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Sammanfattning  

Titel: Lika barn leka bäst? – Hur likheter mellan VD och ekonomichef påverkar 

resultatmanipuleringen. 

Inlämningsdatum: 2015-05-27  

Kurs: Examensarbete Kandidat, Redovisning & Revision (15 HP)  

Författare: Kelly Johnsson & Fanny Persson 

Handledare: Johanna Sylvander  

Syfte: Syftet är att med kvantitativ metod undersöka hur likheter mellan VD:n och 

ekonomichefen påverkar resultatmanipuleringen.   

Teoretisk och empirisk metod: Forskningen har utförts genom en kvantitativ metod och 

hypoteserna har deducerats fram med utgångspunkten ur etablerade teorier. Data har 

samlats in genom granskning av årsredovisningar, där datan sedan har agerat underlag till 

regressionsanalyser. Regressionsanalyserna visar om det finns signifikanta samband 

mellan demografiska variabler hos VD:n och ekonomichefen, och förekomsten av 

resultatmanipulering. Vårt urval består av företag inom hälsovårdsindustrin, listande på 

Nasdaq OMX Stockholm. Denna sektor valdes då två av våra resultatmanipuleringsmått 

utgörs av investeringar i forskning och utveckling (FoU), och hälsovårdindustrin 

kännetecknas av att vara FoU-intensiv. 

Teoretisk referensram: De etablerade teorin studien utgår från är agentteorin, 

behavioral theory of the firm, upper echelons theory samt similarity-attraction theory. 

Dessa teorier är alla ekonomiska och/eller psykologiska teorier som studerar individers 

beteende och beslutsprocesser.  

Slutsats: Vi fann inget signifikant samband när alla företag och år testades, men däremot 

när företagen delades upp efter börstillhörighet samt när varje företag analyserades för 

sig. De demografiska likheter mellan VD och ekonomichef som visade sig ha störst 

inverkan på resultatmanipuleringen var kön, generation, utbildning och tidigare 

befattning. Vi har alltså inte kunnat påvisa att demografiska likheter leder till 

resultatmanipulering i alla bolag, men vi har funnit att olika demografiska likheter kan 

påverka benägenheten att utföra resultatmanipulering olika mycket. 

Nyckelord: Resultatmanipulering, VD, ekonomichef, dyad, demografiska egenskaper 

 

 

 



Abstract 

Title: Do great minds think alike? - How the CEO/CFO-dyad affect earnings 

management. 

Seminar Date: 2015-05-27  

Course: Bachelor Thesis, Accounting & Auditing (15 ECTS). ‘ 

Authors: Kelly Johnsson & Fanny Persson  

Supervisor: Johanna Sylvander  

Purpose: The purpose of our study is, throughout the use of a quantitative method, to 

explore how similarities between the CEO and CFO affect earnings management. 

Throughout using a quantitative method. 

Theoretical and Empirical Method: The research strategy used in this study is a 

quantitative method, and our hypotheses have been deducted based on established 

economical and psychological theories. The data was collected through reviewing annual 

reports, which we later based our regression analyzes on. These regression analyzes tell if 

there are significant bonds between the demographic variables and earnings management. 

The audited organizations are listed on Nasdaq OMX Stockholm within the healthcare 

sector. The healthcare sector was chosen since two of our earnings management 

dimensions were based on investments within research and development (R&D). 

Additionally, it was chosen since it is characterized by being R&D-intense. 

Theoretical Approach: The established theories, which the thesis is based upon is 

agency theory, the behavioral theory of the firm, upper echelons theory and similarity-

attraction theory. They are economical and psychological theories who all study 

individuals behavioral and decision-making progresses.  

Conclusions: We couldn’t find any significant connections when we tested all 

organizations and years. However, when we categorized the companies into Large, Mid 

and Small Cap significance was found. Significance was also found while testing one 

company at the time. The demographical similarities between CEO and CFO that were 

shown to have the greatest impact on earnings management were gender, generation, 

education and functional track. In other words we were not able to prove a connection 

between demographical similarities and earnings management when overlooking all 

companies. However, we did find that different demographical similarities affect 

susceptibility to varying degrees.    

Key Words: Earnings management, CFO, CEO, dyad, demographic characteristics  
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1. Inledning 

Det första kapitlet inleds med att ge läsaren en överblick över problembakgrunden. 

