts erhålls ett värde av icke-diskretionära periodiseringar, NDA. Denna 

används vidare som referenspunkt. 

 

Nästa steg blir då att undersöka det verkliga värdet på de totala periodiseringarna TA genom att 

använda de skattade koefficienterna från steg 1. De diskretionära periodiseringarna DA ges då av 

skillnaden mellan de totala periodiseringarna TA som insamlats och de som skattats fram i 

föregående steg.       

 

3.3.2.2 Modifierade Jones-modellen 

Ett problem med Jones-modellen är att intäkter behandlas som en del av företagets icke-

diskretionära periodiseringar. Således är det omöjligt att med hjälp av Jones-modellen upptäcka 

earnings management i de fall där företaget inte manipulerar resultatet i estimeringsperioden utan 

istället manipulerar kundfordringarna i perioden som undersöks (Dechow et al., 1995; Ronen & 

Yari, 2008). De periodiseringar som avser kreditförsäljning i estimeringsperioden behandlas då som 
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icke-diskretionära, men behandlas som diskretionära periodiseringar i perioden efter, vilket leder till 

att modellen indikerar att resultatmanipulering förekommer. 

 

Dechow et al. (1995) löste detta med att utveckla den modifierade Jones-modellen. De icke-

diskretionära periodiseringar i undersökningsperioden beräknas genom förändringen i 

kontantförsäljning istället för i den totala försäljningen, eftersom det är lättare att manipulera 

resultatet med utgångspunkt i kreditförsäljningen än genom kontantförsäljningen. Vid användning 

av den modifierade Jones-modellen är det enligt Dechow et al. (1995) lägre risk för beräkningsfel 

när earnings management sker via företagets redovisning av intäkter.  

 

Figur 8. Modifierade Jones-modellen. Dechow et al. (1995). 

            

Där:     

TAi,t= Totala periodiseringar för företag i, år t;    

𝐴 𝑖,𝑡 = Totala tillgångar för företag 𝑖, år 𝑡 ;      

∆𝑅𝐸𝑉 = Differens intäkter för företag 𝑖, år 𝑡 och 𝑡 ; 𝑖,𝑡 −1 

∆𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡 = Differens kundfordringar för företag 𝑖, år 𝑡 och 𝑡−1;  

𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 = Anläggningstillgångar för företag 𝑖, år 𝑡; 

𝛼𝑖 ,𝛽1,𝑖 ,𝛽2,𝑖 = Företagsspecifika parametrar; 

𝑖 = 𝑖, ... , 𝐼 företagsindex;      

𝑡 = 𝑡,...,𝑇 årsindex; 

𝜀𝑖,𝑡 = residual för företag 𝑖, år 𝑡;  

 

3.3.2.3 Tillämpning av modifierade Jones-modellen i studien 

Modified Jones Model anses vara den modell som är mest lämpad att använda vid beräkningar av 

periodiseringsbaserad resultatmanipulering (Dechow et al., 1995) och är också den metod som 

vanligen används i liknande studier (Cohen et al., 2008; Joordan et al. 2018). I denna studie används 

därför den modifierade Jones-modellen, med tillägget att de företagsspecifika parametrarna som 
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beräknas med tvärsnittsregression istället beräknas med utgångspunkt i respektive bransch och 

räkenskapsår. Detta förfarande benämns som the cross-sectional model och användes första gången 

i en studie av DeFond och Jiambalvo (1994). 

 

Tillämpningen av the cross sectional model innebär att modellen bättre fångar upp indikatorer på 

earnings management då vissa branscher kan vara mer eller mindre benägna att bedriva earnings 

management (DeFond & Jiambalvo, 1994). Genom att tvärsnittsregressionen görs med 

utgångspunkt i respektive bransch och år minskar risken för att modellen uppvisar felaktiga 

indikationer på earnings management. Uppdelning i respektive bransch har skett enligt Thomson 

Reuters tvåsiffriga branschklassificering och presenterar nedan i Tabell 2: 

 

Tabell 2. Antal och procentuell andel företag i respektive bransch (AEM). 

AEM 

Bransch Antal Procent 

Energi 17 8,50 

Råvaror 24 12 

Industri 45 22,5 

Konsumenttjänster 24 12 

Dagligvaror 11 5,5 

Hälsovård 25 12,5 

Teknologi 21 10,5 

Telekommunikation 15 7,5 

Allmännytta 18 9 

Totalt 200 100,00 

        

     

Inledningsvis beräknas företagets totala periodiseringar (TA) med hjälp av nyckeltal från företagens 

balansräkning genom formeln: 

      

TAt = (∆CAt - ∆CLt - ∆Casht + ∆STDt - DEPt ) / (At-1) 
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Där:         

∆CA = Förändring i omsättningstillgångar 

∆CL = Förändring i kortfristiga fordringar 

∆Cash = Förändring i likvida medel 

∆STD = Förändring i skulder inkluderade i kortfristiga fordringar  

DEP = Kostnad för avskrivning och amortering 

A= Totala tillgångar 

t = tidpunkt eller period  

     

Nästa steg är att skatta α1, α2 och α3, vilka är de riktningskoffecienter som krävs för uträkningen av 

diskretionära periodiseringar (DA). Detta innebär de företagsspecifika parametrar vilka är unika för 

varje företag och räkenskapsår. Koeffecienterna skattas med hjälp av en minstakvadrat-regression 

vilken härleds från följande tvärsnittsregression i SPSS: 

      

TAt = α1(1/At-1) + α2(ΔREVt) + α3(PPEt) + νt 

         

Där: 

∆CA = Förändring i omsättningstillgångar 

∆CL = Förändring i kortfristiga fordringar 

∆Cash = Förändring i likvida medel 

t = tidpunkt eller period  

 

När de totala periodiseringarna beräknats och de företagsspecifika variablerna har skattats blir nästa 

steg att beräkna företagens icke-diskretionära periodiseringar (NDA). Utifrån denna information 

kan de icke-diskretionära periodiseringarna beräknas enligt formeln. Regressionerna delas här upp 

branschvis och för respektive räkenskapsår, vilket innebär att en regression körs för varje grupp: 

      

NDAt = α1(1/At-1) + α2((ΔREVt-ΔRECt)/ At-1) + α3(PPEt/At-1) 

         

Residualerna som fås ut av datan är att betrakta som företagens icke-diskretionära periodiseringar.  

Det avslutande steget är att bedöma företagets diskretionära periodiseringar (DA) som beräknas 

genom att subtrahera de icke-diskretionära periodiseringarna från de totala periodiseringarna genom 

formeln: 
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DAt = TAt - NDAt  

     

3.3.2.4 Kritik mot modifierade Jones-modellen 

Kritiken som framförts mot användandet av den modifierade Jones-modellen grundar sig på att 

vissa tillkortakommanden uppstår till följd av beräknade av periodiseringarna med utgångspunkt i 

balansräkningen. Exempelvis menar Collins och Hribar (2002) att modellen får problem att hantera 

de företag som genomgått fusioner eller förvärv alternativt avvecklat delar av verksamheten. De 

menar även att modellen är känslig för valutaomräkningar. Istället föreslår Collins och Hribar 

(2002) att företagens periodiseringar ska beräknas som företagets resultat efter extraordinära poster 

minus kassaflödet från den operativa verksamheten. Denna studie kommer trots detta utgå från att 

beräkna de periodiseringarna med utgångspunkt i balansräkningen. Detta då Thomson Reuters 

information kring företagens extraordinära poster är knapphändig, samt att det vanligaste 

förfarandet vid studier på området är att utgå från balansräkningen.     

  
 

3.3.3 Den beroende variabeln REM 
Till skillnad från AEM innebär resultatmanipulation som sker via REM en reell påverkan på 

kassaflödet i företaget. Därför är utgångspunkten i modellerna i större utsträckning hämtade från 

kassaflödesanalysen är från balansräkningen.  

 

3.3.3.1 Roychowdhurys modell 

Roychowdhurys (2006) modell har i ett flertal studier på området (Cohen et al., 2008; Zang, 2012) 

använts för att beräkna förekomsten av REM. Modellen uppskattar normala nivåer av en aktivitet i 

respektive bransch, vilken sedan jämförs med faktiska nivåer. Roychowdhurys modell (2006) delar 

upp beräkningen av REM i tre olika aktiviteter. Dessa tre aktiviteter är abnorma kassaflöden 

(ACFO), abnorma diskretionära kostnader (ADISX) och abnorma produktionskostnader (APROD). 

 

Första steget i Roycowdsburys modell (2006) är att upprätta ett referensvärde för varje bransch. Där 

erhålls de branschspecifika parametrar a0, a1, B1, och B2 som används nedan. För uppdelning i 

respektive bransch används företagens företagskod hämtad från Thomson Reuters, där de två första 

siffrorna används för att bestämma bransch. I Roychowdsburys (2006) modell ställs kravet på att 

minst 15 årliga observationer per bransch ska finnas tillgängliga för att minska påverkan från 



 

41 

 

enskilda observationer. Då det ursprungliga urvalet i denna studie är mindre än i Roychowdsburys 

(2006) studie och ett minimikrav på 15 årliga observationer skulle innebära ytterligare bortfall, 

tillämpas i denna studie ett minimikrav om 8 årliga observationer för respektive bransch. Ett 

minimikrav om 8 årliga observationer per bransch tillämpas även i tidigare studier (Cohen et al., 

2008; Zang; 2012) och anses därmed vara lämpligt för denna studie. Företagen i denna studie har 

klassificerats enligt nedanstående Tabell 3. 

 

Tabell 3. Antal och procentuell andel företag i respektive bransch (REM). 

 ACFO ADISX APROD TOTAL REM 

Bransch Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Energi 52 19,3 13 7,4 24 9,6 25 15,1 

Råvaror 11 4,1 23 13,1 37 14,6 8 4,4 

Industri 61 22,6 26 14,9 55 21,8 24 14,9 

Konsumenttjänster 33 12,2 21 12,0 28 11,2 22 13,3 

Dagligvaror 20 7,4 18 10,3 19 7,6 17 10,2 

Hälsovård 30 11,1 25 14,3 29 11,6 25 15,1 

Teknologi 22 8,1 21 12,0 19 7,6 18 10,8 

Telekommunikation 21 7,8 16 9,1 21 8,4 16 9,6 

Allmännytta 20 7,4 12 6,9 19 7,6 11 6,6 

Totalt 270 100,00 175 100,00 251 100,00 166 100,00 

Första steget i Roychowdhurys (2006) modell innebär att uppskatta abnorma kassaflöden 

(ACFO) från verksamheten genom att jämföra företagets kassaflöden med vad som enligt 

modellen bör vara normala kassaflöden med hänsyn till de företagsspecifika parametrar som 

beräknats utifrån respektive räkenskapsår och bransch. Följande tvärsnittsregression används för 

att skatta ACFO för varje bransch och räkenskapsår:  
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Figur 9. Skattning av abnorma kassaflöden i Roychowdsburys (2006) modell. 

     

Där: 

CFO = Kassaflöde från den operativa verksamheten    
At-1 = Totala tillgångar föregående år 
St = Försäljning 

∆St = Förändring i försäljning 

    

ACFO beräknas som faktiska CFO minus den skattade normala nivån av CFO. Negativ residual 

uppstår i de fall som företaget manipulerar resultatet uppåt och ett positivt residual uppstår när ett 

företag manipulerar resultatet nedåt. 

 

Därefter beräknas de abnorma diskretionära kostnaderna (ADISX). De diskretionära kostnaderna 

innefattar marknadsföringskostnader, kostnader för forskning och utveckling samt försäljnings- och 

administrationskostnader. För att undvika att företag som manipulerar försäljningen uppåt uppvisar 

låga residualer menar Roychowdhury (2006) att de abnorma diskretionära kostnader ska uttryckas 

som en linjär funktion av eftersläpande försäljning. Därmed används följande tvärsnittsregression 

för att skatta varje bransch för respektive räkenskapsår: 

 

Figur 10. Beräkning av diskretionära kostnader enligt Roychowdhurys (2006) modell. 

  

Där:       

DISX = Diskretionära utgifter. 

At-1 = Totala tillgångar föregående år  

St-1 = Försäljning i slutet på föregående period 

            



 

43 

 

De abnorma diskretionära kostnaderna (ADISX) beräknas som faktiska DISX minus den normala 

nivån av DISX som är den uppskattade koefficienten i formeln ovan. Ett negativ residual uppstår 

när företag manipulerar resultatet uppåt och ett positivt restvärde uppstår när ett företag manipulerar 

resultatet nedåt. 

 

Nästa steg i modellen är att beräkna företagets abnorma produktionskostnader (APROD). 

Företagsledningens har möjligheten att kortsiktigt öka produktionen och på så vis fördela fasta 

kostnader på fler antal producerade enheter, vilket resulterar i ett högre överskott per enhet (Joordan 

et al, 2018). Roychowdhurys (2006) modell mäter därför produktionskostnaderna som summan av 

kostnaden för sålda varor (COGS) och förändringen i lager (INV). 

 

Följande tvärsnittsregression används för kostnad för sålda varor, vilken uttrycks som en linjär 

funktion av samtida kostnader för att uppskatta normala COGS: 

Figur 11. Beräkning av diskretionära produktionskostnader enligt Roychowdhurys (2006) modell. 

 

Där: 

COGS = Kostnad för sålda varor 

At-1 = Totala tillgångar föregående år 

St-1 = Försäljning i slutet på föregående år  

    

Andra delen för att skatta abnorma produktionskostnader är att mäta förändringen i varulagret. 

Roychowdhury (2006) uttrycker förändring i lager som en linjär funktion av förändring i försäljning 

och ett års tidigare förändring i försäljning. Följande tvärsnittsregression används för att beräkna 

den normala förändringen i lager:  
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Figur 12. Beräkning av förändring i varulager enligt Roychowdhurys (2006) modell. 

 

Där: 

∆INV = Förändring i lager 

∆St = Förändring i försäljning 

∆St-1 = Förändring i försäljning föregående år 

At-1 = Totala tillgångar föregående år        

      

För att sedan mäta abnorma produktionskostnader slås modellerna för att mäta COGS och INV ihop 

till en modell som skattar PROD. Detta resulterar i att följande tvärsnittsregression används för att 

skatta varje bransch för respektive räkenskapsår: 

Figur 13. Beräkning av abnorma produktionskostnader enligt Roychowdhurys (2006) modell. 

 

Där: 

PROD = Produktionskostnader 

At-1 = Totala tillgångar i slutet av period t  

St = Försäljning 

∆St = Förändring i försäljning år t 

∆St-1 = Förändring i försäljning föregående år t  

 

Abnorma produktionskostnaden (APROD) beräknas som faktiska produktionskostanden (PROD) 

subtraherat med den normala nivån av PROD som är den uppskattade koefficienten i figuren ovan. I 

motsats till ACFO och ADISX innebär en negativ residual av APROD att företag manipulerar 

resultatet nedåt. En positiv residual innebär att företag manipulerar resultat uppåt. 
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Abnorma kassaflöden från verksamhet (ACFO), abnorma diskretionära utgifter (ADISX) och 

abnorma produktionskostnader (APROD) beräknas som skillnaden mellan de faktiska värdena av 

CFO, PROD och DISX som företagen uppvisar och de normala nivåerna för branschen som 

estimeras genom ekvationerna ovan. Dessa tre variabler kommer fortsättningsvis att användas 

separata som indikatorer för REM.  

 

3.3.3.2 Total REM 

Som tidigare nämnts är syftet med studien att undersöka earnings management som helhet, både 

avseende REM och AEM. Roychowdhurys modell (2006), är användbar för att uppskatta de i 

kapitlet tidigare indikatorerna avseende REM, men mäter inte fenomenet som helhet. Därför görs i 

denna studie även ett tillägg avseende en parameter som mäter den sammanlagda effekten av alla 

tre variablerna; abnorma kassaflöden från verksamhet, abnorma diskretionära utgifter och abnorma 

produktionskostnader tillsammans som REM. Dessa variabler summeras till att bilda 

REM_TOTAL. Detta förfarande används även i studier av Cohen et al. (2008) samt Zang (2012). 

Eftersom syftet med studien till skillnad från tidigare nämnda studier inte avser att belysa huruvida 

företagen manipulerar resultatet uppåt eller nedåt utan endast huruvida EM förekommer i högre 

eller lägre utsträckning slås summan av residualerna uttryckt i absoluta tal ihop till parametern 

REM_TOTAL enligt nedan: 

 

REM_TOTAL = ABSACFO + ABSADISX + ABSAPROD 

    

3.4 Kontrollvariabler 

Sambandet mellan CSR och earnings management kan påverkas av en mängd faktorer och orsaka 

skevhet i resultaten. Utöver att robusthetstest genomförs i studien så kontrolleras mätningarna av 

earnings management genom tre kontrollvariabler och två dummyvariabler. Dessa variabler väljs 

utifrån vad tidigare forskning på området visat korrelera med earnings management (Gras-Gil et al., 

2016; Kim et al., 2012; Prior et al., 2008). Dummyvariablerna avser lands- och branschtillhörighet 

och kan endast anta värdet 1 eller 0, varav de är så kallade binära variabler (Djurfeldt & Barmark, 

2009). Vidare är de kontrollvariabler som tas i beaktande i studien relaterade till företagens storlek, 

lönsamhet och skuldsättning, vilka enskilt beskrivs och preciseras mer grundligt nedan.  
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3.4.1 Storlek (SIZE) 

För det första bedöms företagens storlek utifrån den naturliga logaritmen för totala tillgångar 

(SIZE). Tidigare forskning har funnit stöd för att större och mer lönsamma företag är benägna att 

manipulera resultatet nedåt (Alareeni, 2018), vilket Watts och Zimmerman (1990) förklarar beror på 

att tillväxten medför ökad statlig granskning. Att kontrollera företagens storlek är kutym när syftet 

inrymmer att undersöka samband mellan sociala och finansiella prestationer (Prior et al., 2008), i 

detta avseende CSR och earnings management, och beräknas utifrån:  

 

SIZE = Den naturliga logaritmen för totala tillgångar. 

 

3.4.2 Avkastning på totalt kapital (ROA) 

Vidare kontrolleras företagens lönsamhet genom dess avkastning på totalt kapital (ROA). I tidigare 

forskning finns belägg för att indikatorer såsom ROA är föremål för ledningens diskretionära 

periodiseringar (Orlitzky et al., 2003). Dechow et al. (1995) menar att företagen vars intäkter är 

onormalt höga (låga) tenderar att ha höga (låga) periodiseringar. Det är alltså sannolikt att det i de 

mest lönsamma företagen återfinns ett positivt samband mellan CSR och earnings management 

(Gras-Gil et al., 2016). Med anledning av ovanstående betraktas ROA som ett mått på företagets 

finansiella prestation (Gunny, 2010) som förklarar skillnader i periodiseringar (Prior et al., 2008). 

Cupertiono, Martinez och da Costa (2016) har dock funnit att REM är negativt associerat med 

ROA. Därav kontrolleras företagens avkastning på totalt kapital (ROA) i denna studie utifrån 

följande formel:  

 

ROA = (Rörelseresultat+finansiella intäkter)/totalt kapital. 

 

3.4.3 Skuldsättningsgrad (LEV) 

Slutligen kontrolleras företagens skuldsättningsgrad (LEV). Skuldsättningsgraden beskriver den 

finansiella risk som företaget befattar sig med och är som kontrollvariabel flitig använd i tidigare 

studier på området (Prior et al., 2008; Kim et al., 2012; Gras-Gil et al., 2016). Företag som bedriver 

earnings management har funnits vara benägna att uppvisa en högre skuldsättning (Dang, Dang, Le, 

Nguyen, Nguyen & Henry, 2018), vilket även innebär att företagen som befinner sig i en 

problematisk ekonomisk situation har incitament att manipulera resultaten uppåt (Park & Shin, 

2004). Detta menar Gras-Gil et al. (2016) talar för ett positivt samband mellan företagens 

diskretionära periodiseringar och skuldsättningsgrad. Vidare indikerar forskning att företagens 
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skuldsättningsgrad är positivt knuten till både REM (Anagnostopoulou & Tsekrekos, 2017) och 

AEM (Lazzem & Jilani, 2018). Genom att följa tidigare forskning på området beräknas företagens 

skuldsättningsgrad som följande: 

 

LEV = Totala skulder/totala tillgångar. 

 

3.4.4 Land (dummyvariabel) 

Då det inte är ovanligt att förekomsten av earnings management kan påträffas variera mellan olika 

länder inkluderas en dummyvariabel för företagets landstillhörighet (Leuz et al., 2003).  

 

Land = variabel som klassificerar företagen enligt följande landstillhörighet: Belgien, Danmark, 

Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, 

Schweiz, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern eller Österrike. 

 

3.4.5 Bransch (dummyvariabel) 

För att kontrollera olika branschers effekt på earnings management inkluderas en dummyvariabel 

avseende branschtillhörighet. Branschtillhörighet inkluderas som dummy i studier av exempelvis 

Kim et al. (2012) och Gras-Gil et al. (2016). Dessa fördelas i nio olika kategorier som preciseras 

nedan. 

 

Bransch = variabel som klassificeras företagen enligt följande: energi, råvaror, industri, 

konsumenttjänster, dagligvaror, hälsovård, teknologi, telekommunikation samt allmännytta. 

 

3.5 Analysmetoder 
För att analysera datan som hämtas från Thomson Reuters Datastream baseras studien på 

regressionsanalyser, vilket är i enlighet med tidigare forskning på området (Kim et al., 2012; Kim et 

al., 2018). Regressionsanalyser används för att undersöka och förklara korrelation mellan beroende 

och oberoende variabler (Andersson, Jorner & Ågren, 2007; De Veaux, Velleman & Bock, 2016), 

vilket är i linje med den utgångspunkt som återfinns i denna studie. Analyserna genomförs i 

statistikprogrammet IBM SPSS och förhåller sig likt tidigare forskning (Jordaan et al., 2018; Prior 

et al., 2008) till signifikansnivå p<0,05 (5%). Denna signifikansnivå ger starkt stöd för att studien 

inte felaktigt förkastar hypoteser och därigenom drar felaktiga slutsatser (Körner & Wahlgren, 

2015) och betecknas hädanefter med två stjärnor (**). I de fall starkare stöd ges visualiseras tre 
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stjärnor (***), vilket är synonymt med signifikans p<0,01 (1%). I studien illustreras även samband 

med signifikans p<0,1 (10%) med en stjärna (*) om än dessa betraktas som för svaga för att dra 

sanningsenliga slutsatser ifrån.    

 

3.5.1 Univariat analys 

Som ett förberedande steg inför utförandet av regressioner inkluderas i regel alltid deskriptiv 

statistik i statistiska undersökningar. Den deskriptiva statistiken fungerar som ett verktyg som 

förklarar kvaliteten på datamaterialet och varje enskild variabel som presenteras (Djurfeldt et al., 

2010). Vanligen visualiseras samt beskrivs frekvenstabeller, histogram, standardavvikelse och 

medelvärde i denna typ av analysmetod (Körner & Wahlgren, 2015) som i statistiska termer 

benämns som univariat analys (Bryman & Bell, 2017).  

 

Inledningsvis utförs såldes en univariat analys i statistikprogrammet IBM SPSS där samtliga 

variabler individuellt analyseras. Medelvärdet används för att mäta centraltendensen och således 

även värdet för undersökningens typiska fördelning. Detta beräknas som summan av de observerade 

värdena dividerat med antalet observationer, vilket gör det känsligt för extremvärden (Bryman & 

Bell, 2017). Därav beaktas även medianen som uppskattas utifrån materialens mittvärde och därför 

inte påverkas av dessa eventuella värden i lika stor omfattning (Körner & Wahlgren, 2015). 

Därefter undersöks standardavvikelsen, vilket är ett spridningsmått som mäter graden av variation. 

Kortfattat beräknas måttet genom att den kvadrerade skillnaden mellan varje värde i fördelningen 

och medelvärdet delas med summan av skillnaderna med antal observerade värden (Bryman & Bell, 

2017; Körner & Wahlgren, 2015). Standardavvikelsen kan dock, likt medelvärdet, påverkas av 

extremvärden vilket innebär att förekomsten av dessa alltid kontrolleras (De Veaux et al., 2016). 

Dessutom undersöks minimum- och maximumvärden samt kvartiler för att förtydliga spridningen i 

respektive materiel.  

 

3.5.2 Bivariat analys 

Därefter analyseras datan med hjälp av en bivariat analys för att tydliggöra vilken relation som 

föreligger mellan variablerna CSR, AEM, SIZE, ROA och LEV respektive CSR, REM, SIZE, ROA 

och LEV (Körner & Wahlgren, 2015; Bryman & Bell, 2017). Styrkan i sambandet mellan dessa 

variabler testas genom Pearsons r efter noggrann granskning av operationalisering, extremvärden 

och sambandsanalys, vilket både De Veaux et al. (2016) samt Bryman och Bell (2017) framför vara 

viktigt för rättvisande resultat.  
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Korrelationskoefficienten r kan anta värden mellan -1 och 1, där ett perfekt samband påvisas genom 

att koefficienten antar värdet 1 i endera positiv eller negativ form. Ju närmare r ligger 0, desto 

svagare samband indikeras (Andersson et al., 2007). Resultaten presenteras i resultatkapitlet via 

korrelationsmatriser. 

 

Innan den slutliga regressionen i studien genomförs så testas underlaget för felkällor för att bland 

annat öka tillförlitligheten i resultaten som presenteras. De felkällor som är aktuella i föreliggande 

studie presenteras under 3.5.4 och 3.5.5. 

 

3.5.3 Multivariat analys 

Då det i tidigare avsnitt beskrivs att studien innehåller flera variabler som kan påverka sambandet 

mellan CSR och earnings management genomförs slutligen en multivariat analys. Denna 

analysmetod tillämpas när regressionen innehåller tre eller fler variabler för att säkerställa att 

sambandet är äkta och opåverkat av mellanliggande variabler (Körner & Wahlgren, 2015; 

Andersson et al., 2007; Bryman & Bell, 2017).  

 

Som ett komplement till sambandsförklaringen kvadreras den tidigare framhållna 

korrelationskoefficienten r varav determinationskoefficienten (R2), som beskriver hur stor del av 

variationen i variabeln CSR som är beroende av den andra variabeln AEM respektive REM, erhålls. 

Bryman och Bell (2017) poängterar dock att en hög korrelation inte är en indikation för hög 

kausalitet, så trots låga korrelationsvärden utesluts inte eventualiteten om ett orsak-verkan 

förhållande mellan begreppen. Dock krävs ett annat mått än determinationskoefficienten (R2) för att 

förklara samband när ytterligare förklarande variabler adderas, vilket benämns justerad 

determinationskoefficient (Adj. R2) (De Veaux et al., 2016). Detta mått är därför en naturlig 

komponent i studiens analys. 

 

Genom nedanstående formel beräknas en multipel regression (De Veaux et al., 2016):  

 

𝒚 =  𝜷𝟎 +  𝜷𝟏𝒙𝟏+. . .+ 𝜷𝒌𝒙𝒌 +  𝜺 

 

Där: 

𝑦= beroende variabel  
𝛽= modellens koefficienter  
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𝑥 = oberoende variabel  
𝑘 = antalet oberoende variabler  
𝜀 = residual 
 

Utifrån ovanstående ekvation har denna studies multipla regressioner utformats som följande:  

 

* H1a: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av AEM. 

 

* H2a: Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av AEM. 

 

𝑨𝑩𝑺𝑫𝑨𝑪𝑪 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑬𝑺𝑮!𝑺𝑪𝑶𝑹𝑬+ 𝜷𝟐𝑳𝑬𝑽+  𝜷𝟑𝑺𝑰𝒁𝑬 + 𝜷𝟒𝑹𝑶𝑨+  𝜷𝟓𝑩𝑹𝑨𝑵𝑺𝑪𝑯 

+ 𝜷𝟔𝑳𝑨𝑵𝑫 + 𝜺 

 

● H1b: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av REM, i form av abnorma kassaflöden. 
 

● H2b: Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av REM, i form av abnorma kassaflöden. 
 

 

𝑨𝑩𝑺𝑨𝑪𝑭𝑶 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑬𝑺𝑮!𝑺𝑪𝑶𝑹𝑬+ 𝜷𝟐𝑳𝑬𝑽+  𝜷𝟑𝑺𝑰𝒁𝑬 + 𝜷𝟒𝑹𝑶𝑨+  𝜷𝟓𝑩𝑹𝑨𝑵𝑺𝑪𝑯 

+ 𝜷𝟔𝑳𝑨𝑵𝑫 + 𝜺 

 

● H1c: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av REM, i form av abnorma 
diskretionära kostnader. 
 

● H2c: Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av REM, i form av abnorma diskretionära 
kostnader. 
 

 

𝑨𝑩𝑺𝑨𝑫𝑰𝑺𝑿 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑬𝑺𝑮!𝑺𝑪𝑶𝑹𝑬+ 𝜷𝟐𝑳𝑬𝑽+  𝜷𝟑𝑺𝑰𝒁𝑬 + 𝜷𝟒𝑹𝑶𝑨+  𝜷𝟓𝑩𝑹𝑨𝑵𝑺𝑪𝑯 

+ 𝜷𝟔𝑳𝑨𝑵𝑫 + 𝜺 

 

● H1d: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av REM, i form av abnorma 
produktionskostnader. 
 

● H2d: Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av REM, i form av abnorma 
produktionskostnader. 
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𝑨𝑩𝑺𝑨𝑷𝑹𝑶𝑫 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑬𝑺𝑮!𝑺𝑪𝑶𝑹𝑬+ 𝜷𝟐𝑳𝑬𝑽+  𝜷𝟑𝑺𝑰𝒁𝑬 + 𝜷𝟒𝑹𝑶𝑨+  𝜷𝟓𝑩𝑹𝑨𝑵𝑺𝑪𝑯 

+ 𝜷𝟔𝑳𝑨𝑵𝑫 + 𝜺 

 

 

● H1e: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av REM, i form av total REM. 
 

● H2e: Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av REM, i form av total REM. 
 

 

𝑹𝑬𝑴𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑬𝑺𝑮!𝑺𝑪𝑶𝑹𝑬+ 𝜷𝟐𝑳𝑬𝑽+  𝜷𝟑𝑺𝑰𝒁𝑬 + 𝜷𝟒𝑹𝑶𝑨+  𝜷𝟓𝑩𝑹𝑨𝑵𝑺𝑪𝑯 

+ 𝜷𝟔𝑳𝑨𝑵𝑫 + 𝜺 

 

3.5.4 Multikollinearitet  

När förklarande variabler är starkt relaterade till varandra påträffas ett problem som i statistisk 

fackterm benämns multikollinearitet (Körner & Wahlgren, 2015; Djurfeldt et al., 2010). Rent 

praktiskt innebär multikollinearitet att ett ökat antal förklarande variabler i en regressionsmodell 

inte är synonymt med förbättring, utan till och med kan leda till försämring. Påträffas hög 

korrelation mellan två förklarande variabler kan det därför vara bättre att utesluta den ena till 

förmån för den andra, för att på så sätt öka tillförlitligheten i resultaten (Körner & Wahlgren, 2015). 

För att spåra multikollinearitet används vanligen funktionen Variance Inflation Factor (VIF) där det 

kritiska värdet ofta sätts till 2,5. Om ett högre värde än så påträffas är det en stark indikator för att 

det finns problem med multikollinearitet (Djurfeldt et al., 2010). I denna studie inkluderas ett fåtal 

väsentliga förklarande variabler som bevisats öka determinationskoefficienten och således 

minimeras risken för multikollinearitet avsevärt (Andersson et al., 2007). Vidare undersöks 

korrelationen mellan variablerna mer ingående genom IBM SPSS där VIF-värden tillhandahålls.  

 

3.5.5 Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet påträffas när spridningen av residualerna är asymmetriskt fördelade (Djurfeldt 

& Barmark, 2009). Då heteroskedasticitet skulle innebära att precisionen i studiens modeller 

försämras är det viktigt att studera ifall felkällan förekommer i datamaterialet (Djurfeldt et al., 

2010). Om en förändring i studiens oberoende variabels värde (ESG Score) medför en förändring i 

den beroende variabeln (som utgörs av olika mått på earnings management i de fem regressioner 

som studien baseras på) finns heteroskedasticitet i materialet, vilket även skulle försvåra 
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möjligheten att finna endera samband mellan begreppen (Helbæk, 2014). För att bedöma om 

felkällan påträffas i studien undersöks datan med hjälp av plotdiagram, där residualerna i sådana fall 

framträder likt en solfjäderform (Djurfeldt & Barmark, 2009). Vidare utförs Breusch-Pagantest i 

IBM SPSS för ytterligare kontroll av heteroskedasticitet i underlaget.  

  

3.6 Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier utgör en grundläggande förutsättning för att bedöma en studies giltighet och 

tillförlitlighet (Eriksson, 2018). Centrala kvalitetskriterium inom den kvantitativa 

forskningstraditionen är reliabilitet, validitet och replikerbarhet (Bryman & Bell, 2017). Nedan 

presenteras mer ingående beskrivningar av dessa kriterier och hur dessa beaktas i föreliggande 

studie. 

 

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet berör studiens tillförlitlighet och följdriktighet (Helbæk, 2014; Körner & Wahlgren, 

2015; Bryman & Bell, 2017). En förutsättning för att kriteriet ska anses vara uppfyllt är att 

mätningarna i studien utförs med noggrannhet, vilket därigenom minimerar frekvensen av 

slumpmässiga fel med negativ inverkan på resultatet (Körner & Wahlgren, 2015). Till följd av att 

tillvägagångssättet i denna studie beskrivs ingående så ökar möjligheterna för replikation, vilket 

följaktligen innebär att reliabiliteten tas hänsyn till (Saunders et al., 2009).  

 

Reliabla mått är i sin natur stabila, vilket innebär att de inte fluktuerar över tid (Eriksson, 2018; 

Bryman & Bell, 2017). Dataunderlaget som ligger till grund för mätningarna i denna studie hämtats 

från databasen Thomson Reuters Datastream, vilken sammanställer årliga rapporter från primära 

källor (Thomson Reuters, 2019), och är således att anse stabilt då tidigare rapporter inte kan komma 

att förändras. Till följd av att studien bygger på sekundärdata minimeras subjektiviteten och därmed 

även risken för slumpmässiga fel (Bryman & Bell, 2017). Slutligen genomförs robusthetstest 

avseende earnings management, vilket styrker studiens reliabilitet och resultat (Saunders et al., 

2009).  

 

3.6.2 Validitet 

Validitet å andra sidan behandlar frågeställningen om det begrepp som avses att mätas verkligen 

mäts i praktiken (Sohlberg & Sohlberg, 2013; Bryman & Bell, 2017). Validitet betraktas därigenom 

som ett mått på överensstämmelse (Körner & Wahlgren, 2015). Eriksson (2018) menar att valida 
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mätvärden är att bedöma som giltiga såvida de mäter det som de är avsedda att mäta. I föreliggande 

studie beaktas validiteten genom att mätmetoder i tidigare forskning studeras och analyseras och 

därefter selekteras de operationella mått och metoder som bäst fångar upp de teoretiska 

definitionerna. Dessutom mäts förekomsten av earnings management utifrån två aspekter: REM och 

AEM, vilket innebär att fenomenet undersöks mer grundligt än om endast en mätmetod som 

huvudsakligen fokuserar på endera aspekt undersöks. Att säkerställa en studies validitet är av vikt 

för att resultaten ska vara möjliga att styrka samt generalisera låter Bryman & Bell (2017) förstå. 

 

3.6.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet är nära besläktat med reliabilitet och innebär att studiens tillvägagångssätt tydligt 

preciseras, vilket möjliggör för andra forskare att reproducera undersökningen. Att replikera en 

studie är dock sällan något som forskare eftersträvar, men desto vanligare är det att forskare 

påträffas sträva efter möjligheten till replikation av studien (Bryman & Bell, 2017). För att uppfylla 

detta kriterium krävs transparens i studiens olika delar, men främst i de delar som härrör till det 

metodologiska tillvägagångssättet (Saunders et al., 2009). Detta finns i åtanke vid utformningen av 

denna studie, vilken eftersträvar att informativt och transparent beskriva exempelvis tillämpade 

modeller och begrepp samt att tydligt specificera källor. De metoder och modeller som används för 

att mäta CSR och earnings management beskrivs därför utförligt genom att successivt förklara varje 

steg. 

 

3.7 Källkritik  
För att motverka förödande effekt på resultaten består forskningsprocessen naturligt av att vara 

källkritisk till det tillgängliga materialet. Källorna som används måste sålunda vara tillförlitliga 

(Bryman & Bell, 2017). För att bedöma tillförlitligheten i en källa granskas fyra kriteriefrågor: 

äkthet, partsintressen, tidsfrågor och beroendefrågor (Eriksson, 2018).  

 

För att bedöma en källas äkthet och giltighet är så kallad triangulering en bra utgångspunkt, vilket 

innebär att flera oberoende källor ställs mot varandra (Eriksson, 2018). Detta förfarande påträffas 

genomgående i föreliggande studie. Dessutom är underlaget av artiklarna av karaktären peer review, 

som innebär att de är kvalitetssäkrade till följd av en omfattande granskningskedja. Artiklarna som 

presenteras i denna studie är således validerade. Majoriteten av artiklarna är även publicerade i 

tidskrifter som finns listade i Academic Journal Guide, vilket innebär att de granskats ytterligare 

utöver dess peer reviewgranskning och därmed stärks dess äkthet. Ett fåtal artiklar lyckas inte 
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lokaliseras i nämnda guide, men ges ändock utrymme då de bedöms vara relevanta för studiens 

utformning (Eriksson, 2018; Bryman & Bell, 2017).  

 

Risken för att studien grundligt baseras på källor med partintressen bedöms vara minimal då 

artiklarna som inkluderas, som nämns ovan, är peer reviewed. Övrigt källmaterial utgörs mestadels 

av vedertagen litteratur på området. Den källa som dock bedöms vara partisk i sin natur är Thomson 

Reuters ESG Score, då denna enbart vidhåller positiva aspekter med måttet. För att minimera 

partsintresset presenteras därför en oberoende källa som redogör de begränsningar som ett 

kombinerat ESG Score inrymmer. 

 

Premissen i studien förkunnas genom att tidsaktuell forskning är den huvudsakliga referensramen 

och tidsfrågan är således central i studien. Vidare används även mer daterad litteratur för att bygga 

upp en kärna i studien och ge läsaren en större helhetsbild av forskningsproblemet. Om studien 

endast baserats på nyligare publicerad forskning vore det inte möjligt att tillhandahålla läsaren 

samma djup. Möjligen vore det tänkbart om nästkommande kriterium, beroendefrågan, fick stå 

tillbaka till förmån för tidsfrågan.  

 

Beroendefrågan beaktas utifrån att studien uteslutande baseras på originalkällor, vilket innebär att 

risken för missvisande tolkningar elimineras (Bryman & Bell, 2017; Eriksson 2018). Samtliga 

källor presenteras enligt APA-systemet, både i källförteckningen och i den löpande 

referenshanteringen, vilket ger läsaren möjlighet att personligen kontrollera de påståenden som görs 

i studien. 
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4. RESULTAT 

Kapitlet delas i huvudsak upp i två delar, där den första delen beskriver resultaten för AEM och den 

andra delen avser resultaten för REM. Inledningsvis presenteras deskriptiv statistik för båda 

metoderna, följt av bivariata analyser. Som avslutning i båda delarna redovisas resultaten för de 

genomförda regressionerna gällande de olika mätmetoderna. 

 

4.1 Earnings management 
Metoderna för att mäta earnings management skiljer sig åt beroende på om mätning sker genom att 

uppskatta de diskretionära periodiseringarna (AEM) med den modifierade Jones-modellen eller 

genom att mäta kassaflödespåverkande aktiviteter (REM). Därför delas studiens resultatkapitel upp 

i två delar där resultaten avseende respektive mått behandlas separat, detta för att resultaten ska 

tolkas var för sig och inte som ett gemensamt mått på earnings management.  

 

4.2 Accrual based earnings management 
 

4.2.1 Deskriptiv statistik  

Centraltendensen studeras utifrån två mått: medelvärde och median. Anledningen till att flera mått 

studeras är att det ger en mer ingående indikation huruvida centraltendensen kan betraktas som 

rättvisande. Vidare förklarar Halbæk (2014) att mätningar ofta inrymmer viss osäkerhet, vilket 

ytterligare föranleder motivet till att både medelvärde och median undersöks. Dessutom kan 

extremvärden lättare upptäckas när måtten jämförs med varandra då, som tidigare nämnts, 

medianen i mindre utsträckning än medelvärdet påverkas av extremvärden (Djurfeldt et al., 2010). 

De Veaux (2016) utvecklar påståendet och menar att symmetrisk fördelad data har liknande värden 

för både median och medelvärde. Vidare är medianen centrumvärdet av samtliga uppmätta värden 

och benämns ofta som den andra kvartilen (Körner & Wahlgren, 2015). Därav undersöks även 

kvartil 1 och kvartil 3 för att få en indikation om materialets spridning. Spridningen undersöks 

ytterligare med hjälp av minimum- och maximumvärden samt standardavvikelsen, vilken mäter 

enskilda variablers spridning runt medelvärdet (Körner & Wahlgren, 2015). 
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Figur 14. Egen bearbetning av lådagram (De Veaux et al., 2016). 

 

I den deskriptiva statistikens andra del görs en bivariat analys och en korrelationsmatris mellan 

variablerna presenteras. Vidare kontrolleras för eventuella felkällor som kan påverka resultatens 

äkthet och tillförlitlighet negativt.    

 

4.2.1.1 DACC 

 

Tabell 4. Deskriptiv statistik för DACC, ABS_DACC, ESG_SCORE, SIZE, ROA och LEV. 

VARIABEL ANTAL MEDELVÄRDE MEDIAN STD. KVARTIL 1 KVARTIL 3 MIN. MAX. 

DACC 2000 -0,01 -0,00 0,07 -0,03 0,02 -0,61 0,40 

ABS_DACC 2000 0,04 0,03 0,05 0,01 0,06 0,00 0,61 

ESG_SCORE 2000 0,62 0,65 0,16 0,52 0,74 0,08 0,96 

SIZE 2000 15,88 15,71 1,54 14,80 16,97 11,95 19,84 

ROA 2000 0,06 0,05 0,07 0,03 0,09 -0,38 0,48 

LEV 2000 0,27 0,25 0,19 0,15 0,37 0,00 2,54 

 

DACC = företagens diskretionära periodiseringar. ABS_DACC = företagens diskretionära periodiseringar 
uttryckt i absoluta tal. ESG_SCORE = Thomson Reuters beräknade procentuella värde av företagens CSR. 
SIZE = naturliga logaritmen för totala tillgångar. ROA = rörelseresultat och finansiella intäkter dividerat 
med totalt kapital. LEV = totala skulder dividerat med totala tillgångar. 
     

Tabellen visar att medelvärdet av de diskretionära periodiseringarna uppgår till -0,01. Detta innebär 

att den totala effekten av de undersökta företagens AEM medför en liten påverkan på resultatet 

nedåt. Att medelvärdet är ett värde runt 0 är förväntat då den negativa manipuleringen (resultatet 

justeras nedåt) tar ut den positiva manipuleringen (resultatet justeras uppåt). 

 

Huvudfokuset i studien handlar dock inte om åt vilket håll företagsledningen bedriver earnings 

management, utan om earnings management förekommer. Därför anges i undersökningen vidare 
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värdet på DACC som ett absolut värde, vilket innebär att värdet alltid ligger över 0. Ett högt värde 

innebär att AEM förekommer i hög utsträckning och ett värde närmare 0 innebär att AEM 

förekommer i låg utsträckning. Variabeln ABS_DACC är således ett mått på företagens 

diskretionära periodiseringar uttryckt i absoluta tal.  

 

Den beroende variabeln ABS_DACC har ett medelvärde som uppgår till 0,04 och en median som 

ligger på 0,03. Detta kan tolkas som att datan är relativt symmetrisk då måtten som används för att 

förklara centraltendensen är någorlunda lika. Anmärkningsvärt är dock att standardavvikelsen har 

ett värde på 0,05 och således är det naturligt att anta att det finns en del extremvärden i materialet då 

spridningen är förhållandevis stor. Detta kontrolleras vidare i både lådagram samt histogram och 

därav dras slutsatsen att inte exkludera de extremvärden som påträffats med anledning av att 

värdena ligger i linje med varandra och troligen är verkliga värden.  

 

4.2.1.2 ESG_SCORE 

Den oberoende variabeln ESG Scores värden är symmetriskt fördelade då medelvärdet är 0,62 och 

medianen är 0,65, vilket är en liten skillnad i sammanhanget. Vidare är det genom att studera 

variabelns kvartiler möjligt att fastställa att variationen i måtten inte är alltför omfattande där kvartil 

1 har ett värde på 0,52 medan värdet i tredje kvartilen är 0,74. Både median och medelvärde ligger 

således nära 50 procent av värdena i materialet. Minimum- och maximumvärdena är 0,08 respektive 

0,96 vilket i relation till övriga värden innebär att det inte förekommer några extremvärden. I 

kontexten är standardavvikelsens värde 0,16 relativt lågt och indikerar att spridningen inte är alltför 

stor.  

 

4.2.1.3 SIZE 

SIZE används som en kontrollvariabel för att mäta företagens storlek. Utifrån den statistiska 

körningen framkommer att medelvärdet (15,88) och medianen (15,71) i princip är identiska. Utifrån 

kvartilerna går det att utläsa att materialet även har en jämn spridning då kvartil 1 har ett värde på 

14,80 och kvartil 3 har ett värde på 16,97. Även standardavvikelsen indikerar liten spridning i 

materialet då dess värde på 1,54 i förhållande till övriga värden är väldigt litet. Slutsatsen som dras 

är att variabelvärdena är symmetriskt fördelade med en jämn spridning då även minimumvärdet 

11,95 och maximumvärdet 19,84 indikerar detta. 
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4.2.1.4 ROA 

ROA mäter avkastning på totalt kapital och som synes är dess medelvärde 0,06 samt median 0,05 

nästintill identiska. Däremot förekommer en stor spridning då standardavvikelsen uppgår till 0,7, 

vilket är högt i relation till centraltendensen. 50 procent av materialet ligger dock nära 

centraltendensen då kvartil 1 har ett värde på 0,03 och tredje kvartilens värde är 0,09. Genom 

minimumvärdet framkommer att ROA är negativt, det vill säga att vissa företag inte är lönsamma, 

med ett värde på -0,38. Maximumvärdet är 0,48. Med beaktande av den stora spridningen 

analyseras variabeln ytterligare i ett lådagram samt histogram. Efter detta konstateras värdena ligga 

i anslutning till varandra och utesluts därför inte. 