Därefter följer en problemdiskussion som visar på ämnets forskningsrelevans. 

Problemdiskussionen resulterar därefter i problem- och syftesformuleringar. Kapitlet 

avslutas sedan med en kort överblick över uppsatsens fortsatta disposition. För att ge en 

tydlig överblick kring vad studien kommer handla om. 

1.1 Bakgrund 

I början av 2000-talet skedde det ett par större finansiella skandaler och finansiella kriser. 

Det var mer specifikt tre större kriser som drabbade omvärlden hårt. De tre var Enron-

skandalen år 2001, Worldcom-skandalen 2002 och den finansiella krisen som uppstod 

efter Lehmans Brothers kollaps år 2008. Dessa kriser resulterade i att allmänheten 

förlorade förtroendet för den finansiella rapporteringen samt förtroendet för att 

företagsledningen agerar för intressenternas bästa och inte bara sitt egna bästa 

(Carrington, 2014; Tarr & Mack, 2013). Kriserna diskuterades vilt i media över hela 

världen, och många människor drabbades hårt av de finansiella skandalerna. Tillsammans 

resulterade det i att allmänheten skapade ett större intresse för vad som pågår i företagen. 

Kollapsen av Lehman Brothers ledde till en världsomfattande lågkonjunktur och är 

klassad som en av de värsta finansiella skandalerna genom tiderna. Undersökningar har 

visat att det till viss del var ett felaktigt beteende från ledningen som orsakade kraschen. 

Ledningen uppfyllde inte vissa tvingande granskningsregleringar satta av finansinstitut 

(Christopoulos, Christopoulos, Mylonakis, & Diktapanidis, 2011). Finansiella skandaler 

som dessa är ofta ett resultat av kreativ redovisning (BBC News, 2002). 

Redovisningen i börsnoterade företag inom Europeiska Unionen (EU), inklusive Sverige, 

är styrt av internationella standarder. Dessa standarder är International Financial 

Reporting Standards (IFRS). Ett av EU:s syften med implementeringen av IFRS var att 

öka transparensen i årsredovisningarna och insynen i företagens räkenskaper. Den ökade 

transparensen skulle i sin tur minska risken för bedrägerier och otillåten manipulering av 

siffror i företagens räkenskaper, då den ökade transparensen ökar chansen för att det ska 

upptäckas (Laan Smith, Gouldman, & Tondkar, 2014). Företagen ska alltså upprätta 

bokslut och årsredovisning i enlighet med IFRS bestämmelser, och dessutom ska de 

granskas av en oberoende revisor (Carrington, 2014). När revisorn skrivit under på 

revisionsberättelsen visar det företagets intressenter att företagets räkenskaper, 
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värderingar av tillgångar och riskvärdering med viss säkerhet är så som det går att avläsa 

i årsredovisningen. Dock har det visat sig att det finns ett kryphål, där man trots 

standarder och regleringar lyckats manipulera resultat och värden på ett svårupptäckt och 

oetiskt vis. Manipuleringen anses inte nödvändigtvis olagligt men kan anses vara oetisk. 

Eftersom vinsten är en av de viktigaste variablerna för aktieägarna, är det också av högsta 

prioritet för VD:n och ekonomichefen att vinsten blir som planerat. Kassaflödena 

tillägnas inte samma prioritet, vilket gör att bokföringen kan styras i önskvärd riktning, 

utan att den speglar en verklig bild av verksamheten (Graham, Harvey, & Rajgopal, 

2005).  

Sedan skandalerna har det skett mycket forskning kring redovisning, revision och 

rapportering, samt vilka faktorer som påverkar trovärdigheten och sanningshalten inom 

de tre områdena. Mycket forskning har fokuserat på vad det är som gör det möjligt för 

något sådant som hände år 2001, 2002 och 2008 att hända. En stor del av denna forskning 

undersöker ledningsgrupper. Organisationens ledningsgrupp består av den verkställande 

direktören (VD) och de som rapporterar till denne (Homberg & Bui, 2013). I 

ledningsgruppen befinner sig individerna med ansvaret för organisationens redovisning, 

det är denna grupp som står för de stora besluten i organisationen (Smith & Umans, 

2013). Med denna insikt i organisationen bör den kreativa redovisningen ej kunna undgå 

ledningsgruppen. Trots detta är resultatmanipulering förekommande. 