 

4.2.1.5 LEV 

LEV är benämningen som används för företagens skuldsättning. Variabeln används i studien som 

kontrollvariabel och har ett medelvärde på 0,27 och en median på 0,25. En sådan ickemarkant 

skillnad indikerar att datamaterialet är symmetriskt. Med hjälp av de värden som kvartil 1 (0,15) 

och kvartil 3 (0,37) uppvisar konstateras att 50 procent av materialet ligger i närheten av både 

median och medelvärde. Genom att studera minimumvärdet (0) och maximumvärdet (2,54) syns 

däremot en stor spridning i materialet, vilket i relation till standardavvikelsens värde 0,19 antyder 

att extremvärden förekommer och att fördelningen är skev. Efter att lådagram samt histogram 

studerats görs valet att inte exkludera några värden då samtliga ligger i anslutning till varandra.  

 

4.2.2 Bivariat analys 

 

4.2.2.1 Korrelationsanalys  

En korrelationsmatris ger en överskådlig bild av sambandet (korrelationen) mellan två variabler 

(Djurfeldt et al., 2010). Nedan presenteras korrelationen mellan studiens samtliga variabler genom 

Pearsons r.  
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Tabell 5. Korrelationsmatris avseende AEM.  

  ABS_DACC ESG_SCORE SIZE ROA LEV 

ABS_DACC Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

1 
 

    

ESG_SCORE Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-0,035 
0,116 

1    

SIZE Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-0,144** 
0,000 

0,525** 
0,000 

1   

ROA Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-0,008 
0,725 

-0,043 
0,053 

-0,134** 
0,000 

1  

LEV Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-0,050* 
0,027 

0,052* 
0,020 

0,085** 
0,000 

-0,042 
0,061 

1 

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). *Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed). 

ABS_DACC = företagens diskretionära periodiseringar uttryckt i absoluta tal. ESG_SCORE = Thomson 
Reuters beräknade procentuella värde av företagens CSR. SIZE = naturliga logaritmen för totala tillgångar. 
ROA = rörelseresultat och finansiella intäkter dividerat med totalt kapital. LEV = totala skulder dividerat 
med totala tillgångar. 
 
I tabellen påvisas att den beroende variabeln ABS_DACC har en svag negativ icke-signifikant 

korrelation (-0,035) med ESG_SCORE, vilket innebär att när företagens CSR-arbete ökar så 

minskar förekomsten av AEM marginellt. Vidare är ABS_DACC och SIZE negativt korrelerade (-

0,144) på signifikansnivå 0,01. Detta indikerar att det i mindre företag kan påträffas högre 

förekomst av AEM samt att korrelationen och resultatet med 99 procents säkerhet inte beror på 

slumpen. Även ROA har en svag negativ korrelation till ABS_DACC (-0,008) vilket kan förklaras 

som att när företagens avkastning på totala tillgångar ökar så minskar även förekomsten av AEM, 

dock är denna marginell och icke-signifikant. Slutligen uppvisar ABS_DACC och LEV en svag 

negativ korrelation till varandra (-0,050) på signifikansnivån 0,05, vilket betyder att korrelationen 

med 95 procents säkerhet inte är slumpmässig.  

 

4.2.2.2 Kontroll av felkällor 

För trovärdiga resultat är det väsentligt att kontrollera felkällor, vilket nedan görs i form av 

multikollinearitet och heteroskedasticitet. Djurfeldt och Barmark (2009) menar att korrelationen 

mellan oberoende variabler inte bör överstiga 0,8 eller understiga -0,8 för att multikollinearitet ska 

kunna uteslutas. Utifrån korrelationsmatrisen framgår att starkast korrelation föreligger mellan 

variablerna ESG_SCORE och SIZE där värdet uppgår till 0,525. Som synes är detta värde långt 

ifrån gränsvärdet på 0,8 och därav finns ingen anledning att misstänka att multikollinearitet 

förekommer. Trots att multikollinearitet inte misstänks utförs ett så kallat VIF-test för att utesluta 

hög samvariation mellan variablerna. Resultaten visar värden som varierar mellan 1,114 och 1,966. 
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Därmed konstateras att samtliga värden klart understiger det av Djurfeldt och Barmark (2009) 

rekommenderade gränsvärdet på 2,5 och att multikollinearitet inte förekommer.  

 
Tabell 6. VIF-test avseende AEM. 

VARIABEL VIF-VÄRDE 

ESG_SCORE 1,602 

SIZE 1,966 

ROA 1,114 

LEV 1,158 

 

Vidare kontrolleras felkällan heteroskedasticitet med hjälp av plotdiagram och ett Breusch-

Pagantest. Som tidigare förklarats innebär heteroskedasticitet att materialets spridning är ojämn, 

vilket inverkar på precisionen i modellen (Djurfeldt et al., 2010). Utifrån resultaten av kontrollerna 

fastställs att heteroskedasticitet inte förekommer.  

 

4.2.3 Regressionsanalys avseende sambandet mellan CSR och AEM 

För att besvara studiens syfte huruvida CSR används som ett medel för att dölja förekomsten av 

earnings management i form av AEM genomförs en multipel regressionsanalys, där ABS_DACC 

tillämpas som beroende variabel och ESG_SCORE utgör regressionens oberoende variabel. SIZE, 

ROA och LEV används som kontrollvariabler. Därmed testas följande hypoteser:  

 

● H1a: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av AEM. 
 

● H2a: Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av AEM. 
 
Koefficienten förklarar den effekt som variablerna ESG_SCORE, SIZE, ROA och LEV har på den 

beroende variabeln ABS_DACC. Vidare redogör Standard Error (SE) för tillförlitligheten i 

koefficientvärdet. Både determinationskoefficienten (R2) och den justerade 

determinationskoefficienten (Adj. R2) anger hur mycket av den totala variationen i ABS_DACC 

som förklaras av det linjära sambandet med studiens förklarande variabler. Skillnaden mellan dem 

är att det justerade värdet i huvudsak korrigerar för ett lågt antal observationer (ofta under 200 

stycken), vilket inte är fallet i denna studie då antalet observationer avseende AEM uppgår till 2 000 

(Djurfeldt et al., 2010). De Veaux (2016) framhåller dock att den justerade 

determinationskoefficienten bör användas när flera förklarande variabler används i regressioner. 

Därav studeras i huvudsak den justerade determinationskoefficienten (Adj. R2) i denna studie men 
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determinationskoefficienten (R2) inkluderas för att säkerställa att skillnaderna i de uppvisade 

värdena inte är alltför omfattande. F-värdet som anges nedan kan endast anta positiva värden och 

kan förklaras som populationsmedelvärdet (Wahlgren, 2012). Vidare redogörs signifikansnivån 

(Sig.), vilken anger sannolikheten för att resultaten inte beror på slumpen och kan betraktas som 

säkerheten i studiens resultat. Slutligen utgör N beteckningen för antal observationer som ligger till 

grund för denna studie.  

 

Tabell 7. Regressionsanalys avseende sambandet mellan ESG och AEM. 

 ABS_DACC 

Variabel Koeff. SE 

(KONSTANT) 0,097*** 0,014 

ESG_SCORE 0,006 0,008 

SIZE -0,005*** 0,001 

ROA -0,022 0,015 

LEV -0,015** 0,006 

Bransch (dummy) Ja  

Land (dummy) Ja  

Heteroskedasticitet Nej  

Multikollinearitet Nej  

R2 0,072  

Adj. R2 0,058  

F 5,434  

Sig. 0,000  

N 2000  

*** Significant at the 0,01 level. ** Significant at the 0,05 level. * Significant at the 0,10 level. 

 

Koeff. = koefficienten. SE = Standard Error. ABS_DACC = företagens diskretionära periodiseringar 
uttryckt i absoluta tal. ESG_SCORE = Thomson Reuters beräknade procentuella värde av företagens CSR. 
SIZE = naturliga logaritmen för totala tillgångar. ROA = rörelseresultat och finansiella intäkter dividerat 
med totalt kapital. LEV = totala skulder dividerat med totala tillgångar. Bransch = dummyvariabel som 
ingår med hänsyn till branschskillnader. Land = dummyvariabel som ingår med hänsyn till skillnader 
gällande landstillhörighet. Heteroskedasticitet = “Ja” om detta påträffas i urvalet, annars “Nej”. 
Multikollinearitet = “Nej” om felkällan föreligger i materialet, annars “Ja”.  
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I ovanstående regression synliggörs sambandet mellan AEM och CSR inklusive kontroll- och 

dummyvariabler (Tabell 7). Regressionen har signifikans p<0,01. Utifrån 

determinationskoefficienten (R2) framgår att 7,2% av variansen i ABS_DACC förklaras av 

ESG_SCORE tillsammans med kontroll- och dummyvariabler. Som nämnts tidigare är det även av 

intresse att undersöka den justerade determinationskoefficienten (R2) för att säkerställa att värdena 

inte särskiljer sig i alltför vid omfattning. Det justerade värdet uppgår till 5,8%, vilket innebär att 

det endast finns en marginell differens mellan värdena och att förklaringsgraden i modellen är svag.  

 

Utifrån tabellen utläses att konstanten ABS_DACC samt kontrollvariablerna SIZE och LEV har 

signifikanta samband. Varav de två förstnämnda på signifikansnivå 1% och LEV på 5%-nivå. 

Vidare uppvisar SIZE en negativ koefficient (-0,005), vilket innebär att en ökning med en enhet är 

synonymt med att företagens resultatmanipulering genom AEM minskar med motsvarande. 

Ovanstående resultat ger även stöd för när LEV ökar med en enhet och alla andra värden hålls 

konstanta så minskar förekomsten av AEM med motsvarande koefficienten (-0,015). I tabellen 

uppvisas inget signifikant samband mellan CSR och diskretionära periodiseringar i absoluta tal. 

Koefficienten för ESG_SCORE är 0,006, vilket dock tyder på att det föreligger ett svagt positivt 

samband med AEM. I förlängningen ger detta en indikation på att ett högre ESG Score är relaterat 

till ökad resultatmanipulering genom AEM. Då signifikansen är p>0,1 tolkas dock detta med 

försiktighet. Även lönsamhetsmåttet ROA saknar signifikant samband med ABS_DACC, men visar 

ett negativt samband (-0,022) mellan variablerna. Detta tyder på att ökad lönsamhet innebär 

minskad förekomst av AEM, men då sambandet inte når tillräcklig signifikansnivå tolkas detta 

varsamt. 

 

Som följd av det icke-signifikanta sambandet (p>0,05) mellan ABS_DACC och ESG_SCORE finns 

inte stöd för någon av hypoteserna gällande sambandet mellan AEM och CSR. Dock indikerar 

resultaten ett positivt samband, vilket är i linje med H2a. 

 

I regressionen tas även hänsyn till dummyvariabler avseende lands- och branschtillhörighet. Dessa 

visar signifikanta samband och skillnader mellan länder och branscher. Då studiens syfte inte 

inrymmer att påvisa sådana skillnader preciseras inte detta närmare. I Bilaga 1 finns dock dessa att 

studera närmare. 
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4.2.4 Robusthetstest 

För att undersöka om valet att beräkna indikatorerna som påvisar AEM med utgångspunkt i 

respektive bransch och räkenskapsår, istället för att beräkna dessa med en tidsserieanalys, är 

avgörande för ett eventuellt samband mellan AEM och ESG Score genomfördes även ett 

robusthetstest. Den modifierade Jones-modellen som tidigare presenterats användes utan att dela 

upp regressionerna i bransch och räkenskapsår. 

 

Resultatet visade inte på några större avvikelser mellan de båda metoderna och ett eventuellt 

samband med ESG Score. En fullständig översikt av regressionsanalysen finns att tillgå i Bilaga 3.    

 

4.3 Real Activities Manipulation 
 

4.3.1 Deskriptiv statistik  

 

4.3.1.1 Abnorma kassaflöden från verksamheten  

 

Tabell 8. Deskriptiv statistik avseende ACFO, ABS_ACFO, ESG_SCORE, SIZE, ROA och LEV. 

VARIABEL ANTAL MEDELVÄRDE MEDIAN STD. KVARTIL 1 KVARTIL 3 MIN. MAX. 

ACFO 2700 0,00 0,00 0,05 -0,03 0,02 -0,25 0,40 

ABS_ACFO 2700 0,03 0,02 0,04 0,01 0,05 0,00 0,40 

ESG_SCORE 2700 0,61 0,63 0,16 0,51 0,73 0,08 0,96 

SIZE 2700 15,77 15,61 1,50 14,76 16,80 11,12 19,84 

ROA 2700 0,05 0,05 0,12 0,03 0,08 -4,18 1,28 

LEV 2700 0,27 0,25 0,19 0,15 0,36 0,00 2,54 

ACFO= företagens abnorma kassaflöden. ABS_ACFO= företagens abnorma kassaflöden uttryckt i absoluta 
tal. ESG_SCORE = Thomson Reuters beräknade procentuella värde av företagens CSR. SIZE = naturliga 
logaritmen för totala tillgångar. ROA = rörelseresultat och finansiella intäkter dividerat med totalt kapital. 
LEV = totala skulder dividerat med totala tillgångar. 
 
Både medelvärde och median avseende företagens abnorma kassaflöden (ACFO) från verksamheten 

mätt i relativa tal uppgår till 0,00 vilket är att förvänta. Medelvärdet av abnorma kassaflöden mätt i 

absoluta tal (ABS_ACFO) uppgår till 0,03, där medianen uppgår till 0,02. Standardavvikelsen är 

dock hög i jämförelse med dessa då värdet uppgår till 0,04, vilket således indikerar en viss 

spridning i materialet. Genom att studera värdena på kvartil 1 (0,01) och kvartil 3 (0,05) kan en 

jämn spridning av 50 procent av materialet konstateras då dessa ligger nära medel- och 
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medianvärde. Ett medelvärde om 0,03 i absoluta tal innebär att företagen i studien kan konstateras 

uppvisa indikationer på earnings management då abnorma kassaflöden påvisas, dessa bör dock 

tolkas som relativt låga.    

 

4.3.1.2 Abnorma diskretionära kostnader  

 

Tabell 9. Deskriptiv statistik avseende ADISX, ABS_ADISX, ESG_SCORE, SIZE, ROA och LEV. 

VARIABEL ANTAL MEDELVÄRDE MEDIAN STD. KVARTIL 1 KVARTIL 3 MIN. MAX. 

ADISX 1750 0,00 0,00 0,11 -0,06 0,04 -0,38 0,74 

ABS_ADISX 1750 0,08 0,05 0,08 0,02 0,10 0,00 0,74 

ESG_SCORE 1750 0,62 0,64 0,17 0,50 0,74 0,08 0,96 

SIZE 1750 15,82 15,62 1,48 14,77 16,83 12,26 19,84 

ROA 1750 0,06 0,05 0,07 0,03 0,09 -0,38 0,45 

LEV 1750 0,26 0,24 0,15 0,15 0,35 0,00 0,80 

ADISX= företagens abnorma diskretionära kostnader. ABS_ADISX = företagens abnorma diskretionära 
kostnader uttryckt i absoluta tal. ESG_SCORE = Thomson Reuters beräknade procentuella värde av 
företagens CSR. SIZE = naturliga logaritmen för totala tillgångar. ROA = rörelseresultat och finansiella 
intäkter dividerat med totalt kapital. LEV = totala skulder dividerat med totala tillgångar. 
 

Både medelvärde och median avseende företagens diskretionära kostnader (ADISX) uppgår till 

0,00. Likt tidigare presenterade mått är detta att förvänta då både negativ och positiv earnings 

management förekommer, vilket innebär att dessa tenderar att ta ut varandra så att medelvärdet 

hamnar nära noll. Standardavvikelsen är dock hög i jämförelse med dessa då värdet uppgår till 0,11, 

vilket således indikerar en viss spridning i materialet. Genom att studera värdena på kvartil 1 (-0,06) 

och kvartil 3 (0,04) kan en jämn spridning materialet konstateras då dessa avviker ungefär lika 

mycket från medel- och medianvärde. 

 

För abnorma diskretionära kostnader vilka mäts i absoluta tal (ABS_ADISX) uppgår medelvärdet 

till 0,08 vilket innebär att företagen visar på en uppkomst av earnings management i form av 

abnorma diskretionära kostnader. Anmärkningsvärt är att maximumvärdet uppgår till 0,74 vilket 

tydligt indikerar att abnorma diskretionära kostnader har uppmätts. 
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4.3.1.3 Abnorma produktionskostnader 

 

Tabell 10. Deskriptiv statistik avseende APROD, ABS_APROD, ESG_SCORE, SIZE, ROA och LEV. 

VARIABEL ANTAL MEDELVÄRDE MEDIAN STD. KVARTIL 1 KVARTIL 3 MIN. MAX. 

APROD 2510 -0,01 0,00 0,13 -0,06 0,06 -0,94 0,44 

ABS_APROD 2510 0,09 0,06 0,09 0,03 0,12 0,00 0,94 

ESG_SCORE 2510 0,62 0,64 0,16 0,51 0,75 0,08 0,96 

SIZE 2510 15,84 15,70 1,51 14,84 16,89 11,12 19,84 

ROA 2510 0,05 0,05 0,12 0,03 0,08 -4,18 1,28 

LEV 2510 0,39 0,39 0,22 0,24 0,53 0 3,32 

APROD= företagens abnorma produktionskostnader. ABS_APROD = företagens abnorma 
produktionskostnader uttryckt i absoluta tal. ESG_SCORE = Thomson Reuters beräknade procentuella 
värde av företagens CSR. SIZE = naturliga logaritmen för totala tillgångar. ROA = rörelseresultat och 
finansiella intäkter dividerat med totalt kapital. LEV = totala skulder dividerat med totala tillgångar. 
 

Till skillnad från föregående presenterade modeller har de abnorma produktionskostnaderna 

(APROD) ett negativt medelvärde på -0,01. Medianen är dock 0,00 likt ACFO och ADISX. Även i 

detta avseende kan samma resonemang som förut appliceras, det vill säga att både positiv och 

negativ earnings management förekommer vilket i sin tur innebär att värdena tar ut varandra.  

 

Centraltendens i abnorma produktionskostnader i absoluta tal (ABS_ADPROD) mäts genom 

medelvärdet (0,09) och median (0,06). Standardavvikelsen (0,09) är förhållandevis stor i relation till 

centraltendensen, vilket tyder på osymmetriskt spridning. Genom kvartilerna fastställs att 50 

procent av materialet ligger mellan 0,03 och 0,12, vilket är närliggande värden jämfört med median 

och medelvärde. Maximumvärdet 0,94 och minimumvärdet 0,00 synliggör en relativt stor variation 

i de uppmätta värdena och därav studeras variabeln i lådagram och histogram. Då det finns en viss 

förbindelse mellan värdena behålls samtliga i studien. 
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4.3.1.4 Total REM 

 

Tabell 11. Deskriptiv statistik avseende REM_TOTAL, ESG_SCORE, SIZE, ROA och LEV. 

VARIABEL ANTAL MEDELVÄRDE MEDIAN STD. KVARTIL 1 KVARTIL 3 MIN. MAX. 

REM_TOTAL 1660 0,20 0,16 0,15 0,09 0,25 0,01 1,30 

ESG_SCORE 1660 0,62 0,64 0,16 0,51 0,74 0,08 0,96 

SIZE 1660 15,83 15,65 1,49 14,78 16,83 12,26 19,84 

ROA 1660 0,06 0,05 0,07 0,03 0,09 -0,38 0,45 

LEV 1660 0,26 0,24 0,15 0,15 0,36 0,00 0,80 

REM_TOTAL= företagens totala REM-aktiviteter uttryckt i absoluta tal. ESG_SCORE = Thomson Reuters 
beräknade procentuella värde av företagens CSR. SIZE = naturliga logaritmen för totala tillgångar. ROA = 
rörelseresultat och finansiella intäkter dividerat med totalt kapital. LEV = totala skulder dividerat med 
totala tillgångar. 
 

Eftersom REM_TOTAL innebär en sammanslagning av de absoluta talen som påvisar förekomsten 

av REM innebär det att REM_TOTAL har betydligt högre medelvärde (0,20) och median (0,16) än 

föregående parametrar. Standardavvikelsen är 0,16 och således relativt stor i förhållande till 

centraltendensen, likt övriga parametrar för REM. 50 procent av värdena ligger mellan 0,09 och 

0,25, vilket i relation till medelvärdet tyder på en skev fördelning åt höger. Eftersom 

maximumvärdet uppgår till 1,30 och minimumvärdet är 0,01 ges en indikation om extremvärden. 

Efter att lådagram och histogram studerats behålls samtliga observationer då de bedöms som 

verkliga värden. 

 

4.3.1.5 ESG Score och kontrollvariabler  

Nedan presenteras deskriptiv statistik avseende studiens oberoende variabel och kontrollvariabler. 

Eftersom urvalet till stor del består av samma företag görs ingen djupare analys av skillnaderna 

mellan de olika urvalen.  

 

ESG_SCORE har liknande värden i tabellerna 8-11. Medelvärdet uppmäts till 0,62 (0,64) för 

urvalet gällande ADISX, APROD samt REM_TOTAL. I ACFO är medelvärdet 0,61 (0,63). 

Medianerna som anges inom parenteserna tyder på en symmetrisk fördelning då dessa ligger nära 

respektive medelvärde för urvalen. Även kvartilerna uppvisar närliggande värden i samtliga 

tabeller, där kvartil 1 har värdet 0,50 i tabellen för ACFO, APROD samt REM_TOTAL och 0,51 i 

ADISX. Högst värde för kvartil 3 är 0,75 (APROD) och det lägsta värdet är 0,73 (ACFO). Dessa 

värden tyder återigen på en liten spridning mellan urvalen. Standardavvikelsens värde (0,16-0,17) är 
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en indikation på att fördelningen är jämn i respektive urval. Samtliga tabeller uppvisar identiska 

minimumvärden (0,08) och maximumvärden (0,96), vilket bekräftar att respektive materials 

spridning är symmetrisk - om än relativt stor.  

 

SIZE medelvärden är nästintill identiska i samtliga tabeller då de pendlar mellan 15,76-15,84. Även 

medianen uppvisar likartat beteende då värdet i ACFO är 16,51, 15,62 i ADISX, 15,70 i APROD 

samt 15,65 i REM_TOTAL. Eftersom standardavvikelsen i samtliga tabeller (1,50, 1,48, 1,51, 1,49) 

är mycket liten i förhållande till nyss nämnda värden kan en jämn spridning antas föreligga. 