1.2 Problemdiskussion 

I ledningsgruppen finner vi, som tidigare nämnt, företagets VD och de som rapporterar 

till denne, varav en av dem är företagets ekonomichef. De är båda nyckelpersoner i 

organisationens ledningsgrupp. Det är de två som står för de stora besluten som påverkar 

företagets redovisning (Kim, Li, & Zhang, 2011). Ekonomichefen rapporterar till 

företagets VD och styrelse samt har ett ansvar gentemot aktieägarna (Friedman, 2014).  

Tidigare forskning menar att det finns bakomliggande orsaker till varför dessa två viktiga 

individer i organisationens ledningsgrupp medvetet skulle generera beslut som påverkar 

företagets redovisning. Den första bakomliggande orsaken till varför siffror medvetet 

skulle manipuleras är påtyckning från en auktoritet. Det är ekonomichefen som beslutar 

om val av redovisningsmetoder, men samtidigt är denne underställd VD:n, som kan 

avgöra ekonomichefens framtida karriärmöjligheter och ersättning (Feng, Ge, Luo, & 

Shevlin, 2011). VD:n i sin tur är angelägen om att företaget ska presentera goda resultat 

för aktieägarna, då det ofta är det ekonomiska utfallet som används för att bedöma VD:ns 
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prestationer och som avgör den ersättning som utgår till VD:n (Feng et al., 2011). Det 

skapar ett incitament för VD:n att utöva påtryckningar på ekonomichefen att styra 

redovisningen i den riktning som passar VD:ns egna mål bäst (Matejka, 2007, refererat av 

Feng et al., 2011). Feng et al.s (2011) studie indikerar detta genom att visa att de 

ekonomichefer som döms för bokföringsbrott inte erhåller aktiebaserade bonusar i högre 

utsträckning än ekonomichefer i bolag som inte manipulerar bokföringen. Det finns 

däremot ett samband mellan hur hög andel av VD:ns kompensation som baseras på 

aktievärde och sannolikheten för att bolaget fälls för någon typ av bokföringsbrott. Detta 

tyder på att det inte är direkta ekonomiska incitament som får ekonomichefen att 

manipulera bokföringen, utan pressen från VD:n (Feng et al., 2011).  

Den andra bakomliggande orsaken till att resultatet medvetet skulle manipuleras, är att 

likheterna mellan VD:n och ekonomichefen ökar deras benägenhet att påverka varandra i 

en viss riktning. Inom psykologin har forskning visat att två individer med liknande 

bakgrunder och tidigare erfarenheter antyder ha lika värderingar och att de genomgår 

liknande beslutsprocesser (Ickes, Stinson, Bissonnette, & Garcia, 1990). Människor som 

är lika varandra har också ofta lättare att relatera till varandra och komma överens. 

Samma generationer delar till exempel ofta samma värderingar i arbetslivet (Hansen & 

Leuty, 2012). Habib och Hossain (2013) har forskat kring hur VD:ns och 

ekonomichefens personliga egenskaper påverkar redovisningens kvalitet. Även Troy, 

Smith och Domino (2011) har studerat kopplingen mellan demografiska variabler hos 

VD:n och benägenheten att begå bokföringsbrott. I båda fallen visade det sig finnas ett 

samband mellan de demografiska variablerna och de tagna besluten (Habib & Hossain, 

2013; Troy et al., 2011). Det nära samarbetet mellan en VD och en ekonomichef kan i 

psykologiska termer kallas för en dyad. Samarbetet klassas som en dyad då två individer 

har en nära relation som leder till liknande beslutsprocesser, då det förekommer många 

likheter mellan individerna. Denna dyad kan påverkas av olika aspekter, så som till 

exempel om individerna är av samma kön och bakgrund (Ickes et al., 1990). 