Antagandet bekräftas när kvartiler samt minimum- och maximumvärden studeras. Kvartil 1 har ett 

värde på 14,76 och kvartil 3 uppgår till 16,80 i ACFO. Liknande värden påträffas i övriga tre 

tabeller. Vidare konstateras att samtliga tabellers minimum- och maximumvärden stödjer antagande 

om jämn spridning i materialen, där maximumvärdet i vartenda fall är 19,84. Minimumvärdet är 

lägst i ACFO och APROD (11,12) samt högst i ADISX och REM_TOTAL (12,26). 

 

ROA har liknande värden i samtliga urval, dock har alla rejäl spridning. Standardavvikelsen är 0,12 

i både ACFO och APROD, vilket är stort i förhållande till median och medelvärde som båda antar 

värdet 0,05 i tabellerna. En något lägre standardavvikelse återfinns i ADISX och REM_TOTAL, 

men kan likt föregående konstateras vara stor med värdet 0,07 i förhållande till medelvärde (0,06) 

och median (0,05). Anledningen till att denna skillnad mellan tabellerna förekommer tydliggörs när 

den första kvartilen i respektive tabell studeras gentemot dess minimumvärde. I både ACFO och 

APROD påträffas ett minsta värde på -4,18 och första kvartil på 0,03. I ADISX och REM_TOTAL 

däremot är det minsta värdet -0,38 och kvartil 1 har värdet 0,03. Liknande gäller när kvartil 3 

undersöks i relation till maximumvärde, där ROA i både ACFO och APROD har ett tredje 

kvartilvärde på 0,08 och maximumvärde på 1,28. I ADISX och REM_TOTAL återfinns däremot en 

betydligt mindre spridning, där maximumvärdet är 0,45 i relation till kvartil 3 som är 0,09. Genom 

att variabeln studeras i lådagram avseende ACFO och APROD konstateras ett flertal extremvärden 

som resulterat i skeva fördelningar åt vänster, vilket möjligtvis kan påverka studiens resultat. 

 

LEV har inga framträdande skillnader i tabellerna, likt övriga kontrollvariabler. Medelvärdet visar 

0,27 (0,25) i ACFO, 0,26 (0,24) i ADISX samt REM_TOTAL och 0,39 (0,39) gällande urvalet för 

APROD. Medianen presenteras inom parenteserna och understiger medelvärdet med 0,02 enheter i 

ACFO, ADISX och REM_TOTAL. I APROD däremot är värdena identiska. Det konstateras 

således även att skillnaderna mellan mätningarna för respektive centraltendensen är av marginell 
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karaktär. Genom kvartilerna går det att utläsa att 50 procent av värdena ligger mellan 0,15 och 0,36 

i ACFO och REM_TOTAL, mellan 0,15 och 0,35 i ADISX samt mellan 0,24 och 0,53 i APROD. I 

likhet med ROA är standardavvikelsen högre i ACFO (0,19) och APROD (0,22) än i ADISX (0,15) 

och REM_TOTAL (0,15) för LEV. Detta indikerar en skev fördelning i materialen, där framförallt 

APROD har en påträffande hög standardavvikelse. Faktumet tydliggörs ytterligare genom dess 

minimumvärde (0) och maximumvärde (3,32). Även minimumvärde (0,00) och maximumvärde 

(2,54) i ACFO tyder på asymmetri i fördelningen. Detta kontrolleras vidare i histogram samt 

lådagram där extremvärden synliggörs. Företagen exkluderas inte ur studien då datan som påträffas 

bedöms vara korrekt. Maximumvärdet i ADISX och REM_TOTAL är endast 0,80 och 

minimumvärdet är 0,00, vilket inte insinuerar asymmetrisk fördelning.  

 

4.3.2 Bivariat analys 

 

4.3.2.1 Abnorma kassaflöden från verksamheten 

 
Tabell 12. Korrelationsmatris för ABS_ACFO, ESG_SCORE, SIZE, ROA och LEV. 

  ABS_ACFO ESG_SCORE SIZE ROA LEV 

ABS_ACFO Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

1 
 

    

ESG_SCORE Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-0,078** 
0,000 

1    

SIZE Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-0,258** 
0,000 

0,507** 
0,000 

1   

ROA Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

0,117** 
0,000 

0,003 
0,882 

-0,019 
0,313 

1  

LEV Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-0,039* 
0,045 

0,054** 
0,005 

0,126** 
0,000 

-0,019 
0,334 

1 

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed).  

ABS_ACFO = företagens abnorma kassaflöden uttryckt i absoluta tal. ESG_SCORE = Thomson Reuters 
beräknade procentuella värde av företagens CSR. SIZE = naturliga logaritmen för totala tillgångar. ROA = 
rörelseresultat och finansiella intäkter dividerat med totalt kapital. LEV = totala skulder dividerat med 
totala tillgångar. 
 

Utifrån ovanstående tabell kan konstateras ett negativt svagt samband mellan ABS_ACFO och 

ESG_SCORE vilket är signifikant på 1%-nivån. Det innebär att ett högt uppvisat abnormalt 

kassaflöde har ett svagt samband med ett lägre ESG Score. Korrelationen mellan dessa variabler 

uppgår till -0,060. Även negativa korrelationer vilka är signifikanta på 1%-nivån mellan 

ABS_ACFO och SIZE (-0,258) och ROA (-0,117) uppvisas. Korrelationen mellan ABS_ACFO och 

LEV (-0,056) är däremot signifikant på 5%-nivån.  
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4.3.2.2 Abnorma diskretionära kostnader 

 

Tabell 13. Korrelationsmatris för ABS_ADISX, ESG_SCORE, SIZE, ROA och LEV. 

  ABS_DISX ESG_SCORE SIZE ROA LEV 

ABS_ADISX Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

1 
 

    

ESG_SCORE Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-0,041 
0,089 

1    

SIZE Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-0,186** 
0,000 

0,551** 
0,000 

1   

ROA Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

0,120** 
0,000 

-0,047 
0,050 

-0141** 
0,000 

1  

LEV Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-0,216** 
0,000 

0,041 
0,088 

0,192** 
0,000 

-0,221** 
0,000 

1 

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).  

ABS_ADISX = företagens abnorma diskretionära kostnader uttryckt i absoluta tal. ESG_SCORE = Thomson 
Reuters beräknade procentuella värde av företagens CSR. SIZE = naturliga logaritmen för totala tillgångar. 
ROA = rörelseresultat och finansiella intäkter dividerat med totalt kapital. LEV = totala skulder dividerat 
med totala tillgångar. 
 

Utifrån ovanstående korrelationsmatris kan ett negativt samband mellan ABS_ADISX och 

ESG_SCORE utläsas, vilket dock inte är signifikant på 5%-nivån då signifikansen uppgår till 0,089. 

Korrelationen uppgår till -0,041 vilket innebär att högre förekomst av abnorma diskretionära 

kostnader är korrelerat med ett lägre ESG Score. Signifikans på 1%-nivån uppmäts med SIZE (-

0,186), ROA (0,120) samt LEV (-0,216). 

 

4.3.2.3 Abnorma produktionskostnader  

 

Tabell 14. Korrelationsmatris för ABS_APROD, ESG_SCORE, SIZE, ROA och LEV. 

  ABS_APROD ESG_SCORE SIZE ROA LEV 

ABS_APROD Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

1 
 

    

ESG_SCORE Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-0,016 
0,423 

1    

SIZE Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-0,202** 
0,000 

0,554** 
0,000 

1   

ROA Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

0,119** 
0,000 

0,014 
0,488 

-0,006 
0753 

1  

LEV Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-0,155** 
0,000 

0,139** 
0,000 

0,307** 
0,000 

-0,120** 
0,000 

1 

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).  



 

70 

 

ABS_APROD = företagens abnorma produktionskostnader uttryckt i absoluta tal. ESG_SCORE = Thomson 
Reuters beräknade procentuella värde av företagens CSR. SIZE = naturliga logaritmen för totala tillgångar. 
ROA = rörelseresultat och finansiella intäkter dividerat med totalt kapital. LEV = totala skulder dividerat 
med totala tillgångar. 
 

Korrelationen mellan ABS_APROD och ESG_SCORE uppmäts till -0,016 vilket ska tolkas som att 

det finns ett svagt negativt icke-signifikativt (5%-nivån) samband mellan förekomsten av earnings 

management i form av abnorma produktionskostnader och företagens ESG Score. Likt tidigare 

visas på ett svagt signifikant samband på 1%-nivån mellan ABS_APROD och SIZE (-0,202), ROA 

(0,119) samt LEV (-0,155).     

 

4.3.2.4 Total REM 

 

Tabell 15. Korrelationsmatris för REM_TOTAL, ESG_SCORE, SIZE, ROA och LEV. 

  REM_TOTAL ESG_SCORE SIZE ROA LEV 

REM_TOTAL Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

1 
 

    

ESG_SCORE Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-0,108** 
0,000 

1    

SIZE Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-0,266** 
0,000 

0,576** 
0,000 

1   

ROA Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

0,216** 
0,000 

-0,071** 
0,004 

-0143** 
0,000 

1  

LEV Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-0,232** 
0,000 

0,049* 
0,046 

0,222** 
0,000 

-0,229** 
0,000 

1 

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed).  

REM_TOTAL= företagens totala REM-aktiviteter uttryckt i absoluta tal. ESG_SCORE = Thomson Reuters 
beräknade procentuella värde av företagens CSR. SIZE = naturliga logaritmen för totala tillgångar. ROA = 
rörelseresultat och finansiella intäkter dividerat med totalt kapital. LEV = totala skulder dividerat med 
totala tillgångar. 
 

Likt Tabell 12-14 kan ett svagt negativt signifikant (99%) samband mellan REM_TOTAL och 

ESG_SCORE (-0,108) samt mellan REM_TOTAL och SIZE (-0,266) fastställas. Detta innebär 

bland annat att högre förekomst av REM är svagt korrelerat med lägre ESG Score. Till skillnad från 

abnorma kassaflöden (Tabell 12) har däremot ROA i ovan presenterade tabell ett positivt signifikant 

samband (99%) med REM_TOTAL (0,216). Korrelationen är högre än vad som uppvisats i 

föregående tabeller. LEV är däremot negativt korrelerat till REM_TOTAL på signifikansnivå 99%, 

vilket liknar resultatet för ABS_ADISX. 
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4.3.2.5 Kontroll av felkällor 

Högst korrelationsvärde återfinns i samtliga korrelationsmatriser mellan ESG_SCORE och SIZE 

där värdena varierar runt 0,5. Dessa värden är klart högre än korrelationsvärdena mellan övriga 

variabler. Trots att Djurfeldt och Barmark (2009) menar att multikollinearitet inte förekommer när 

värdena understiger 0,8 eller överstiger -0,8 så undersöks variablerna som mäter förekomsten av 

REM likt AEM (ABS_DACC) ytterligare genom VIF-test för bekräftning. Resultaten presenteras i 

Tabell 16 nedan.  

 

Tabell 16. VIF-värden för modellerna ABS_ACFO, ABS_ADISX, ABS_APROD och REM_TOTAL. 

 

VARIABEL 

ABS_ACFO 

VIF-VÄRDE 

ABS_ADISX 

VIF-VÄRDE 

ABS_APROD 

VIF-VÄRDE 

REM_TOTAL 

VIF-VÄRDE 

ESG_SCORE 1,602 1,700 1,655 1,780 

SIZE 1,966 1,939 2,062 2,077 

ROA 1,114 1,269 1,072 1,305 

LEV 1,158 1,398 1,344 1,442 

 
I samtliga analyser uppvisar ROA det lägsta VIF-värdet. ABS_ACFO och ABS_APRODs värden är 

relativt lika, 1,114 respektive 1,072, vilket indikerar att multikollinearitet inte förekommer. I 

ABS_ADISX och REM_TOTAL är värdet något högre för ROA (1,269 respektive 1,305) men 

understiger fortfarande med mycket god marginal det rekommenderade gränsvärdet 2,5. Högst VIF-

värden påträffas i samtliga analyser i variabeln SIZE, med värden som varierar mellan 1,772 och 

2,077. Likt ROA återfinns lägst värde i ABS_ACFO men högst värde i REM_TOTAL. 

ABS_ACFO har lägst VIF-värde för LEV (1,158), där REM_TOTAL har variabelns högsta värde 

(1,442). ESG_SCORE har relativt lika värden i samtliga modeller, från 1,602 upp till 1,780. Därav 

kan konstateras att ingen multikollinearitet förekommer i studien då samtliga analyser har VIF-

värden som med god marginal understiger Djurfeldt och Barmarks (2009) rekommenderade 

gränsvärde 2,5.  

 

Efter att det fastställts att multikollinearitet inte förekommer så kontrollerades felkällan 

heteroskedasticitet för REMs samtliga förfaranden inledningsvis med plotdiagram. Eftersom 

diagrammen till viss del varit svåra att tyda genomfördes även Breusch-Pagantest. Resultaten i 

samtliga fall tyder på att residualerna är jämnt spridda och att heteroskedasticitet inte påträffas. 
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4.3.3 Multivariat regressionsanalys avseende sambandet mellan CSR och REM 

För att besvara studiens syfte huruvida CSR används som ett medel för att dölja förekomsten av 

earnings management i form av REM genomförs fyra regressionsanalyser. I samtliga regressioner 

tillämpas ESG_SCORE som oberoende variabel tillsammans med kontrollvariablerna SIZE, ROA 

och LEV. Skillnaden mellan regressionerna utgörs av den beroende variabeln, vilken mäter 

förekomsten av REM utifrån de olika parametrarna ACFO, ADISX, APROD och REM_TOTAL. 

Därav testas följande hypoteser: 

 

● H1b: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av REM, i form av abnorma 
       kassaflöden. 

        

       H2b: Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av REM, i form av abnorma kassaflöden. 

 

● H1c: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av REM, i form av abnorma 
       diskretionära kostnader. 

 

       H2c: Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av REM, i form av abnorma diskretionära  

       kostnader. 

 

● H1d: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av REM, i form av abnorma  
      produktionskostnader. 

 

       H2d:  Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av REM, i form av abnorma       

       produktionskostnader. 

 

● H1e: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av REM, i form av total REM.  

 

       H2e: Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av REM, i form av total REM.  
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Tabell 17. Regressionsanalyser avseende sambandet mellan ESG och REM. 

 ACFO ADISX APROD REM_TOTAL 

Variabel Koeff. SE Koeff. SE Koeff. SE Koeff. SE 

(KONSTANT) 0,115*** 0,011 0,110*** 0,024 0,267*** 0,026 0,396*** 0,043 

ESG_SCORE 0,010** 0,005 -0,010 0,014 0,066*** 0,007 -0,026 0,026 

SIZE -0,006*** 0,001 -0,003** 0,002 -0,012*** 0,002 -0,015*** 0,003 

ROA 0,033*** 0,006 0,093*** 0,028 0,083*** 0,015 0,327*** 0,051 

LEV 0,002 0,004 -0,058*** 0,014 -0,024*** 0,009 -0,114*** 0,026 

Bransch (dummy) Ja  Ja  Ja  Ja  

Land (dummy) Ja  Ja  Ja  Ja  

Heteroskedas. Nej  Nej  Nej  Nej  

Multikollinearitet Nej  Nej  Nej  Nej  

R2 0,142  0,235  0,149  0,303  

Adj. R2 0,133  0,223  0,139  0,292  

F 15,294  19,625  15,011  26,330  

Sig. 0,000  0,000  0,000  0,000  

N 2700  1750  2510  1660  

*** Significant at the 0,01 level. ** Significant at the 0,05 level. * Significant at the 0,10 level. 

 

Koeff. = koefficienten. SE = Standard Error. ACFO = företagens abnorma kassaflöden uttryckt i absoluta 
tal. ADISX = företagens abnorma diskretionära kostnader uttryckt i absoluta tal. APROD = företagens 
abnorma produktionskostnader uttryckt i absoluta tal. TOTAL_REM = företagens totala REM-aktiviteter 
uttryckt i absoluta tal. ESG_SCORE = Thomson Reuters beräknade procentuella värde av företagens CSR. 
SIZE = naturliga logaritmen för totala tillgångar. ROA = rörelseresultat och finansiella intäkter dividerat 
med totalt kapital. LEV = totala skulder dividerat med totala tillgångar. Bransch = dummyvariabel som 
ingår med hänsyn till branschskillnader. Land = dummyvariabel som ingår med hänsyn till skillnader 
gällande landstillhörighet. Heteroskedas. = “Ja” om heteroskedasticitet påträffas i urvalet, annars “Nej”. 
Multikollinearitet = “Nej” om felkällan föreligger i materialet, annars “Ja”.  
 

Samtliga regressioner har signifikansnivå p<0,01 och förklaringsgraden i regressionerna överstiger 

alla den förklaringsgrad som AEM författas med. Högst förklaringsgrad har REM_TOTAL, det vill 

säga den funktion som mäter fenomenet som helhet, där determinationskoefficienten (R2) uppgår 

till 30,3 procent och den justerade determinationskoefficienten (Adj. R2) är 29,2 procent. Detta är en 

hög förklaringsgrad, vilket stärker resultaten i analysen. Determinationskoefficienten (R2) för 
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ACFO är 14,3 (13,4) procent, för ADISX 23,5 (22,3) procent och 14,9 (13,9) procent för APROD. I 

efterföljande parentes presenteras den justerade determinationskoefficienten (Adj. R2), vilket 

tydliggör att variationen mellan måtten är liten. 

 

ACFO och APROD är de två regressionerna som har signifikanta samband mellan ESG Score och 

REM. ACFO visar ett svagt positivt samband (0,010) på signifikansnivå 5%, vilket innebär att 

resultatmanipulering genom abnorma kassaflöden ökar vid ökade CSR-aktiviteter i de studerade 

företagen. Liknande resonemang går att applicera för APROD som visar ett svagt positivt samband 

på signifikansnivå 1%, vilket betyder att resultaten med 99% sannolikhet inte beror på slumpen. 

Regressionen visar således att när ESG Score ökar med en enhet så ökar även REM-aktiviteter i 

form av abnorma produktionskostnader med 0,066 enheter. Regressionerna för ADISX och 

REM_TOTAL visar negativa koefficienter, -0,010 i ADISX och -0,026 i REM_TOTAL, vilket kan 

tyda på att ett ökat ESG Score är relaterat till minskad förekomst av REM genom abnorma 

diskretionära kostnader och som helhetsgrepp. Sambanden överstiger dock p>0,05 och är därmed 

inte signifikanta. Således kan inga konkreta slutsatser härledas från dessa och resultaten ska tolkas 

med försiktighet. 

 

Samtliga regressioner visar ett negativt signifikanta samband mellan REM och SIZE, vilket betyder 

att förekomsten av REM ökar när företagen är av mindre storlek. Signifikansnivån i ACFO, 

APROD och REM_TOTAL är p<0,01 och i ADISX p<0,05. Koefficienten är högst i REM_TOTAL 

(-0,015) och lägst i ACFO (-0,003). I motsats så finns ett positivt samband på signifikansnivå 1% 

mellan REM och ROA i samtliga fall. Detta innebär att när lönsamhet i företagen ökar så ökar även 

företagens resultatmanipulering utifrån REM. Koefficienten varierar dock i högre grad än för övriga 

variabler då ROA:s högsta värde är 0,327 (REM_TOTAL) och dess lägsta värde är 0,033 (ACFO). 

APROD, ADISX och REM_TOTAL har negativa samband mellan REM och LEV på 

signifikansnivå 1%. I ACFO har däremot ett positivt samband med LEV uppmätts (0,002), dock 

icke-signifikant. Studien har därmed ett dubbelriktat samband mellan REM och LEV, vilket innebär 

att det finns tvetydighet kring huruvida en minskad skuldsättningsgrad skulle innebär ökad eller 

minskad resultatmanipulering genom REM. Då de negativa sambanden är signifikanta tyder dock 

resultaten främst på att REM-aktiviteter minskar när LEV ökar. 
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Då resultaten inte uppvisar signifikanta samband på p<0,05 saknas stöd för H1b, H1c, H1d, H1e, 

H2c, H2e. Däremot visar ACFO (p<0,05) och APROD (p<0,01) positivt signifikant samband 

mellan ESG och REM, varav H2b och H2d inte kan förkastas. 

 

Då studiens syfte inte är att förklara skillnader mellan länder och branscher så beskrivs inte dessa 

närmare. I ovanstående tabeller förtydligas endast att dummyvariabler för land och bransch ingår i 

regressionerna. Dock finns signifikanta skillnader mellan dessa, varav Bilaga 2 presenterar dessa 

okommenterade.  

 

4.3.4 Robusthetstest 

För att undersöka om valet att beräkna indikatorerna som påvisar REM med utgångspunkt i 

respektive bransch och räkenskapsår är avgörande för ett eventuellt samband mellan REM och ESG 

Score genomfördes även ett robusthetstest. Roychowdhurys (2006) modell tillämpades men utan att 

regressionerna genomfördes uppdelade i respektive bransch och räkenskapsår.   

 

Resultatet visade inte på några större avvikelser mellan de båda metoderna och ett eventuellt 

samband mellan ESG Score. En fullständig översikt av regressionsanalysen för detta 

tillvägagångssätt finns tillgängligt i Bilaga 4. 
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5. DISKUSSION 

I detta avsnitt tolkas och diskuteras studiens resultat. I avsnittet diskuteras kopplingen till tidigare 

forskning och studiens teoretiska referensram. Dessutom lyfts möjliga faktorer som kan ha en 

inverkan på det presenterade resultatet. De olika metoderna AEM och REM presenteras och tolkas 

inledningsvis var för sig för att sedan mynna ut i en gemensam diskussion. 

 

5.1 Sambandet mellan CSR och earnings management 
Den centrala huvudfråga som diskuteras i denna studie är om CSR används som ett medel att dölja 

förekomsten av earnings management. Detta då den förklarande faktorn bakom företagens 

engagemang i CSR är ett forskningsområde med tvetydiga resultat. CSR är generellt relaterat till ett 

etiskt beteende (Moura-Leite & Padgett, 2011; Carroll, 1991), vilket betyder att ett negativt 

samband mellan CSR och earnings management bör uppvisas om företagsledningen agerar etiskt 

korrekt ur ett redovisningsperspektiv. Trots detta finns det tidigare forskning som menar att 

företagen tenderar att engagera sig i CSR för egen vinning och därmed agera opportunistiskt (Porter 

& Kramer, 2006; Hemingway & Maclagan, 2004). Då tidigare studier på området har visat både 

positiva och negativa samband mellan CSR och EM, förväntades studien finna något av dessa. 

Gras-Gil et al. (2016) fann bland annat ett negativt samband och stöd för det etiska perspektivet 

genom att studera spanska företag, medan Prior et al. (2008) internationellt fann stöd för ett positivt 

samband och företagens opportunistiska beteende.  

 

Med anledning av de motstridiga resultat som tidigare forskare observerat så har studien avsett söka 

stöd för antingen det opportunistiska eller etiska perspektivet avseende CSR och earnings 

manangement. Eftersom företagsledningens etiska beteende kan förklaras utifrån intressent- och 

legitimitetsteorin som båda tar starkt avstånd från earnings management (Hasnas, 1998; Dube & 

Maroun, 2017) är det rimligt att anta ett ökat ESG Score i sin tur minskar förekomsten av earnings 

management. En opportunistisk företagsledning kan däremot förklaras utifrån principal-agentteorin 

och stewardship theory, då ledningen önskar berika sig själv genom att öka CSR-aktiviteterna i 

försök att dölja ökad användning av earnings management (Beatty & Harris, 1998; Martínez-

Ferrero et al., 2016a; Prior et al., 2008).  

 

5.1.1 Sambandet mellan CSR och AEM 

De tvetydiga resultaten i tidigare forskning gällande sambandet mellan CSR och AEM har medfört 

att följande hypoteser har ställts upp: 
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● H1a: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av AEM. 

● H2a: Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av AEM. 

 

Skillnaderna som uppmätts mellan de 200 kontinentaleuropeiska företagens ESG Score kan 

förklaras av att företagens initiativ till CSR går djupare än att endast agera som goda 

företagsmedborgare (Porter & Kramer, 2006). Det innebär att vissa av dessa företag engagerar sig 

och gör mer CSR-arbete än vad som är lagstadgat. Det finns även tidigare forskning som funnit att 

CSR-aktiviteterna ökar när ledningen i gengäld kan erhålla finansiella fördelar (El Ghoul et al., 

2011). Detta kan utgöra en ytterligare förklaring till den utbredda variationen i företagens ESG 

Score, som är måttet på företagens sociala ansvarstagande. Företagen som ingår i urvalet för AEM 

fördelar sig över hela Thomson Reuters 12-gradiga skala, se Figur 4 (Thomson Reuters, 2019), 

vilket innebär en stor spridning på hur viktigt företagen anser att CSR är för verksamheten. 

 

För att mäta de observerade företagens diskretionära periodiseringar användes modifierade Jones-

modellen. Modellen utvecklades utifrån den kritik som dess föregångare fått mottaga (Dechow et 

al., 1995). I föreliggande studie har the cross-sectional model tillämpats, vilket är en variant av 

modellen som innebär att de företagsspecifika parametrarna beräknas utifrån bransch och 

räkenskapsår och inte genom en tidsserieanalys (DeFond & Jiambalvo, 1994). Då företagen som 

ingår i analysen har ett rättssystem som bygger på civil law, vilket dokumenterats vara en faktor 

som ökar förekomsten av earnings management (Oz & Yelkenci, 2018), förväntades earnings 

management i form av diskretionära periodiseringar att observeras. 

 

Ytterligare en faktor som förväntades öka förekomsten av diskretionära periodiseringar är att 

företagen i studien redovisar i enlighet med IFRS, vilket enligt tidigare studier (Callao & Jarne, 

2010) är en bidragande faktor till förekomsten av earnings management. De menar att flexibiliteten 

i ett principbaserat regelverk gör att företagsledningar utnyttjar möjligheterna till att göra subjektiva 

bedömningar för att få resultatet dit de önskar.         

   

Studien visade att diskretionära periodiseringar förekommer samt att åtminstone 75 procent av de 

observerade företagen manipulerar resultaten utifrån detta förfarande. Följden av denna upptäckt är 

att majoriteten av företagen tillhandahåller sina intressenter missvisande redovisningsinformation, 

genom att på ett godtyckligt sätt periodisera inkomster och utgifter.  
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Studien lyckades trots uppmätta diskretionära periodiseringar inte säkerställa ett samband mellan 

högre ESG Score och ökad eller minskad förekomst av AEM. Det lämnas dock en indikation om 

stöd för det opportunistiska perspektivet då en svag positiv riktning uppvisades i tabell 7, vilket 

antyder att företagsledningen använder CSR som ett medel för att dölja förekomsten av earnings 

management i form av AEM. Resultatet ger således en fingervisning om att kontinentaleuropeiska 

företagsledningar i första hand värdesätter egenintressen. Något som det utförda robusthetstestet i 

viss mån styrker (Bilaga 3). Ett sådant agerande ligger i linje med Waterman och Meiers (1998) idé 

om att ledningar är rationella nyttomaximerare och främst verkar utifrån egenintressen. Poängteras 

ska dock att inget samband med säkerhet kunnat fastställas, då resultatet överstiger den nivå som 

valts att accepteras i denna studie. Därmed finns inte tillräckligt stöd för att varken förkasta eller 

bekräfta endera av de uppställda hypoteserna H1a samt H2a. 

 

En tänkbar anledning till att inget samband mellan ESG Score och AEM kunnat säkerställas 

statistiskt avseende kontinentaleuropeiska företag, till skillnad från tidigare internationella studier är 

att synen på CSR i kontinentaleuropeiska företag skiljer sig från de anglosaxiska företagen (Jackson 

& Apostolakou, 2010). De menar att de institutionella skillnaderna bidrar till att företagens CSR-

arbete skiljer sig åt, där investerare i de kontinentaleuropeiska företagen i större utsträckning kan 

luta sig mot en mer utbredd lagstadgad CSR-redovisning än i länder där kraven på CSR-redovisning 

är lägre. Dessa skillnad lyfter även Kim et al. (2018) fram som faktorer som omöjliggör en direkt 

jämförelse mellan kinesiska och europeiska företag, vilka observerat ett negativt samband mellan 

CSR och earnings management i form av AEM. 

 

Detta får enligt Jackson och Apostolakou (2010) följden att de kontinentaleuropeiska företagen 

anpassar sin CSR-redovisning efter de krav som finns i form av institutionella regler (2014/95/EU). 

De anglosaxiska företagen är däremot mer måna om att anpassa CSR-redovisningen och även CSR-

arbetet efter intressenternas önskemål. I studien finner de att de kontinentaleuropeiska företagen 

genomgående har lägre resultat och ranking när det kommer bedömning av CSR. Således bör 

skillnaderna i CSR arbetet för företagsledningar där det är viktigt att framstå som ansvarstagande 

och att handla etiskt korrekt göra större avtryck hos en företagsledning som finner det viktigt att i 

högre grad blidka intressenternas krav på CSR, vilket i deras studie likställs med de anglosaxiska 

företagen som inte har samma institutionella krav på CSR. I de kontinentaleuropeiska företagen är 
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det enligt dem viktigare att CSR-arbete och redovisningen följer de institutionella regleringarna som 

finns i respektive land eller region.  

 

Eftersom även företagens diskretionära periodiseringar och bedömningen av dessa granskas av 

revisorer, vilka är tänkta att se till att IFRS efterlevs, kan man argumentera för att det i de 

kontinentaleuropeiska företagen blir svårare att applicera principal-agentteorin och det eventuellt 

opportunistiska agerandet med företagens CSR arbete. Detta eftersom företagens CSR inte lika 

tydligt grundar sig i vad intressenterna anser är viktigt i kontinentaleuropa, utan snarare i de 

regleringar som finns på marknaden och de krav som företagen har på sig avseende de 

institutionella krav som finns via lagstiftning i respektive land eller det gemensamma EU-direktivet 

(2014/95/EU). Det är således möjligt att en företagsledning som tycker det är viktigt att agera etiskt 

och ansvarstagande lutar sig emot de krav och regleringar som finns från institutionellt håll snarare 

än att uppmärksamma vad intressenterna anser är viktigt. De är därför tänkbart att de på så vis når 

ett lägre CSR-resultat än vad som hade varit fallet utan institutionella faktorer, vilket gör att 

samband mellan ESG Score och förekomsten (eller frånvaron) av diskretionära periodiseringar inte 

återspeglar företagsledningens syn på hur viktigt det är att agera ansvarstagande och att 

redovisningen också återspeglar en korrekt bild av verksamheten. Incitamenten som kan förväntas 

skapa ett samband mellan CSR-arbete och AEM i anglosaxiska länder finns sannolikt inte hos 

kontinentaleuropeiska företagsledningar vilket möjligtvis kan förklara resultatet i denna studie. 

             

Det kan dock finnas en annan orsak som kan ge en förklaring till avsaknaden av ett statistiskt 

säkerställt samband mellan begreppen. Det är att förklaringsgraden i modellen är svag, vilket dock 

inte är helt främmande när modifierade Jones-modellen tillämpas. Till exempel har Prior et al. 

(2008) som utgått från samma modell uppmätt determinationskoefficienten till 3,9 procent, vilket är 

lägre än de 7,2 procent som föreliggande studie visar. Gras-Gil et al. (2016) och Kim et al. (2012) 

har däremot med samma modell uppmätt justerade värden på 13,2 respektive 18,5 procent. Detta 

kan tolkas som att studiens inkluderade kontroll- och dummyvariabler inte förklarar variationen i 

alltför vid omfattning och att det möjligen finns andra variabler som kan eller bör tas hänsyn till för 

att bättre förklara företagens diskretionära periodiseringar. 

 

5.1.2 Sambandet mellan CSR och REM  

Med utgångspunkt i tidigare studier förväntades även antingen ett negativt eller positivt samband 

mellan ESG Score och förekomsten av REM, uppdelat i de tre olika metoderna abnorma 
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kassaflöden, abnorma diskretionära kostnader samt abnorma produktionskostnader. I denna studie 

prövades också ett samlingsmått för alla dessa parametrar, kallad total REM. 

 

Studien har visat att REM uppskattat enligt Roychowdhurys (2006) modell förekommer då flertalet 

av företagen i studien uppvisade kassaflöden, diskretionära kostnader och/eller 

produktionskostnader som avviker från vad modellen uppskattar som normala i förhållande till 

bransch- och företagsspecifika parametrar. Den deskriptiva statistiken som presenteras i kapitel 4 av 

denna studie visar på att earnings management förekommer i merparten av de undersökta företagen 

enligt den använda modellen (Tabell 8-11).  

 

För att utröna om dessa indikatorer har något samband med företagens CSR testades hypoteserna: 

 

• H1b: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av REM, i form av abnorma 
kassaflöden. 

        

      H2b: Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av REM, i form av abnorma kassaflöden. 

 

En analys av regressionen för abnorma kassaflöden från verksamheten visar att det finns ett positivt 

samband mellan företagens ESG Score och abnorma kassaflöden från verksamheten. Det innebär att 

företagen med högre ESG Score även uppvisar högre förekomst av earnings management i form av 

abnorma kassaflöden. Detta överensstämmer med resultatet i Kim et al. (2012) studie, från vilken 

dragits slutsatsen att företagsledningen använder företagens CSR-arbete för att minska de negativa 

effekterna av earnings management. Därmed kan hypotes H2b bekräftas, vilken ger stöd för det 

opportunistiska perspektivet på företagens CSR-arbete kopplat till EM. Till följd av att H2b 

bekräftas så förkastas hypotes H1b, vilken utgick från antagandet att företagens högre ESG Score är 

relaterat till det etiska perspektivet.  

 

Till skillnad från indikationen AEM gav gällande företagsledningens opportunistiska agerande, kan 

detta agerande alltså bekräftas genom abnorma kassaflöden. Det föreligger dessutom en väsentlig 

skillnad mellan dessa olika metoder, då detta förfarande innebär att just kassaflödet och den 

övergripande ekonomiska utvecklingen påverkas (Kothari et al., 2016). En tänkbar förklaring 

utifrån detta är att ledningen främst ser till det kortsiktiga resultat med hänsyn av att de betraktar sin 

egen tid i företaget som begränsad, vilket medför opportunistiskt agerande då det långsiktiga 

resultatet och utvecklingen inte är av samma intresse. Vidare går det med stöd av stewardship 
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theory att argumentera för att ledningen istället önskar tillgodose ägarna de resultat som efterfrågas. 

Det innebär att individerna i ledningen inte nödvändigtvis i första hand strävar efter att berika sig 

själva, utan kan likväl agera med utgångspunkt för företagets och intressenternas bästa (Donaldson 

& Davis, 1991). I förlängningen gör det dock ingen skillnad då intressenterna betraktar en ledning 

som ser till deras intressen som mycket värdefull, varför en ledning som berikar intressenter även 

berikar sig själv (Prior et al., 2008). 

 

Då studien baseras på företagsinformation hämtad mellan 2008-2017 är en möjlig tolkning att 

finanskrisen påverkat företagens finansiella ställningar samtidigt som intressenterna fortsatt har 

efterfrågat positiva resultat, vilket ledningarna tillgodosett genom att bedriva earnings management. 

Dessutom möts noterade bolag generellt av höga krav av sina intressenter, vilket ofta syns genom 

att de återkommande förväntas visa positiva resultat. Enligt Degeorge et al. (1999) är den 

potentiella följden av att redovisa resultat som inte är i paritet med intressenters förväntningar att 

aktiekursen sjunker och därmed minskar företagsvärdet. För att möta dessa krav och agera utifrån 

företagets bästa kan en opportunistisk företagsledning därför använda earnings management i syfte 

att motverka en potentiell negativ kedjeeffekt som kan ta vid om bolaget redovisar ett sämre resultat 

än vad utomstående parter förväntat.  

 

Utifrån ovan framförda resonemang av Kim et al. (2012) framgår att ledningarna ökar företagens 

CSR-aktiviteter i syfte att motverka de negativa effekter som earnings management medför. Att 

ledningar ökar CSR-aktiviteter kan även ses som en reaktion på företagets intressenters önskemål. 

Det är vida känt att CSR har kommit och kommer att spela en allt större roll i samhället, av vilken 

anledning även de mest opportunistiska företagsledningarna kan uppleva det nödvändigt att öka sitt 

sociala ansvarstagande. Dessutom menar bland annat El Ghoul et al. (2011) att företag som visar 

högre CSR-poäng belönas med lägre kapitalkostnader, vilket kan vara en avgörande faktor för en 

ledning som önskar berika företaget (och sig själv). Anledningen är att sänkta kapitalkostnader på 

lånat kapital är direkt kopplat till ett bättre resultat, såvida allt annat hålls lika.  

 

I denna studie är dock det övergripande antagandet att ledningen försöker dölja förekomsten av EM 

då det kan skada företagets anseende hos intressenterna. Detta stöds av bland annat Dechow et al. 

(1995) som funnit att om earnings management upptäcks kan företagen förvänta sig minskat 

förtroende, vilket kan ta uttryck i exempelvis högre kapitalkostnader. Ledningen är förtroendevald 

av aktieägarna, vilka i regel efterfrågar långsiktigt lönsamma investeringar och därmed bör de inte 
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uppskatta manipulering av kassaflöden som i längden är värdeförstörande. Högre CSR kan däremot 

anses vara önskvärt samt efterfrågat av aktieägarna och övriga intressenter, vilket ledningen kan 

utnyttja för att gestalta sig som etiskt agerande i försök att dölja förekomsten av earnings 

management.  

 

• H1c: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av REM, i form av abnorma 
       diskretionära kostnader. 

 

       H2c: Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av REM, i form av abnorma 

       diskretionära kostnader. 

 

Regressionen visade inte på något statistiskt samband mellan ett högre ESG Score och förekomsten 

av REM i form av abnorma diskretionära kostnader. Resultaten ger dock en indikation om att 

eventuellt samband skulle kunna anta en negativ riktning. En negativ riktning är förenligt med det 

etiska perspektivet, vilket innebär att REM i form av abnorma diskretionära kostnader till skillnad 

från föregående regressioner ger starkare sken av etiskt agerande av företagsledningen där ett högre 

ESG Score medför minskad förekomst av abnorma diskretionära kostnader. Detta går tydligt emot 

resultaten från ett flertalet tidigare studier på området, som pekat ut diskretionära kostnader som 

den mest frekvent använda metoden för att manipulera företagets resultat (Zang, 2012).  

 

Reducering av diskretionära kostnader i avseende att kortsiktigt höja resultatet är enligt 

Roychowdhury (2006) den mest svårupptäckta metoden för earnings management. Därmed kan det 

också argumenteras för att en opportunistiskt agerande företagsledning i större utsträckning troligen 

skulle välja detta alternativ för att kortsiktigt nå ett visst resultatmål. Då en reducering av 

marknadsföringskostnader i slutet på en period visar sig först i försäljningen i efterföljande period 

lämpar sig metoden väl för att företagsledningar ska kunna agera oupptäckt med ett sådant 

förfarande. Därmed är det aningen förvånande att studien inte visar på ett positivt samband mellan 

ESG och diskretionära kostnader. För en företagsledning som vill använda ett högre ESG Score för 

att dölja earnings management är det rimligt att anta att reducering av de diskretionära kostnaderna 

är en metod som skulle användas.  

 

Därför är det aningen överraskande att inget statistiskt samband kunnat fastställas, då riktningen på 

regressionskoefficienten endast kan tolkas varsamt. Detta innebär att några konkreta slutsatser inte 

kan ges uttryck för, mer än att det saknas trovärdigt stöd för att företagens engagemang i CSR är en 
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faktor som bidrar till eller minskar earnings management genom abnorma diskretionära kostnader. 

Resultatet av regressionen varken stödjer eller dementerar det etiska alternativt opportunistiska 

perspektivet med konsekvensen att tillhörande hypoteser inte kan bekräftas.  

 

En alternativ förklaring till att inget samband kunnat säkerställas kan kopplas ihop med studien av 

Zang (2012), som menar att när ledningar betraktar risken eller kostnaden som för hög i någon av 

metoderna så avstås det förfarandet till förmån för ett annat. Eftersom det ovan diskuterats kring att 

forskare uppmärksammat abnorma diskretionära kostnader som den mest använda metoden, är det 

möjligt att företagsledningarna börjat betrakta risken med att manipulera resultatet genom en sådan 

metod som alldeles för hög. Så trots att abnorma diskretionära kostnader anses vara den metod av 

earnings management som är svårast att upptäcka är det sannolikt att ledningar ändå finner andra 

metoder mer lämpade att använda. Detta eftersom att aktieägare kan tänkas vara extra vaksamma på 

denna typ av manipulering och i högre utsträckning efterfråga transparens i det avseendet. Vidare 

visar denna studie exempelvis upp ett negativt samband mellan CSR och abnorma 

produktionskostnader, vilket kan betyda att kontinentaleuropeiska ledningar betraktar en sådan 

metod av EM som mindre riskfylld jämfört med abnorma diskretionära kostnader. 

 

• H1d: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av REM, i form av abnorma  
            produktionskostnader. 

 

       H2d: Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av REM, i form av abnorma       

       produktionskostnader. 

 

Regressionsanalysen gällande ESG Score och abnorma produktionskostnader visar på ett positivt 

samband. Det innebär att REM, mätt som abnorma produktionskostnader, visar stöd för det 

opportunistiska perspektivet och att hypotes H2d kan bekräftas. Med hänsyn till koefficientens låga 

värde betonas att sambandet, trots hög signifikans, är att betrakta som relativt svagt. Ett positivt 

samband står i kontrast till flertalet tidigare studier som observerat ett negativt samband mellan 

CSR och earnings management i form av abnorma produktionskostnader (Hong & Andersen, 2011; 

Jordaan et al., 2018; Kim et al., 2012).  

 

En väsentlig skillnad mellan denna studie och tidigare forskning är dock att rättssystemet som 

företagen verkar under skiljer sig åt. Hong och Andersen (2011) och Kim et al. (2012) har studerat 

företag på den amerikanska marknaden, medan Jordaan et al. (2018) observerat sydafrikanska 
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företag. Dessa länder har ett rättssystem som bygger på common law, medan företagen i denna 

studie är verksamma i länder som tillämpar civil law. Då det positiva sambandet innebär att högre 

CSR-aktiviteter är relaterat till högre förekomst av earnings management, styrker studien Oz och 

Yelkencis (2018) argumentation gällande att civil law är en faktor som ökar earnings management. 

 

En möjlig förklaring till detta är att investerarskyddet generellt är lägre i civil law-länder, vilket 

Martínez-Ferrero et al. (2016a) pekat ut som ett element som minskar effekten av CSR som skydd 

mot earnings management. Ett högre investerarskydd innebär att ledningar inte har samma 

möjlighet att manipulera resultaten för att erhålla finansiella fördelar (Leuz et al., 2003), vilket kan 

förklara varför tidigare studier observerat att earnings management tenderar att minska när CSR 

ökar. Vidare är det rimligt att anta att informationsasymmetri mellan ledning och aktieägare 

minskar när investerarskyddet ökar och därmed även är lägre i länder som tillämpar common law. 

Motsatt argument går att applicera på civil law, det vill säga att rättssystemet kan vara en faktor som 

ökar informationsasymmetri mellan parterna i och med att aktieägare i kontinentaleuropeiska 

företag inte har samma möjlighet att rättsligt hävda sig. Detta kan förklara skillnaden mellan denna 

studie och tidigare då kostnaden för att ledningen agerar opportunistiskt kan förväntas vara högre i 

common law-länder. Det är således rimligt att en opportunistiskt agerande ledning i huvudsak 

påträffas i kontinentaleuropeiska företag som bygger på civil law. 

 

Vidare går det att anta att ledningar i civil law-länder i större utsträckning utnyttjar det faktum som 

Eisenhardt (1989) lyfter: att aktieägare ofta brister i både kunskap och insyn av ledningens 

agerande. För att mörka sitt omoraliska beteende menar Prior et al. (2008) att ledningen ökar CSR-

aktiviteterna för att på så sätt ge sken av att de agerar moraliskt och med intressenternas bästa för 

ögonen. Detta är något som även överensstämmer med Orlitzky et al. (2003) vilka påpekar att CSR 

är ett sätt som strategisk kan nyttjas av ledningar för att stärka företagets rykte. Studien ger belägg 

för att företagen tycks använda CSR som ett medel för att dölja EM och därigenom vilseleda 

intressenterna. Aktieägare och övriga intressenter bör således specifikt vara vaksamma på abnorma 

produktionskostnader då ledningen eventuellt avstår långsiktigt lönsamma investeringar för att 

istället redovisa positiva resultat i närtid genom att manipulera kostnaden för tillverkade och sålda 

varor.  

 

• H1e: Ett högre ESG Score leder till minskad förekomst av REM, i form av total REM.  
 

       H2e: Ett högre ESG Score leder till ökad förekomst av REM, i form av total REM.  
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Som nämnts har de tre aspekter som Roychowdhury (2006) mäter REM utifrån, sammanfogats till 

ett mått för total REM. Denna variabel fångar därmed upp företagens REM-aktiviteter som helhet i 

absoluta tal. Intresseväckande är att samtliga av de företag som ingår i urvalet visar upp någon form 

av resultatmanipulering genom REM. Att earnings management uppskattat med Roychowdhurys 

(2006) modell påträffas i någon utsträckning i samtliga företag råder det därmed inga tvivel om. 

 

Däremot kan studien inte styrka att det finns ett samband mellan högre ESG Score och earnings 

management, mätt i total REM. Tillhörande hypoteser kan därför varken bekräftas eller förkastas. 

Anmärkningsvärt är dock att regressionens förklaringsgrad är klart högre än vad som påträffats i de 

tidigare. Modellen kan således anses starkare när fler mått avseende företagens finansiella ställning 

(vilka behövs för beräkningen av total REM) sammanfogas. Beaktansvärt är att regressionen 

avseende abnorma diskretionära kostnader endast består av nio fler företag, vilket innebär att 

urvalen i stort sett är lika sett till vilka företag som ingår. Av studiens resultat är det endast dessa 

som visar en negativ riktning, varav det kan antas ingå företag med väsentligt inflytande. 

Kontrollvariablerna visar dock upp relativt stora variationer. 