Som tidigare visat förefaller dyaden VD och ekonomichef ha en stor inverkan på 

bokföringen,  särskilt på det finansiella resultatet. En välkänd metod för att påverka det 

finansiella resultatet är genom resultatmanipulering. Resultatmanipulering är ett 

samlingsbegrepp för åtgärder som syftar till att ändra det redovisade resultatet från vad 

som skulle redovisats i normala fall, ofta med avsikt att vilseleda investerare och 

långivare (Boatright, 2010). Resultatmanipulering sammanfattas av Lo (2008, s.350) som 
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att ”someone is doing something that harms someone else.”. Användningen av 

resultatmanipulering innebär bland annat att företagen kan presentera orealistiskt jämna 

resultat över åren, en resultatbild som döljer de verkliga svängningarna i företags resultat 

(Munter, 1999).  Resultatutjämningen används till exempel för att signalera till 

utomstående intressenter att risken i företaget är låg, genom att visa på ekonomisk 

stabilitet. Minskade resultatsvängningar orsakade av resultatutjämning har visat sig 

korrelera med ett högre marknadsvärde. Marknaden verkar alltså uppskatta denna 

skenbara stabilitet (Subramanyam, 1996). Förutom en falsk föreställning av trygghet, gör 

även resultatutjämningen det svårt för utomstående intressenter att studera de verkliga 

effekterna av ledningens beslut (Munter, 1999).  Resultatmanipulering kan också 

användas för att till exempel nå budgetmål genom så kallade discretionary accruals. Rakt 

översatt innebär discretionary accruals godtyckliga periodiseringar, det kan exempelvis 

innebära att kostnaden för forskning och utveckling (FoU) läggs på en period då 

ledningen redan vet att de budgeterade målen inte kommer att nås. Det används också till 

att trycka ner resultat för att betala lägre skatter.  

Då det är svårt att bevisa påtryckningar mellan individer i en organisation, kommer denna 

undersökning rikta in sig på hur likheterna mellan individerna i dyaden, ekonomichefen 

och VD:n, påverkar förekomsten av resultatmanipulering. Tidigare forskning har studerat 

hur ekonomichefen som individ påverkar val av redovisningsmetoder och 

resultatmanipuleringen (Ge, Matsumoto, & Zhang, 2011; Geiger & North, 2006). Även 

Hambrick & Mason (1984) menar att observerbara egenskaper hos medlemmar i 

ledningsgruppen kan användas för att förutspå organisatoriska resultat. De val som 

medlemmarna i ledningsgruppen gör är influerade av individernas värderingar och 

tankemönster, men eftersom dessa är svåra att observera kan istället demografiska 

variabler användas som proxys för värderingar och tankemönster (Smith & Umans, 2013; 

Hambrick & Mason, 1984). Även om det finns mycket forskning kring hur VD och 

ekonomichef påverkar företagets redovisning, så finns det lite forskning kring hur 

individerna i dyaden tillsammans påverkar varandras beslutsfattande och beslutsprocesser 

gällande resultatmanipulering. Är resultatmanipuleringen mer förekommande om det 

visar sig att ekonomichef och VD har många demografiska variabler gemensamt? 

Forskningsfrågan är framtagen genom den så kallade disintegrated model, där faktorer 

som tidigare undersökts jämförs och ett nytt samband ämnas finnas (Collin, Smith, 

Umans, Broberg, & Tagesson, 2013). Tidigare forskning har undersökt sambandet mellan 
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 Likheter mellan 
ekonomichef och 
VD 

   

Resultatmanipulering 

demografiska egenskaper hos VD:n och resultatmanipulering (Troy et al., 2011), hur 

relationen mellan ekonomichefen och VD:n påverkar redovisningskvalitén (Habib & 

Hossain, 2013; Friedman, 2014), samt vem av VD:n och ekonomichefen som påverkar 

redovisningen mest (Jiang, Petroni och Wang, 2010). Dock har tidigare forskning inte 

undersökt hur likheterna mellan dyaden ekonomichef och VD påverkar 

resultatmanipulering ur ett upper echelons perspektiv, så som visas nedan i Figur 1. 

 

 

 

 

 

Figur 1: Disintegrated model 

(Baserad på: Collin et al.,  Mechanisms of corporate governance going international: Testing its 

performance effects in the Swedish economy, 2004, s. 83, 2013) 

1.3 Problemformulering 

Ovanstående problemdiskussion leder till problemformuleringen: 

Hur påverkar likheter mellan VD och ekonomichef förekomsten av resultatmanipulering? 

1.4 Syfte 

Syftet är att med kvantitativ metod undersöka hur likheter mellan VD:n och 

ekonomichefen påverkar resultatmanipuleringen.  
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1.5 Fortsatt disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt nedanstående modell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod 

• I detta kapitel beskrivs val av teoretisk metod, 
forskningsansats samt forskningsfilosofi. 