 

Resultatet av regressionsanalysen visar också att studiens valda kontrollvariabler har en signifikant 

påverkan på modellen som helhet. Resultatet visar på att det finns ett positivt samband mellan 

företagens lönsamhet (ROA) och förekomsten av earnings management i form av REM. Tidigare 

forskning har pekat ut förekomsten av REM som negativt för företagets ekonomiska utveckling 

över tid, eftersom manipulering av kassaflödet i en period innebär en reell påverkan för kassaflödet 

i den kommande (Gunny, 2005). Om företaget exempelvis väljer att dra ner på 

marknadsföringskostnaderna i slutet av ett räkenskapsår för att förbättra resultatet, är det rimligt att 

anta att försäljningen kommer att minska i början av nästkommande period. Detta kommer i 

längden missgynna företaget (Gunny, 2005). Därför är det förvånande att de undersökta företagen 

uppvisar ett positivt samband mellan lönsamhet och alla måtten för REM. Tidigare studier har i 

motsats funnit ett negativt samband mellan REM och lönsamhet (Cupertiono et al., 2016; Gunny 

2005; Jordaan et al., 2018). En tänkbar förklaring är att företagsledningar som är skickliga på att 

använda och manipulera kassaflödet enligt de metoder som nämnts i studien gör detta för att uppnå 

de finansiella mål som företagets intressenter önskar, och snarare belönas av dessa i ett senare skede 

i form av ökade investeringar eller lägre kapitalkostnader vilket på sikt gör företaget mer lönsam. 

En förutsättning för ett sådant resonemang är dock att de tidigare nämnda negativa konsekvenserna 
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som enligt tidigare studier drabbar företag som bedriver earnings management på något vis 

negligeras av intressenterna. 

     

Sambandet mellan förekomsten av earnings management och företagens skuldsättningsgrad har i 

tidigare studier visat sig vara positivt (DeFond & Jiambalvo, 1994; Martínez-Ferrero et al., 2016a), 

vilket också överensstämmer med debt-covenant hypothesis som förutspår att högt skuldsatta 

företag har incitament att manipulera redovisningen för att undvik att utlösa eventuella 

skuldkovenanter kopplade till lånen (Watts & Zimmerman, 1990). I denna studie visas däremot ett 

svagt negativt samband mellan företagens skuldsättning och både REM och AEM vilket istället 

skulle innebära att företagen med hög skuldsättning är mindre benägna att bedriva EM.  

 

Resultaten visar även att förekomsten av earnings management är mindre i större företag. Detta kan 

förklaras av att större företag oftare följs av fler analytiker och att de därmed har svårare att komma 

undan med EM. Dessutom är större företag som passerat tillväxtfasen ofta i mindre behov av 

finansiering vilket innebär att de troligtvis har mindre förekomst av kovenanter kopplade till sina 

skulder, samt att risken för ökade kostnader vid nyemissioner på grund av riskerna med att företaget 

missleder sina intressenter vid prospektering kan anses vara mindre om företaget är etablerat.  

       

5.2 Sammanfattande diskussion och reflektioner  
Med utgångspunkt i legitimitets- och intressentteorin är det föga överraskande att företagen i 

studien uppvisar relativt höga ESG Score, då de strävar efter att betraktas som legitimt agerande av 

dess intressenter (Deegan & Unerman, 2011). Att se till samhällets bästa genom att vara socialt 

ansvarstagande kan vara ett sätt att se till sina främsta intressenters önskemål om hur företaget ska 

agera och uppfattas i samhället. Med utgångspunkt i stewardship theory och principal-agentteorin är 

det också rimligt att anta att företagsledningen strävar efter att nyttomaximera både för sin egen och 

företagets del, där resultatmanipulering kan vara ett sätt att göra detta. Därför är det inte heller 

särskilt förvånande att earnings management kunnat uppmätas genom samtliga undersökta metoder. 

Studien tyder därmed på att earnings management är en utbredd och vedertagen metod som de 

kontinentaleuropeiska ledningarna använder.  

 

Motiven kan dock variera. Den främsta förklaringen härrör till att ledningen önskar berika sig själv, 

vilket kan ske både direkt och indirekt. En annan förklaring som inte helt konkret lyfts i ovan 

framförda diskussioner grundas utifrån Levs (2003) idéer. Han menar att ledningen kan välja att 
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bedriva EM för att säkerställa företagets överlevnad. Detta kan ta uttryck i att viktiga investerare 

eller leverantörer kräver ett visst resultat för fortsatt samarbete. Det är därmed tänkbart att 

ledningen i vissa av de undersökta företagen kan anse sig så pass hårt pressad att leverera efter 

deras förväntningar och därav bedriver earnings management för att inte förlora samarbetet och 

riskera företagets fortlevnad. Med en sådan utgångspunkt lämnas en intressant frågeställning: kan 

detta agerande fullt ut likställas med opportunism eller kan det i viss mån anses etiskt? Om 

ledningen använder EM som ett sätt att säkra både företagets överlevnad och därigenom även 

flertalet arbetstillfällen, bör EM inte betraktas helt svartvitt. Rimligen bör det ligga i samhällets och 

intressenternas intresse att arbetstillfällen inte går förlorade och kan därmed jämföras med de 

element som lyfts fram i det etiska perspektivet. Således kan det diskuteras om earnings 

management, oavsett om den sker genom periodiseringar eller genom kassaflödespåverkande 

aktiviteter alltid är att betrakta som oetiskt, trots att detta är konsensus i litteraturen på området. 

 

Ytterligare en aspekt avseende synen på earnings management är de inblandades syn på 

användningen av manipulering. Även om litteraturen på området pekar ut earnings management 

som oetiskt, är det inte säkert att de som faktiskt bedriver earnings management alltid är av samma 

åsikt. Det är möjligt att företagsledningen anser att förekomsten EM inte har någon inverkan på 

företagets rykte och intressenternas förtroende, eller att företagsledningen inte fullt känner till de 

rapporterade negativa effekterna av earnings management. Goles, White, Beebe, Dorantes och 

Hewitt (2006) menar att en organisations uppfattning om hur betydande en fråga är moraliskt 

kommer att avgöra huruvida man beslutar att agera i frågan. Begreppet moral intensity myntades av 

T. Jones (1991) och utformas från en modell där de uppfattade konsekvenserna av ett etiskt problem 

bedöms utifrån olika parametrar som tillsammans mynnar ut i ett uppskattat värde. Således är det 

möjligt att earnings management graderas olika av företagsledningarna, där ett företag som 

uppfattade att EM har låg moral intensity (vilket innebär att EM inte anses vara särskilt 

problematiskt ur ett moraliskt perspektiv) inte har några problem med att använda EM. 

 

Studien pekar mot att förekomsten av REM är vanligare och mer utbredd än förekomsten av AEM. 

Således dras slutsatsen att företagen i studien i högre grad tillämpar earnings management i form av 

REM än AEM. Med anledning av att REM tenderar att vara svårare att upptäcka än AEM (Zang, 

2012) var det kanske inte helt överraskande att studien skulle visa högre förekomst av earnings 

management genom en sådan metod. Då REM även påverkar hela verksamheten i större 

utsträckning än AEM kan detta tolkas som att företagen är mer bekymrade över att deras 
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omoraliska beteende ska upptäckas, än vad de är över effekten av det omoraliska beteendet på både 

kort och lång sikt. Tidigare studier har också visat på att företag i större utsträckning väljer att 

tillämpa REM när riskerna med att manipulera resultatet via diskretionära periodiseringar (AEM) 

blir för höga (Zang, 2012). Förekomsten av diskretionära periodiseringar granskas av revisorer och 

måste därför hållas nere. Visserligen går det att argumentera för att företagens investerare önskar att 

nivån av REM även den hålls nere, men möjligheterna att som utomstående part granska 

förekomsten av REM är sämre. En studie av Sosik, Gentry och Chun (2012) visade exempelvis att 

nivån av moralisk medvetenhet stiger ju högre upp i hierarkin i ett företag man kommer, men att 

den absolut översta delen av ledningen i företaget ofta uppvisar en klart lägre nivå av moralisk 

medvetenhet. Eftersom den översta delen av ledningen i företaget oftast är de som bär ansvaret för 

och beslutar om de aktioner som modellerna som mäter EM ska företas, kan man argumentera för 

att valet att tillämpa REM istället för AEM blir naturligare då det inte riskerar att granskas lika 

kritiskt av företagets intressenter som av revisorerna. Även om REM anses lika omoraliskt som 

AEM i litteraturen på området är det möjligt att en VD tillsammans med sin ledningsgrupp 

prioriterar att manipulera resultatet via REM eftersom de ändå inte bryr sig lika mycket om de 

moraliska aspekterna av metoderna som innebär påverkan på företagets framtida kassaflöde. 

Problemet för dem ligger inte i det omoraliska med manipulering av resultatet utan i risken för 

upptäckt.     

   

Den form av earnings management som uppmättes i minst utsträckning i studien var sådan 

manipulering som sker med hjälp av abnorma kassaflöden. Manipulering av kassaflödet sker oftast 

genom olika kampanjer i form av kortsiktiga prissänkningar (alternativt höjningar) för att på så sätt 

öka (alternativt minska) försäljningen (Roychowdbury, 2006). Den bakomliggande faktorn till detta 

kan härröra till att företagens intressenter (framförallt analytiker och investerare) är mer vaksamma 

på onormala kassaflöden och att ledningen finner dessa svårare att manipulera utan upptäckt jämfört 

med övriga REM-mått. Lägre försäljningspriser visar sig troligtvis i redovisningen som ökad 

försäljning men lägre bruttomarginal per enhet eller vara, vilket givetvis väcker uppmärksamhet. 

Reducering av diskretionära kostnader samt överproduktion av antalet enheter är troligtvis av 

mindre intresse för företagets intressenter än vad kassaflödet från verksamheten är, då detta 

analyseras i ett flertal finansiella modeller vilka används av analytiker på marknaden. Därmed kan 

det tänkas att ledningen avstår detta förfarande till förmån för övriga tillvägagångssätt, förutsatt att 

möjligheten finns.  
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Sammantaget är resultaten avseende sambandet med företagens sociala ansvarstagande tvetydiga. 

Eftersom socialt ansvarstagande är starkt knutet till etiskt handlande och studien uppmätt relativt 

höga ESG Score är det besynnerligt att inget trovärdigt negativt samband kunnat redogöras. Med 

stöd av legitimitetsteorin borde företag som uppvisar ett högt ESG Score inte bedriva earnings 

management då detta inverkar på dess anseende. Resultaten i studien kan dock inte fullt ut styrka ett 

sådant antagande vilket innebär att det saknas konkret stöd för det etiska perspektivet, vilket  står i 

kontrast till en rad tidigare studier på området, såsom Chih et al. (2008) och Kim et al. (2012).  

 

De signifikanta positiva sambanden avseende abnorma kassaflöden samt abnorma 

produktionskostnader och de kontinentaleuropeiska företagens ESG Score visar istället stöd för det 

opportunistiska perspektivet. Flertalet tidigare studier har visat på att det finns en möjlighet för 

företagsledningar att skydda företaget mot de negativa effekterna av EM genom att samtidigt 

uppvisa ett högt CSR-resultat (Kim et al., 2018; Martínez-Ferrero et al., 2016a). Resultatet i denna 

studie ger därför delvis stöd för att företagen agerar opportunistiskt genom att utnyttja sitt goda 

CSR-betyg för att samtidigt bedriva olika former av earnings management. Det är viktigt ur 

företagets intressenters synpunkt att kunna peka på att högt ESG Score inte alltid innebär att 

företagsledningen kommer att agera etiskt eller moraliskt i alla avseenden, vilket i detta fall 

gestaltar sig i form av förekomsten av earnings management. I framtiden blir det alltså viktigt för 

intressenterna att efterfråga och, i den mån det är möjligt, kräva högre transparens mellan aktieägare 

och ledning i kontinentaleuropeiska företag. En högre transparens bör leda till att ledningen finner 

det svårare att manipulera resultaten för egen vinning och således bör förekomsten av earnings 

management minska.  

 

Minskade EM-aktiviteter skulle betyda att företagen i högre utsträckning kan betraktas som etiskt 

och socialt ansvarstagande, vilket Carroll (1991) anser bör ligga i företagens intresse. Han menar att 

företagens övergripande målsättning bör vara att agera som goda företagsmedborgare. Det är viktigt 

att påpeka att företagen i studien trots dess användning av earnings management kan antas erhålla 

de fördelar som högt CSR-engagemang tenderar att bidra med. Det kan därför argumenteras för att 

även opportunistiska ledningar kan styra resultaten i önskad riktning genom att ökat CSR-

engagemang. Detta då CSR bevisats leda till finansiella fördelar såsom lägre kapitalkostnader och 

högre kreditvärdighet (Dhaliwal et al., 2011; Attig et al., 2013), vilket i förlängningen leder till ökad 

lönsamhet och högre aktiekurs. Ett sådant agerande bör vara önskvärt även ur intressenternas ögon, 

då det båda skulle gynna enskilda parter och samhället som helhet. 
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Att studien använder ESG Score som kombinerat mått på företagens CSR-aktiviteter är ytterligare 

en tänkbar förklaring till varför vissa av resultaten skiljer sig från övriga studier på området. Hong 

och Andersen (2011) och Kim et al. (2012) tillämpade KLD Index som CSR-mått medan Jordaan et 

al. (2018) och Kim et al. (2018) istället använde SRI Index för att mäta företagens CSR-aktiviteter. 

ESG Score som kombinerat mått har nämligen vissa begränsningar i och med att olika branscher 

fokuserar olika mycket på de tre dimensionerna miljö, socialt och bolagsstyrning (Capelle-Blancard 

& Petit, 2017). Det innebär att de kombinerade måtten kan ge felaktiga utslag då ett företag som 

exempelvis betraktar miljödimensionen som viktigare än övriga och således även engagerar sig mer 

i sådana aktiviteter på bekostnad av de andra, kan erhålla ett lägre kombinerat ESG Score i 

jämförelse med dess faktiska CSR-aktivitet. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla tre 

dimensioner är viktiga för samhället som helhet och företagen bör eftersträva att erhålla ett högt 

samlat poäng. Detta kan dock ses som en möjlig förklaring till att studien i vissa fall redovisat andra 

resultat än ovan nämnda studier. 
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6. SLUTSATS 

I detta avslutande kapitel besvaras studiens syfte samt redogör dess slutsats, bidrag och 

begränsningar. Slutligen ges förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Studiens slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka om företagsledningar i kontinentaleuropeiska noterade 

bolag använder CSR som ett medel att försöka dölja förekomsten av earnings management. Syftet 

utformades med anledning av de motstridiga resultat och förklaringar i tidigare internationell 

forskning. Även det faktum att det saknades studier baserade på företag verksamma i länder med 

homogen redovisningsreglering, rättssystem och CSR-rapportering bidrog till ett intressant 

forskningsgap, då det är faktorer som bevisats påverka sambandet mellan CSR och earnings 

management. I och med studiens presenterade resultat har det forskningsgap som identifierats i 

tidigare forskning adresserats. 

 

De empiriska resultaten visade på likheter i resultaten och indikerar att earnings management är en 

förekommande metod som nyttjas av företagsledningar för att manipulera resultaten i önskad 

riktning. Detta kan fastställas då fenomenet visats förekomma i form av både AEM och REM enligt 

skattning med de valda modellerna. Det kan även konstateras att de kontinentaleuropeiska 

företagens CSR-poäng inte visar några signifikanta samband med minskad förekomst av earnings 

management, utan att det är mer troligt att CSR används alternativt kan användas i syfte att dölja 

det omoraliska beteende som earnings management är att betrakta som. 

 

Det tycks även som att REM är det förfarande som kontinentaleuropeiska företagsledningar 

föredrar, då dessa regressioner visar upp både högre förekomst och förklaringsgrad i jämförelse 

med AEM. Studien har inte kunnat redogöra för ett samband mellan CSR och AEM, men däremot 

mellan CSR och REM. Resultaten tyder på att kontinentaleuropeiska företagsledningar i vissa 

avseenden använder CSR som ett medel att försöka dölja förekomsten av earnings management. 

Mer precist bör intressenter vara vaksamma på abnorma kassaflöden och abnorma 

produktionskostnader då studien funnit att dessa har signifikanta negativa samband med CSR. 

Studien lämnar därför i huvudsak stöd för det opportunistiska perspektivet, vilket betyder att 

kontinentaleuropeiska företagsledningar trots ett högt socialt ansvarstagande ändå bedriver earnings 

management. Då resultaten inte är helt entydiga bekräftas antagandet om att förhållandet mellan 



 

92 

 

CSR och earnings management är ett komplext forskningsområde som kräver att EM studeras 

utifrån både AEM och REM för rättvisande resultat. 

 

Studien finner därmed visst belägg för att ledningarna utnyttjar informationsasymmetrin gentemot 

företagens intressenter till sin fördel, där de bakomliggande faktorerna för detta beteende kan ta 

uttryck i flertalet former. Konsekvenser av att ledningarna agerar opportunistiskt är att företagens 

intressenter kan bli lidande på både kort och lång sikt då resultaten inte återspeglar bolagets 

verkliga ställningar. Därmed baserar externa parter beslut på felaktiga grunder i och med att 

företagen ger sken av att vara etiskt agerande med sitt sociala ansvarstagande. Eftersom intressenter 

generellt har börjat ställa högre krav på moraliskt agerande och socialt ansvarstagande kan det vara 

läge för dessa ledningar att se över och omvärdera dess moraliska kompass även i frågor gällande 

redovisning och resultatmanipulation. Dock ska tilläggas att det finns skäl att anta att earnings 

management i vissa fall bedrivs i syfte att säkerställa företagets överlevnad och därmed i viss mån 

går att betrakta som ett förfarande som inte enkom är synonymt med negativitet, om än högst 

omoraliskt.  

 

6.2 Studiens bidrag 
Studiens teoretiska bidrag utgörs av att den undersöker förhållande det mellan CSR och 

förekomsten av earnings management avseende företag som redovisar enligt IFRS, i länder vars 

rättssystem bygger på civil law. Således besväras studien inte av de skillnader i rättstillämpning och 

redovisningsreglering som tidigare studier har lidit av. Ytterligare ett ämnesmässigt bidrag är att 

earnings management undersöks i form av både AEM och REM i en internationell kontext. 

Resultatet av studien ger ingen klar bild av förhållandet mellan CSR och earnings management, 

men indikerar att företag som har ett högt CSR betyg inte bedriver EM i mindre utsträckning än de 

med ett lägre betyg. Ett högt CSR betyg kan därmed inte anses vara förenligt med en etiskt och 

moraliskt korrekt agerande företagsledningen när det kommer till eventuell manipulering av 

resultatet.   

 

Studiens praktiska bidrag utgörs av ökad förståelse som företagens intressenter kan tillgodogöra sig 

avseende ett eventuellt samband mellan CSR och earnings management. Att ett företag uppvisar 

höga CSR-poäng eller agerar på ett sätt som är förenligt med sina intressenters värderingar innebär 

alltså inte i alla avseenden att de undviker att bedriva earnings management. Då CSR i många fall 

fungerar som ett sätt för företagen att visa upp sig som ansvarstagande och moraliskt agerande ska 
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detta inte förväxlas med att de avstår från att på olika sätt vilseleda sina intressenter. Detta gäller 

speciellt med metoder som inte granskas av revisorer utan som ger ledningen fritt fram att själva 

manipulera kassaflödet eller produktionskostnader genom olika metoder som påverkar både det 

rapporterade resultatet och framtida kassaflöden.   

 

6.3 Studiens begränsning 

Studiens begränsas av att urvalet av antalet i företag i studien är relativt litet i förhållande till antalet 

företag på den kontinentaleuropeiska marknaden, detta då informationen kring företagens ESG 

Score är begränsad. I studien har sekundärdata hämtat från Thomson Reuters Datastream använts 

avseende perioden 2008-2017. Att studien grundas på sekundärdata har tidigare förklarats medföra 

vissa begränsningar. Exempelvis kan inte materialet fullt ut försäkras vara korrekt sammanställt och 

av god kvalité, vilket Bryman och Bell (2017) lyfter fram som nackdelar jämfört med primärdata. 

Thomson Reuters Datastream är dock en världsledande aktör gällande ESG Score och finansiell 

information, vilket innebär att studiens underlag ändock anses grundat i tillförlitlig och trovärdig 

data.  

 

Undersökningen bygger på en tvärsnittsdesign med data som samlats in under en tioårsperiod, 

vilket kan anses något lång då ESG Score är ett relativt nytt mått för företagens CSR-aktiviteter. 

Om en kortare tidsperiod hade studerats skulle bortfallet av företag kunnat minimeras då det 

uppmärksammats att ett flertal av de exkluderade företagen saknade ESG Score för något eller 

några av de tidigaste åren (2008-2012), vilket dock hade medfört färre antal totala observationer 

men ett större antal företag i studien. 

 

Studien begränsas också av att modellerna som används för att uppmäta förekomsten av earnings 

management har varit föremål för en del kritik, där framförallt den modifierade Jones-modellen har 

ifrågasatts och dess möjlighet att på ett korrekt sätt uppskatta diskretionära periodiseringar. Dess 

kritiker menar att modellen har problem med att upptäcka både extremt låga samt extremt höga 

nivåer av diskretionära periodiseringar. Trots detta är modifierade Jones-modellen den modell som 

är vanligast i studier på området och den modell som anses vara den bästa av de existerande 

modeller som presenterades i kapitel 3.  

 

Eftersom studien begränsats till att endast mäta CSR genom ESG Score kan inget samband med 

vissa former av earnings management säkerställas till skillnad mot övriga studier på området. Om 
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tidsaspekten tillåtit hade ESG kunnat undersökas genom de separata dimensionerna eller genom 

ytterligare CSR-mått, vilket eventuellt skulle kunna innebära ett trovärdigt samband i någon 

riktning för de aktiviteter som nu saknar signifikans. Vilken del av ESG-måttet som företagen 

presterar bäst i beror till viss del på vilken bransch de är verksamma i, något som därmed påverkar 

det totala ESG-måttet, vilket är en aspekt som det inte tas hänsyn till i denna studie.   

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Ett vanligt förekommande tillvägagångssätt i tidigare studier har varit att undersöka de företag där 

incitament till resultatmanipulering har ansetts föreligga (Roychowdhury, 2006). Dessa företag är 

sådana som har rapporterat resultat nära nollstrecket samt företag som precis har nått upp till, eller 

rapporterat precis i överkant av, analytikernas förväntningar. Att göra en liknande studie avseende 

sambandet mellan ESG och EM för företag på den kontinentaleuropeiska marknaden vore intressant 

då dessa förmodligen skulle på visa på högre förekomst av EM och kanske därmed en tydligare 

koppling till CSR. 

 

I diskussionen lyfts en bild om att företagsledningar möjligtvis inte alltid betraktar earnings 

management som oetiskt. Det vore därför intressant att undersöka om företagsledningar anser EM 

vara etiskt laddat eller om det är något som företagsledningen inte anser vara oetiskt. Vidare studier 

skulle förslagsvis kunna mäta earnings managements moral intensity utifrån T. Jones (1991) modell 

för att undersöka ledningarnas syn på EM. 

  

Ytterligare ett förslag för att öka förståelsen avseende earnings management och CSR är att 

genomföra mer kvalitativa studier i form av surveys eller intervjuer med företagsledningar i de 

företag som uppvisar förekomst av EM. Då EM-aktiviteter är högst subjektiva val som ledningen i 

regel gör på eget bevåg skulle vidare forskning gynnas av att genomföra kvalitativa intervjuer som 

ett komplement till ovan redovisade resultat. De antaganden och argument som lyfts fram i denna 

studie skulle därmed kunna byggas vidare genom att en eller flera nyckelpersoner i 

företagsledningen intervjuas och skapa en djupare förståelse för hela processen. Vidare skulle även 

avgörande bakomliggande faktorerna till användningen av EM kunna lyftas fram ännu tydligare. 

Framförallt skulle sambandet mellan CSR och EM belysas ur en annan vinkel.  

 

I denna studie har CSR studerats utifrån ett kombinerat ESG Score. Det finns dock möjlighet att 

studera ESG utifrån de tre faktorerna miljö, socialt och bolagsstyrning. Ett förslag är således att dela 
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upp ESG i dessa faktorer för att uppmärksamma och jämföra om det förekommer skillnader mellan 

dessa. Capelle-Blancard och Petit (2017) menar att den bransch som företaget är verksamt inom 

inverkar på vilken typ av ESG företaget visar högst värde i, vilket därför kan visa på intressanta 

skillnader gällande sambandet mellan CSR och earnings management. I nedan inkluderade bilagor 

(1-2) påvisas signifikanta branschskillnader relaterat till forskningsområdet, vilket föranleder 

motivet till att vidare forskning med fördel kan bygga vidare på detta forskningsgap relaterat till 

branschskillnader och de tre ESG-faktorerna. 
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BILAGOR  
 

Bilaga 1. Regressionsanalys AEM, inklusive värden för dummyvariabler. 
 

VARIABLER KOEFFICIENT SE 
(KONSTANT) 0,113*** 0,014 
ESG_SCORE 0,006 0,008 
SIZE -0,005*** 0,001 
ROA -0,022 0,015 
LEV -0,015** 0,006 
LAND (DUMMY)   
Belgien -0,007 0,007 
Danmark 0,002 0,006 
Finland -0,003 0,005 
Frankrike ---- ---- 
Grekland -0,005 0,016 
Italien -0,007 0,005 
Nederländerna 0,008* 0,004 
Norge -0,013** 0,006 
Polen -0,029*** 0,009 
Portugal 0,014 0,016 
Spanien -0,002 0,004 
Sverige -0,016*** 0,005 
Schweiz -0,008** 0,004 
Tjeckien 0,006 0,016 
Turkiet 0,001 0,008 
Tyskland -0,011*** 0,004 
Ungern ---- ---- 
Österrike -0,013 0,011 
BRANSCH (DUMMY)   
Energi 0,016*** 0,005 
Råvaror 0,009** 0,004 
Industri ---- ---- 
Konsumenttjänster 0,024*** 0,004 
Dagligvaror 0,000 0,005 
Hälsovård 0,007 0,004 
Teknologi 0,013*** 0,004 
Telekommunikation 0,015*** 0,005 
Allmännytta 0,002* 0,005 
R2 0,072  
Adj. R2 0,058  
F 5,434  
Sig. 0,000  
N 2000  

*** Significant at the 0,01 level. ** Significant at the 0,05 level. * Significant at the 0,10 level. 
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Bilaga 2. Regressionsanalyser REM, inklusive värden för dummyvariabler. 
  

ACFO                       ADISX
 

VARIABEL KOEFFICIENT SE KOEFFICIENT SE 
(KONSTANT) 0,115*** 0,011 0,110*** 0,024 
ESG_SCORE 0,010** 0,005 -0,010 0,014 
SIZE -0,006*** 0,001 -0,003** 0,002 
ROA 0,033*** 0,006 0,093*** 0,028 
LEV 0,002 0,004 -0,058*** 0,014 
LAND (DUMMY)     
Belgien -0,005 0,004 0,014 0,009 
Danmark 0,015*** 0,004 0,026*** 0,010 
Finland 0,000 0,004 0,069*** 0,010 
Frankrike ---- ---- 0,046*** 0,006 
Grekland -0,024*** 0,006 0,032 0,024 
Italien -0,008** 0,003 0,029*** 0,008 
Nederländerna -0,001 0,003 0,009 0,007 
Norge 0,001 0,004 0,018* 0,010 
Polen -0,014** 0,007 ---- ---- 
Portugal -0,002 0,006 -0,001 0,018 
Spanien 0,002 0,003 -0,019* 0,011 
Sverige -0,008** 0,003 -0,009 0,007 
Schweiz 0,002 0,003 0,021*** 0,007 
Tjeckien 0,012 0,009 0,001 0,018 
Turkiet -0,016*** 0,005 -0,013 0,012 
Tyskland -0,004* 0,002 ---- ---- 
Ungern 0,000 0,012 ---- ---- 
Österrike -0,023*** 0,006 0,028 0,018 
BRANSCH (DUMMY)     
Energi 0,006** 0,002 0,023** 0,009 
Råvaror -0,005 0,004 0,036*** 0,007 
Industri ---- --- ---- ---- 
Konsumenttjänster 0,012*** 0,003 0,012* 0,007 
Dagligvaror -0,009*** 0,003 -0,020*** 0,007 
Hälsovård 0,014*** 0,003 0,056*** 0,007 
Teknologi 0,014*** 0,003 0,063*** 0,007 
Telekommunikation 0,008*** 0,003 -0,003 0,009 
Allmännytta 0,000 0,003 -0,021** 0,009 
R2 0,142  0,235  
Adj. R2 0,133  0,223  
F 15,294  19,625  
Sig. 0,000  0,000  
N 2700  1750  

*** Significant at the 0,01 level. ** Significant at the 0,05 level. * Significant at the 0,10 level. 
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APROD REM_TOTAL 

VARIABEL KOEFFICIENT SE KOEFFICIENT SE 
(KONSTANT) 0,267*** 0,026 0,396*** 0,043 
ESG_SCORE 0,066*** 0,007 -0,026 0,026 
SIZE -0,012*** 0,002 -0,015*** 0,003 
ROA 0,083*** 0,015 0,327*** 0,051 
LEV -0,024*** 0,009 -0,114*** 0,026 
LAND (DUMMY)     
Belgien -0,018* 0,010 0,029 0,018 
Danmark -0,001 0,010 0,096*** 0,017 
Finland -0,021** 0,009 0,041** 0,019 
Frankrike -0,019** 0,009 0,076*** 0,011 
Grekland -0,024 0,015 0,156*** 0,043 
Italien -0,008 0,008 0,062*** 0,014 
Nederländerna -0,022*** 0,007 0,029** 0,013 
Norge 0,004 0,011 0,040** 0,018 
Polen -0,040** 0,017 ---- ---- 
Portugal -0,033** 0,014 -0,022 0,031 
Spanien -0,021*** 0,007 -0,002 0,020 
Sverige -0,056*** 0,008 -0,021 0,013 
Schweiz 0,012* 0,007 0,043*** 0,012 
Tjeckien -0,016 0,020 0,022 0,031 
Turkiet -0,066*** 0,012 -0,077*** 0,021 
Tyskland -0,037*** 0,006 ---- ---- 
Ungern -0,038 0,028 ---- ---- 
Österrike -0,005 0,013 0,049 0,031 
BRANSCH (DUMMY)     
Energi -0,019*** 0,007 0,043*** 0,012 
Råvaror -0,015** 0,006 0,172*** 0,021 
Industri ---- ---- ---- ---- 
Konsumenttjänster 0,006 0,007 0,042*** 0,012 
Dagligvaror -0,022*** 0,008 -0,039*** 0,013 
Hälsovård 0,024*** 0,007 0,105*** 0,012 
Teknologi 0,003 0,008 0,073*** 0,013 
Telekommunikation -0,008 0,007 0,001 0,015 
Allmännytta -0,037*** 0,008 -0,048*** 0,016 
R2 0,149  0,303  
Adj. R2 0,139  0,292  
F 15,011  26,330  
Sig. 0,000  0,000  
N 2510  1660  

*** Significant at the 0,01 level. ** Significant at the 0,05 level. * Significant at the 0,10 level. 
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Bilaga 3. AEM - Robusthetstest 
 

VARIABLER KOEFFICIENT SE 
(KONSTANT) 0,178*** 0,018 
ESG_SCORE 0,020* 0,011 
SIZE -0,008*** 0,001 
ROA -0,088*** 0,019 
LEV -0,024*** 0,007 
LAND (DUMMY)   
Belgien -0,003 0,008 
Danmark 0,015 0,005 
Finland -0,002 0,007 
Frankrike ---- ---- 
Grekland 0,018 0,020 
Italien -0,007 0,006 
Nederländerna 0,008* 0,006 
Norge -0,013** 0,008 
Polen -0,000*** 0,012 
Portugal 0,010 0,020 
Spanien 0,004 0,005 
Sverige -0,017*** 0,006 
Schweiz -0,005 0,005 
Tjeckien 0,006 0,020 
Turkiet -0,020* 0,010 
Tyskland -0,015*** 0,005 
Ungern ---- ---- 
Österrike -0,003 0,014 
BRANSCH (DUMMY)   
Energi 0,018*** 0,006 
Råvaror 0,007 0,005 
Industri ---- ---- 
Konsumenttjänster 0,036*** 0,005 
Dagligvaror -0,001 0,007 
Hälsovård 0,007 0,005 
Teknologi 0,020*** 0,005 
Telekommunikation 0,034*** 0,006 
Allmännytta 0,007 0,006 
R2 0,106  
Adj. R2 0,093  
F 8,363  
Sig. 0,000  
N 2000  

*** Significant at the 0,01 level. ** Significant at the 0,05 level. * Significant at the 0,10 level. 
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Bilaga 4. REM - Robusthetstest 
 

ACFO ADISX 

VARIABEL KOEFFICIENT SE KOEFFICIENT SE 
(KONSTANT) 0,204*** 0,014 0,141*** 0,027 
ESG_SCORE 0,000 0,008 -0,009 0,015 
SIZE -0,010*** 0,001 -0,005*** 0,002 
ROA 0,023** 0,009 0,177*** 0,032 
LEV 0,004 0,006 -0,064*** 0,016 
LAND (DUMMY)     
Belgien -0,003 0,005 -0,015 0,011 
Danmark 0,032*** 0,006 0,077*** 0,011 
Finland 0,005 0,005 0,101*** 0,011 
Frankrike ---- ---- 0,042*** 0,007 
Grekland -0,005 0,008 0,031 0,028 
Italien -0,001 0,005 0,011 0,009 
Nederländerna -0,001 0,004 0,013 0,008 
Norge 0,002 0,006 0,038*** 0,011 
Polen -0,003** 0,010 ---- ---- 
Portugal -0,012 0,008 0,004 0,020 
Spanien 0,008 0,004 0,018 0,012 
Sverige -0,010** 0,004 -0,018 0,008 
Schweiz 0,009 0,004 0,014* 0,008 
Tjeckien 0,026 0,012 0,014 0,020 
Turkiet -0,010 0,007 0,050*** 0,014 
Tyskland -0,002 0,003 ---- ---- 
Ungern -0,013 0,017 ---- ---- 
Österrike -0,016 0,007 0,034 0,020 
BRANSCH (DUMMY)     
Energi 0,000 0,003 0,076*** 0,010 
Råvaror 0,004 0,006 0,031*** 0,008 
Industri ---- ---- ---- ---- 
Konsumenttjänster 0,016*** 0,004 0,035*** 0,008 
Dagligvaror -0,012*** 0,007 -0,004 0,008 
Hälsovård -0,014*** 0,004 0,088*** 0,008 
Teknologi 0,000 0,004 0,090*** 0,008 
Telekommunikation 0,038*** 0,005 0,000 0,0010 
Allmännytta -0,008* 0,005 0,055*** 0,0010 
R2 0,165  0,315  
Adj. R2 0,156  0,304  
F 18,209  29,278  
Sig. 0,000  0,000  
N 2700  1750  

*** Significant at the 0,01 level. ** Significant at the 0,05 level. * Significant at the 0,10 level. 
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APROD REM_TOTAL
 

VARIABEL KOEFFICIENT SE KOEFFICIENT SE 
(KONSTANT) 0,302*** 0,032 0,489*** 0,058 
ESG_SCORE 0,063*** 0,019 -0,009 0,035 
SIZE -0,013*** 0,002 -0,022*** 0,004 
ROA 0,164*** 0,021 0,619*** 0,069 
LEV -0,007 0,012 -0,134*** 0,026 
LAND (DUMMY)     
Belgien 0,014 0,014 -0,010 0,025 
Danmark 0,076*** 0,013 0,029*** 0,023 
Finland 0,000 0,012 0,132*** 0,026 
Frankrike ---- ---- 0,103*** 0,011 
Grekland 0,108*** 0,020 0,143** 0,059 
Italien -0,015 0,011 0,056*** 0,019 
Nederländerna -0,015 0,007 0,064*** 0,018 
Norge 0,000 0,015 0,105*** 0,025 
Polen -0,002** 0,023 ---- ---- 
Portugal 0,045** 0,019 -0,023 0,043 
Spanien -0,013 0,010 0,021 0,028 
Sverige -0,059*** 0,011 -0,037** 0,018 
Schweiz 0,008 0,010 0,055*** 0,017 
Tjeckien -0,024 0,028 0,016 0,043 
Turkiet -0,018 0,016 0,027 0,029 
Tyskland -0,036*** 0,008 ---- ---- 
Ungern -0,052 0,039 ---- ---- 
Österrike -0,036** 0,018 0,065 0,042 
BRANSCH (DUMMY)     
Energi 0,002 0,010 0,048*** 0,016 
Råvaror -0,038*** 0,008 0,192*** 0,029 
Industri ---- ---- ---- ---- 
Konsumenttjänster -0,002 0,009 0,116*** 0,017 
Dagligvaror -0,036*** 0,010 -0,017 0,018 
Hälsovård 0,052*** 0,009 0,189*** 0,016 
Teknologi 0,002 0,010 0,116*** 0,017 
Telekommunikation -0,009 0,010 0,126*** 0,021 
Allmännytta -0,024** 0,011 0,066*** 0,022 
R2 0,176  0,367  
Adj. R2 0,167  0,357  
F 18,310  35,102  
Sig. 0,000  0,000  
N 2510  1660  

*** Significant at the 0,01 level. ** Significant at the 0,05 level. * Significant at the 0,10 level. 
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Bilaga 5. Företag  

 
AEM	 ACFO	 ADISX	 APROD	 REM	TOTAL	

A2A	 A2A	 A2A	 A2A	 A2A	

ABB	LTD	N	 ABB	LTD	N	 ABB	LTD	N	 ABB	LTD	N	 ABB	LTD	N	

ACCIO	 ABENGOA	 ACERINOX	'R'	 ABENGOA	 AGFA-GEVAERT	

ACERINOX	'R'	 ACCIONA	 AGFA-GEVAERT	 ACCIONA	 AIRBUS	

ACS	ACTIV.CONSTR.Y	SERV.	 ACERINOX	'R'	 AIRBUS	 ACERINOX	'R'	 AIXTRON	

AGFA-GEVAERT	 ACS	ACTIV.CONSTR.Y	SERV.	 AIXTRON	 ACS	ACTIV.CONSTR.Y	SERV.	 AKZO	NOBEL	

AIR	LIQUIDE	 ADP	 AKZO	NOBEL	 ADP	 ALFA	LAVAL	

AIRBUS	 AGFA-GEVAERT	 ALFA	LAVAL	 AGFA-GEVAERT	 ALPIQ	HOLDING	

AKZO	NOBEL	 AIR	FRANCE-KLM	 ALPIQ	HOLDING	 AIR	FRANCE-KLM	 ALSTOM	

ALFA	LAVAL	 AIR	LIQUIDE	 ALSTOM	 AIR	LIQUIDE	 ANHEUSER-BUSCH	INBEV	

ALPIQ	HOLDING	 AIRBUS	 ANHEUSER-BUSCH	INBEV	 AIRBUS	 ARCELORMITTAL	

ALSTOM	 AIXTRON	 ARCELORMITTAL	 AIXTRON	 ARKEMA	

ANHEUSER-BUSCH	INBEV	 AKZO	NOBEL	 ARKEMA	 AKZO	NOBEL	 ASML	HOLDING	

ARCELORMITTAL	 ALFA	LAVAL	 ARYZTA	 ALFA	LAVAL	 ATLAS	COPCO	A	

ARKEMA	 ALPIQ	HOLDING	 ASML	HOLDING	 ALPIQ	HOLDING	 ATOS	

ASML	HOLDING	 ALSTOM	 ATLAS	COPCO	A	 ALSTOM	 ATRESMEDIA	CORP	

ATLAS	COPCO	A	 ANHEUSER-BUSCH	INBEV	 ATOS	 ANHEUSER-BUSCH	INBEV	 AXFOOD	

ATOS	 ARCELORMITTAL	 ATRESMEDIA	CORP	 ARCELORMITTAL	 BARCO	NEW	

ATRESMEDIA	CORP	 ARKEMA	 AXFOOD	 ARKEMA	 BASF	

BARCO	NEW	 ARYZTA	 BARCO	NEW	 ASML	HOLDING	 BAYER	

BASF	 ASML	HOLDING	 BASF	 ATLAS	COPCO	A	 BIM	BIRLESIK	MAGAZALAR	

BAYER	 ATLAS	COPCO	A	 BAYER	 ATOS	 BIOMERIEUX	

BIOMERIEUX	 ATOS	

BIM	BIRLESIK	

MAGAZALAR	 ATRESMEDIA	CORP	 BMW	

BMW	 ATRESMEDIA	CORP	 BIOMERIEUX	 AXFOOD	 BOLIDEN	

BOLIDEN	 AXFOOD	 BMW	 BAM	GROEP	KON.	 BOURBON	CORP.	

BOLLORE	 BAM	GROEP	KON.	 BOLIDEN	 BARCO	NEW	 CAPGEMINI	

BOSKALIS	WESTMINSTER	 BARCO	NEW	 BOURBON	CORP.	 BASF	 CARGOTEC	'B'	

BOURBON	CORP.	 BASF	 CAPGEMINI	

BASILEA	PHARMACEUTICA	

'R'	 CARLSBERG	B	

BOUYGUES	

BASILEA	PHARMACEUTICA	

'R'	 CARGOTEC	'B'	 BAYER	 CARREFOUR	

BUREAU	VERITAS	 BAYER	 CARLSBERG	B	 BILLERUDKORSNAS	 CASINO	GUICHARD-P	

CAPGEMINI	 BB	BIOTECH	N	 CARREFOUR	 BIM	BIRLESIK	MAGAZALAR	 CEZ	

CARGOTEC	'B'	 BILLERUDKORSNAS	 CASINO	GUICHARD-P	 BIOMERIEUX	 CLARIANT	

CARLSBERG	B	 BIM	BIRLESIK	MAGAZALAR	 CEZ	 BMW	 COLOPLAST	B	

CEZ	 BIOMERIEUX	 CLARIANT	 BOLIDEN	 COLRUYT	

CLARIANT	 BMW	 COLOPLAST	B	 BOLLORE	 CORBION	

COLOPLAST	B	 BOLIDEN	 COLRUYT	 BOSKALIS	WESTMINSTER	 DAIMLER	

CORBION	 BOLLORE	 CORBION	 BOURBON	CORP.	 DANONE	

DAIMLER	 BOSKALIS	WESTMINSTER	 DAIMLER	 BOUYGUES	 DEMANT	

DANONE	 BOURBON	CORP.	 DANONE	 BUZZI	UNICEM	 DEUTSCHE	TELEKOM	
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DEMANT	 BOUYGUES	 DEMANT	 CAPGEMINI	 DNO	

DEUTSCHE	TELEKOM	 BUREAU	VERITAS	 DEUTSCHE	TELEKOM	 CARGOTEC	'B'	 DSM	KONINKLIJKE	

DSM	KONINKLIJKE	 BUZZI	UNICEM	 DNO	 CARLSBERG	B	 E	ON	N	

E	ON	N	 CAPGEMINI	 DSM	KONINKLIJKE	 CARREFOUR	 ELECTROLUX	B	

EBRO	FOODS	 CARGOTEC	'B'	 E	ON	N	 CASINO	GUICHARD-P	 ELEKTA	B	

EDF	 CARLSBERG	B	 ELECTROLUX	B	 CEZ	 ELRINGKLINGER	N	

EGAS	 CARREFOUR	 ELEKTA	B	 CLARIANT	 EMS-CHEMIE	'N'	

ELECTROLUX	B	 CASINO	GUICHARD-P	 ELRINGKLINGER	N	 COLOPLAST	B	 ENAGAS	

ELEKTA	B	 CEZ	 EMS-CHEMIE	'N'	 COLRUYT	 ENEL	

ELISA	 CLARIANT	 ENAGAS	 CORBION	 ENI	

ELRINGKLINGER	N	 COLOPLAST	B	 ENEL	 DAIMLER	 EQUINOR	

EMS-CHEMIE	'N'	 COLRUYT	 ENI	 DANONE	 ERICSSON	B	

ENDESA	 CORBION	 EQUINOR	 DEMANT	 EUTELSAT	COMMUNICATIONS	

ENEL	 D'IETEREN	 ERICSSON	B	 DEUTSCHE	LUFTHANSA	 FAES	FARMA	

ENGIE	 DAIMLER	

EUTELSAT	

COMMUNICATIONS	 DEUTSCHE	TELEKOM	 FIAT	CHRYSLER	AUTOS.	

ENI	 DANONE	 FAES	FARMA	 DNO	 FLSMIDTH	AND	CO.	

ENKA	INSAAT	VE	SAYI	 DEMANT	 FIAT	CHRYSLER	AUTOS.	 DSM	KONINKLIJKE	 FORD	OTOMOTIV	SANAYI	

EQUINOR	 DEUTSCHE	LUFTHANSA	 FLSMIDTH	AND	CO.	 E	ON	N	 FORTUM	

ERICSSON	B	 DEUTSCHE	TELEKOM	 FORD	OTOMOTIV	SANAYI	 EBRO	FOODS	 FUGRO	

EUTELSAT	COMMUNICATIONS	 DMPKBT.NORDEN	 FORTUM	 EDF	 GEA	GROUP	

FAES	FARMA	 DNO	 FUGRO	 EIFFAGE	 GEMALTO	

FERROVIAL	 DSM	KONINKLIJKE	 GBL	NEW	 ELECTROLUX	B	 GERRESHEIMER	

FIAT	CHRYSLER	AUTOS.	 E	ON	N	 GEA	GROUP	 ELEKTA	B	 GETINGE	B	

FLSMIDTH	AND	CO.	 EBRO	FOODS	 GEMALTO	 ELIA	SYSTEM	OPERATOR	 GIVAUDAN	'N'	

FORD	OTOMOTIV	SAYI	 EDF	 GERRESHEIMER	 ELISA	 GN	STORE	NORD	

FORTUM	 EDP	RENOVAVEIS	 GETINGE	B	 ELRINGKLINGER	N	 GRIFOLS	ORD	CL	A	

FUGRO	 EIFFAGE	 GIVAUDAN	'N'	 EMS-CHEMIE	'N'	 HEIDELB.DRUCKMASCHINEN	

GEA	GROUP	 ELECTROLUX	B	 GN	STORE	NORD	 ENAGAS	 HEINEKEN	

GEMALTO	 ELEKTA	B	 GRIFOLS	ORD	CL	A	 ENDESA	 HELLENIC	TELECOM.ORG.	

GENMAB	 ELIA	SYSTEM	OPERATOR	

HEIDELB.DRUCKMASCHIN

EN	 ENEL	 HENKEL	

GETINGE	B	 ELISA	 HEINEKEN	 ENGIE	 HERA	

GIVAUDAN	'N'	 ELRINGKLINGER	N	 HELLENIC	TELECOM.ORG.	 ENI	 HEXAGON	B	

GRIFOLS	ORD	CL	A	 EMS-CHEMIE	'N'	 HENKEL	 ENKA	INSAAT	VE	SANAYI	 HUSQVARNA	B	

HEIDELB.DRUCKMASCHINEN	 ENAGAS	 HERA	 EQUINOR	 ILIAD	

HEINEKEN	 ENDESA	 HEXAGON	B	 ERICSSON	B	 INDRA	SISTEMAS	

HELLENIC	TELECOM.ORG.	 ENEL	 HUSQVARNA	B	

EUTELSAT	

COMMUNICATIONS	 INFINEON	TECHNOLOGIES	

HENKEL	 ENGIE	 ILIAD	 FAES	FARMA	 IPSEN	

HERA	 ENI	 INDRA	SISTEMAS	 FERROVIAL	 JCDECAUX	

HEXAGON	B	 ENKA	INSAAT	VE	SANAYI	 INFINEON	TECHNOLOGIES	 FIAT	CHRYSLER	AUTOS.	 JERONIMO	MARTINS	

HOCHTIEF	 EQUINOR	 IPSEN	 FLSMIDTH	AND	CO.	 KESKO	B	

HUSQVAR	B	 ERICSSON	B	 JCDECAUX	 FORD	OTOMOTIV	SANAYI	 KONINKLIJKE	AHOLD	DELHAIZE	

IBERDROLA	 EURONAV	 JERONIMO	MARTINS	 FORTUM	 KUDELSKI	'B'	

ILIAD	 EUTELSAT	 KESKO	B	 FRAPORT	 LANXESS	
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COMMUNICATIONS	

INDRA	SISTEMAS	 FAES	FARMA	

KONINKLIJKE	AHOLD	

DELHAIZE	 FUGRO	 LEGRAND	

INFINEON	TECHNOLOGIES	 FERROVIAL	 KUDELSKI	'B'	 GALP	ENERGIA	SGPS	 LEONARDO	

IPSEN	 FIAT	CHRYSLER	AUTOS.	 LANXESS	 GEA	GROUP	 LEONI	

KONE	'B'	 FLSMIDTH	AND	CO.	 LEGRAND	 GEMALTO	 LOGITECH	'R'	

KONECRANES	 FORD	OTOMOTIV	SANAYI	 LEONARDO	 GENMAB	 LONZA	GROUP	

KPN	KON	 FORTUM	 LEONI	 GERRESHEIMER	 LUNDIN	PETROLEUM	

KUDELSKI	'B'	 FRAPORT	 LINDE	 GETINGE	B	 MAN	

LANXESS	 FRONTLINE	 LOGITECH	'R'	 GIVAUDAN	'N'	 MEDIASET	

LEGRAND	 FUGRO	 LONZA	GROUP	 GN	STORE	NORD	 MERCK	KGAA	

LEONI	 GALP	ENERGIA	SGPS	 LUNDIN	PETROLEUM	 GRIFOLS	ORD	CL	A	 MEYER	BURGER	TECH	

LEORDO	 GBL	NEW	 MAN	

HEIDELB.DRUCKMASCHINE

N	 MTU	AERO	ENGINES	HLDG.	

LINDE	 GEA	GROUP	 MEDIASET	 HEIDELBERGCEMENT	 NEOPOST	

LOGITECH	'R'	 GEMALTO	 MERCK	KGAA	 HEINEKEN	 NEXANS	

LONZA	GROUP	 GENMAB	 MEYER	BURGER	TECH	 HELLENIC	PETROLEUM	 NOKIA	

LUNDIN	PETROLEUM	 GERRESHEIMER	

MTU	AERO	ENGINES	

HLDG.	 HELLENIC	TELECOM.ORG.	 NOS	SGPS	

M6-METROPOLE	TV	 GETINGE	B	 MVV	ENERGIE	 HENKEL	 NOVARTIS	'R'	

MAN	 GIVAUDAN	'N'	 NEOPOST	 HERA	 NOVO	NORDISK	'B'	

MAUREL	ET	PROM	 GN	STORE	NORD	 NEXANS	 HEXAGON	B	 NOVOZYMES	B	

MEDIASET	 GRIFOLS	ORD	CL	A	 NOKIA	 HOCHTIEF	 OC	OERLIKON	CORPORATION	

MEDIASET	ESPA	

COMUNICACION	 HAMB.HAFEN	UD.LOGISTIK	 NOS	SGPS	 HOLMEN	B	 ORANGE	

MERCK	KGAA	

HEIDELB.DRUCKMASCHINE

N	 NOVARTIS	'R'	 HUSQVARNA	B	 ORANGE	BELGIUM	

MEYER	BURGER	TECH	 HEIDELBERGCEMENT	 NOVO	NORDISK	'B'	 IBERDROLA	 ORION	B	

MVV	ENERGIE	 HEINEKEN	 NOVOZYMES	B	 ILIAD	 ORKLA	

NEOPOST	 HELLENIC	PETROLEUM	

OC	OERLIKON	

CORPORATION	 INDRA	SISTEMAS	 OUTOKUMPU	'A'	

NEXANS	 HELLENIC	TELECOM.ORG.	 ORANGE	 INFINEON	TECHNOLOGIES	 PARMALAT	DEAD	-	DELIST.05/03/19	

NOKIA	 HENKEL	 ORANGE	BELGIUM	 IPSEN	 PERNOD-RICARD	

NOS	SGPS	 HERA	 ORION	B	 JCDECAUX	 PEUGEOT	

NOVARTIS	'R'	 HEXAGON	B	 ORKLA	 JERONIMO	MARTINS	 PHILIPS	ELTN.KONINKLIJKE	

NOVO	NORDISK	'B'	 HOCHTIEF	 OUTOKUMPU	'A'	 KESKO	B	 PROSIEBENSAT	1	MEDIA	

NOVOZYMES	B	 HOLMEN	B	

PARMALAT	DEAD	-	

DELIST.05/03/19	 KONE	'B'	 PROXIMUS	

OC	OERLIKON	CORPORATION	 HUSQVARNA	B	 PERNOD-RICARD	 KONECRANES	 PRYSMIAN	

ORANGE	 IBERDROLA	 PEUGEOT	

KONINKLIJKE	AHOLD	

DELHAIZE	 QIAGEN	(FRA)	

ORANGE	POLSKA	 ILIAD	

PHILIPS	

ELTN.KONINKLIJKE	 KPN	KON	 RANDSTAD	

ORION	B	 INDRA	SISTEMAS	 PROSAFE	 KUDELSKI	'B'	 REC	SILICON	

ORKLA	 INFINEON	TECHNOLOGIES	 PROSIEBENSAT	1	MEDIA	 LAFARGEHOLCIM	 RECORDATI	INDUA.CHIMICA	

OUTOKUMPU	'A'	 IPSEN	 PROXIMUS	 LANXESS	 REMY	COINTREAU	
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PARMALAT	 JCDECAUX	 PRYSMIAN	 LEGRAND	 RENAULT	

PERNOD-RICARD	 JERONIMO	MARTINS	 QIAGEN	(FRA)	 LEONARDO	 RHEINMETALL	

PETROLEUM	GEO	SERVICES	 KESKO	B	 RANDSTAD	 LEONI	 ROCHE	HOLDING	

PEUGEOT	 KLOECKNER	&	CO	 REC	SILICON	

LINDE	DEAD	-	

DELIST.10/04/19	 ROYAL	DUTCH	SHELL	A	

PHARMA	MAR	 KONE	'B'	

RECORDATI	

INDUA.CHIMICA	 LOGITECH	'R'	 RWE	

PHILIPS	ELTN.KONINKLIJKE	 KONECRANES	 REMY	COINTREAU	 LONZA	GROUP	 SAIPEM	

POLIMEX	MOSTOSTAL	

KONINKLIJKE	AHOLD	

DELHAIZE	 RENAULT	 LUNDIN	PETROLEUM	 SALZGITTER	

POLISH	OIL	AND	GAS	 KPN	KON	 RHEINMETALL	 M6-METROPOLE	TV	 SANDVIK	

PROSAFE	 KUDELSKI	'B'	 ROCHE	HOLDING	 MAN	 SANOFI	

PROSIEBENSAT	1	MEDIA	

KUEHNE	UND	NAGEL	

INTERNATIONAL	 ROYAL	DUTCH	SHELL	A	 MAUREL	ET	PROM	 SBM	OFFSHORE	

PROXIMUS	 LAFARGEHOLCIM	 RWE	 MAYR-MELNHOF	KARTON	 SCHIBSTED	A	

PRYSMIAN	 LANXESS	 SAIPEM	 MEDIASET	 SCHINDLER	'R'	

PUBLICIS	GROUPE	 LEGRAND	 SALZGITTER	

MEDIASET	ESPANA	

COMUNICACION	 SCHNEIDER	ELECTRIC	

QIAGEN	(FRA)	 LEONARDO	 SANDVIK	 MERCK	KGAA	 SECURITAS	B	

RANDSTAD	 LEONI	 SANOFI	 MEYER	BURGER	TECH	 SGL	CARBON	

REC	SILICON	 LOGITECH	'R'	 SAP	

MOL	MAGYAR	OLAJ-ES	

GAZIPARI	 SIEMENS	

RECORDATI	INDUA.CHIMICA	 LONZA	GROUP	 SBM	OFFSHORE	 MOTOR	OIL	 SOFTWARE	N	

RED	ELECTRICA	 LUNDIN	PETROLEUM	 SCHIBSTED	A	 MTU	AERO	ENGINES	HLDG.	 SOLVAY	

REMY	COINTREAU	 M6-METROPOLE	TV	 SCHINDLER	'R'	 MVV	ENERGIE	 STADA	ARZNEI	N	

REULT	 MAN	 SCHNEIDER	ELECTRIC	 NATURGY	ENERGY	 STMICROELECTRONICS	

RHEINMETALL	 MAUREL	ET	PROM	 SECURITAS	B	 NEOPOST	 STRAUMANN	HOLDING	

ROCHE	HOLDING	 MAYR-MELNHOF	KARTON	 SGL	CARBON	 NEXANS	 SUBSEA	7	

ROYAL	DUTCH	SHELL	A	 MEDIASET	 SIEMENS	 NOKIA	 SUEDZUCKER	

RWE	

MEDIASET	ESPANA	

COMUNICACION	 SOFTWARE	N	 NORSK	HYDRO	 SULZER	'R'	

SACYR	 MERCK	KGAA	 SOLVAY	 NOS	SGPS	 SWISSCOM	'R'	

SAFRAN	 MEYER	BURGER	TECH	 STADA	ARZNEI	N	 NOVARTIS	'R'	 SYMRISE	

SAIPEM	

MOL	MAGYAR	OLAJ-ES	

GAZIPARI	 STMICROELECTRONICS	 NOVO	NORDISK	'B'	 TECHNICOLOR	

SALZGITTER	 MOTOR	OIL	 STRAUMANN	HOLDING	 NOVOZYMES	B	 TELE2	B	

SANDVIK	 MTU	AERO	ENGINES	HLDG.	 SUBSEA	7	

OC	OERLIKON	

CORPORATION	 TELECOM	ITALIA	

SANOFI	 MVV	ENERGIE	 SUEDZUCKER	 ORANGE	 TELEKOM	AUSTRIA	

SANTA	FE	GROUP	 NATURGY	ENERGY	 SULZER	'R'	 ORANGE	BELGIUM	 TELF.O2	CZECH	REPUBLIC	

SAP	 NEOPOST	 SWISSCOM	'R'	 ORANGE	POLSKA	 TERNA	RETE	ELETTRICA	NAZ	

SBM	OFFSHORE	 NEXANS	 SYMRISE	 ORION	B	 THE	SWATCH	GROUP	

SCHIBSTED	A	 NOKIA	 TECHNICOLOR	 ORKLA	 TOFAS	TURK	OTOM.FABK.	

SCHINDLER	'R'	 NORSK	HYDRO	 TELE2	B	 OUTOKUMPU	'A'	 TOM	TOM	

SCHNEIDER	ELECTRIC	 NOS	SGPS	 TELECOM	ITALIA	 OXURION	NV	 TURK	TELEKOMUNIKASYON	

SECURITAS	B	 NOVARTIS	'R'	 TELEKOM	AUSTRIA	 PARMALAT	DEAD	-	 TURKCELL	ILETISIM	HZM.	
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DELIST.05/03/19	

SGL	CARBON	 NOVO	NORDISK	'B'	 TELF.O2	CZECH	REPUBLIC	 PERNOD-RICARD	 UBISOFT	ENTERTAINMENT	CAT	A	

SGS	'N'	 NOVOZYMES	B	 TEMENOS	N	 PEUGEOT	 UNILEVER	DUTCH	CERT.	

SIEMENS	

OC	OERLIKON	

CORPORATION	

TERNA	RETE	ELETTRICA	

NAZ	 PHARMA	MAR	 UNITED	INTERNET	

SIEMENS	GAMESA	RENEWABLE	

ENERGY	 ORANGE	 THE	SWATCH	GROUP	 PHAROL	SGPS	 VEOLIA	ENVIRON	

SIKA	 ORANGE	BELGIUM	 TIETO	OYJ	 PHILIPS	ELTN.KONINKLIJKE	 VERBUND	

SOFTWARE	N	 ORANGE	POLSKA	 TOFAS	TURK	OTOM.FABK.	 POLIMEX	MOSTOSTAL	 VESTAS	WINDSYSTEMS	

SOLOCAL	GROUP	 ORION	B	 TOM	TOM	 POLISH	OIL	AND	GAS	 VIFOR	PHARMA	

SOLVAY	 ORKLA	

TURK	

TELEKOMUNIKASYON	 PORSCHE	AML.HLDG.PREF.	 VOLKSWAGEN	

STADA	ARZNEI	N	 OUTOKUMPU	'A'	 TURKCELL	ILETISIM	HZM.	 PROSIEBENSAT	1	MEDIA	 VOLVO	B	

STMICROELECTRONICS	 OXURION	NV	

UBISOFT	

ENTERTAINMENT	CAT	A	 PROXIMUS	 WOLTERS	KLUWER	

STRAUMANN	HOLDING	 PARMALAT	 UNILEVER	DUTCH	CERT.	 PRYSMIAN	 YARA	INTERNATIONAL	

SUBSEA	7	 PERNOD-RICARD	 UNITED	INTERNET	 PUBLICIS	GROUPE	

	

	

SUEDZUCKER	 PETROLEUM	GEO	SERVICES	 VEOLIA	ENVIRON	 QIAGEN	(FRA)	

	SULZER	'R'	 PEUGEOT	 VERBUND	 RANDSTAD	

	SWISSCOM	'R'	 PHARMA	MAR	 VESTAS	WINDSYSTEMS	 REC	SILICON	

	

SYMRISE	 PHAROL	SGPS	 VIFOR	PHARMA	

RECORDATI	

INDUA.CHIMICA	

	TECHNICOLOR	 PHILIPS	ELTN.KONINKLIJKE	 VOLKSWAGEN	 RED	ELECTRICA	

	TELECOM	ITALIA	 POLIMEX	MOSTOSTAL	 VOLVO	B	 REMY	COINTREAU	

	TELEFONICA	 POLISH	OIL	AND	GAS	 WOLTERS	KLUWER	 RENAULT	

	TELEKOM	AUSTRIA	 PORSCHE	AML.HLDG.PREF.	 YARA	INTERNATIONAL	 REPSOL	YPF	

	TELEPERFORMANCE	 PROSAFE	

	

RHEINMETALL	

	TEMENOS	N	 PROSIEBENSAT	1	MEDIA	

	

RHI	MAGNESITA	

	TER	RETE	ELETTRICA	Z	 PROXIMUS	

	

ROCHE	HOLDING	

	

TF1	(TV.FSE.1)	 PRYSMIAN	

	

ROCKWOOL	

INTERNATIONAL	B	

	THE	SWATCH	GROUP	 PUBLICIS	GROUPE	

	

ROYAL	DUTCH	SHELL	A	

	TIETO	OYJ	 QIAGEN	(FRA)	

	

RWE	

	TOFAS	TURK	OTOM.FABK.	 RANDSTAD	

	

SACYR	

	TOM	TOM	 REC	SILICON	

	

SAFRAN	

	

TURGY	ENERGY	

RECORDATI	

INDUA.CHIMICA	

	

SAIPEM	

	TURKCELL	ILETISIM	HZM.	 RED	ELECTRICA	

	

SALZGITTER	

	UBISOFT	ENTERTAINMENT	CAT	

A	 REMY	COINTREAU	

	

SANDVIK	

	UMICORE	 RENAULT	

	

SANOFI	

	UNILEVER	DUTCH	CERT.	 REPSOL	YPF	

	

SANTA	FE	GROUP	

	VALLOUREC	 RHEINMETALL	

	

SAP	

	VEOLIA	ENVIRON	 RHI	MAGNESITA	

	

SARAS	

	VERBUND	 ROCHE	HOLDING	

	

SBM	OFFSHORE	
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VESTAS	WINDSYSTEMS	

ROCKWOOL	

INTERNATIONAL	B	

	

SCHIBSTED	A	

	VIFOR	PHARMA	 ROYAL	DUTCH	SHELL	A	

	

SCHINDLER	'R'	

	VINCI	 RWE	

	

SCHNEIDER	ELECTRIC	

	VOLKSWAGEN	 SACYR	

	

SECURITAS	B	

	VOLVO	B	 SAFRAN	

	

SGL	CARBON	

	WARTSILA	 SAINT	GOBAIN	

	

SGS	'N'	

	WOLTERS	KLUWER	 SAIPEM	

	

SIEMENS	

	YARA	INTERTIOL	 SALZGITTER	

	

SIEMENS	GAMESA	RENEWABLE	ENERGY	

ZARDOYA	OTIS	 SANDVIK	

	

SIKA	

	

	

SANOFI	

	

SOFTWARE	N	

	

	

SANTA	FE	GROUP	

	

SOLVAY	

	

	

SAP	

	

SONAE	SGPS	

	

	

SARAS	

	

STADA	ARZNEI	N	

	

	

SAS	

	

STMICROELECTRONICS	

	

	

SBM	OFFSHORE	

	

STORA	ENSO	R	

	

	

SCHIBSTED	A	

	

STRABAG	SE	

	

	

SCHINDLER	'R'	

	

STRAUMANN	HOLDING	

	

	

SCHNEIDER	ELECTRIC	

	

SUBSEA	7	

	

	

SECURITAS	B	

	

SUEDZUCKER	

	

	

SGL	CARBON	

	

SULZER	'R'	

	

	

SGS	'N'	

	

SVENSKA	CELLULOSA	AKTIEBOLAGET	SCA	B	

	

SIEMENS	

	

SWISSCOM	'R'	

	

	

SIEMENS	GAMESA	RENEWABLE	ENERGY	 SYMRISE	

	

	

SIKA	

	

TECHNICOLOR	

	

	

SOFTWARE	N	

	

TELE2	B	

	

	

SOLOCAL	GROUP	

	

TELECOM	ITALIA	

	

	

SOLVAY	

	

TELEFONICA	

	

	

SONAE	SGPS	

	

TELEKOM	AUSTRIA	

	

	

STADA	ARZNEI	N	

	

TELEPERFORMANCE	

	

	

STMICROELECTRONICS	

	

TELF.O2	CZECH	REPUBLIC	

	

	

STORA	ENSO	R	

	

TERNA	RETE	ELETTRICA	NAZ	

	

	

STRABAG	SE	

	

TF1	(TV.FSE.1)	

	

	

STRAUMANN	HOLDING	

	

THE	SWATCH	GROUP	

	

	

SUBSEA	7	

	

TITAN	CEMENT	CR	

	

	

SUEDZUCKER	

	

TOFAS	TURK	OTOM.FABK.	

	

	

SULZER	'R'	

	

TOM	TOM	

	

	

SVENSKA	CELLULOSA	AKTIEBOLAGET	SCA	B	 TOTAL	

	

	

SWISSCOM	'R'	

	

TUPRAS	TKI.PEL.RFNE.	

	

	

SYMRISE	

	

TURK	TELEKOMUNIKASYON	

	

	

TECHNICOLOR	

	

TURKCELL	ILETISIM	HZM.	

	

	

TELE2	B	

	

UBISOFT	ENTERTAINMENT	

CAT	A	

	

	

TELECOM	ITALIA	

	

UMICORE	

	

	

TELEFONICA	

	

UNILEVER	DUTCH	CERT.	

	

	

TELEKOM	AUSTRIA	

	

UNITED	INTERNET	
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TELEPERFORMANCE	

	

UPM-KYMMENE	

	

	

TELF.O2	CZECH	REPUBLIC	

	

VALLOUREC	

	

	

TEMENOS	N	

	

VEOLIA	ENVIRON	

	

	

TERNA	RETE	ELETTRICA	NAZ	

	

VERBUND	

	

	

TF1	(TV.FSE.1)	

	

VESTAS	WINDSYSTEMS	

	

	

THE	SWATCH	GROUP	

	

VIFOR	PHARMA	

	

	

THYSSENKRUPP	

	

VINCI	

	

	

TIETO	OYJ	

	

VOLKSWAGEN	

	

	

TITAN	CEMENT	CR	

	

VOLVO	B	

	

	

TOFAS	TURK	OTOM.FABK.	

	

WARTSILA	

	

	

TOM	TOM	

	

WENDEL	

	

	

TOTAL	

	

WIENERBERGER	

	

	

TUPRAS	TKI.PEL.RFNE.	

	

WOLTERS	KLUWER	

	

	

TURK	TELEKOMUNIKASYON	

	

YARA	INTERNATIONAL	

	

	

TURKCELL	ILETISIM	HZM.	

	

YIT	

	

	

UBISOFT	ENTERTAINMENT	CAT	A	 ZARDOYA	OTIS	

	

	

UMICORE	

	 	 	

	

UNILEVER	DUTCH	CERT.	

	 	 	

	

UNITED	INTERNET	

	 	 	

	

UPM-KYMMENE	

	 	 	

	

VALLOUREC	

	 	 	

	

VEOLIA	ENVIRON	

	 	 	

	

VERBUND	

	 	 	

	

VESTAS	WINDSYSTEMS	

	 	 	

	

VIFOR	PHARMA	

	 	 	

	

VINCI	

	 	 	

	

VOLKSWAGEN	

	 	 	

	

VOLVO	B	

	 	 	

	

WARTSILA	

	 	 	

	

WENDEL	

	 	 	

	

WIENERBERGER	

	 	 	

	

WOLTERS	KLUWER	

	 	 	

	

YARA	INTERNATIONAL	

	 	 	

	

YIT	

	 	 	

	

ZARDOYA	OTIS	 	 	

	 

 