Teoretisk 
referensram 

• I den teoretiska referensramen presenteras de 
teorier som ligger till grund för uppsatsen. Kapitlet 
avslutas med en formulering av vår hypotes.  

Empirisk metod 

• I det tredje kapitlet introduceras val av empirisk 

metod, forskningsdesign samt analysmodell. 

Analys 

• I analysen presenteras våra empiriska resultat. 
Dessa analyseras, med målet att antigen kunna 
förkasta eller acceptera vår hypotes. Därefter 
jämförs våra resultat med tidigare forskning. 

Slutsatser 

• I det sista kapitlet presenteras våra slutsatser, följt 
av studiens bidrag. Uppsatsen avslutas med förslag 
för fortsatt forskning. 
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2. Metod 

I metodkapitlet presenteras val av metod, forskningsansats och forskningsfilosofi. Vi har 

valt att använda oss av en kvantitativ metod i denna uppsats. Därefter presenteras vår 

deduktiva forskningsansats, följt av en positivistisk forskningsfilosofi. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning över våra valda teoretiska metoder. 

2.1 Metodval  

All forskning går att dela in i två större övergripande kategorier och metoder. 

Kategorierna är kvalitativ och kvantitativ metod och agerar som två olika utgångspunkter 

för forskare, beroende på vilken som tillämpas. I den kvalitativa forskningen ämnar 

forskaren finna en förståelse för problemet man valt att undersöka. I den kvantitativa 

forskningen söker forskaren istället en förklaring kring varför saker ser ut och fungerar 

som de gör, beroende på vad man undersöker (Befring, 1994). Eftersom vi söker 

förklaring och samband, är denna uppsats en kvantitativ studie. Typiskt för kvantitativa 

studier är även att empirin är i form av statistiskt data medan intervjuer och observationer 

är mer typisk för kvalitativa studier (Denscombe, 2011). Empirin i denna studie har 

samlats in från årsredovisningar, mer specifikt i form av siffror hämtade från 

resultaträkningar och kassaflödesrapporter, därmed är även detta en typiska kvantitativ 

studie (Befring, 1994). 

2.2 Forskningsansats  

Vid utvecklandet av en forskningsmetodik och för att utveckla en forskningsfråga finns 

två metoder att tillgå, dessa är deduktion eller induktion (Befring, 1994). Vid en deduktiv 

forskningsansats är utgångspunkten befintliga teorier. Från dessa teorier härleds 

hypoteser och det är dessa som styr forskningsprocessen (Befring, 1994). Enligt deduktiv 

forskning har en vetenskaplig teori alltid formen av en hypotes. Denna hypotes kan sedan 

testas empiriskt och genom de observationerna kan slutsatser dras kring om hypotesen 

ska accepteras eller förkastas (Danermark, Ekström, Jakobsen, & Karlsson, 1997). 

 I induktiv forskning är utgångspunkten istället analyser och egna observationer. Utifrån 

dessa observationer och analyser utvecklas sedan hypoteser, som sedan kan utvecklas till 

nya teorier (Befring, 1994). Den induktiva forskningsansatsen kan sammanfattas med 

definitionen "att vi utifrån ett antal observationer av enskilda företeelser drar generella 

slutsatser, som antas gälla ett större antal företeelser än de vi observerat" (Danermark et 

al., 1997, s. 175).  



8 

 

Vi har i denna uppsats använt oss av en deduktiv forskningsansats, eftersom våra 

hypoteser har utvecklats från agentteorin, behavioral theory of the firm, upper echelons 

theory samt similarity-attraction theory. Därefter kommer hypoteserna testas empiriskt, i 

enlighet med vad den deduktiva metoden föreskriver. 

2.3 Forskningsfilosofi 

Från naturvetenskaperna har en samhällsvetenskaplig forskningsfilosofi vid namn 

positivism utvecklats. Positivismen ämnar med hjälp av de naturvetenskapliga 

forskningsmodellerna som bas, undersöka och utforska den sociala världen (Denscombe, 

2011). Till skillnad mot fenomenologiska studier ligger tyngdpunkterna inom 

positivismen på objektivitet, mätning, analys och struktur. Positivismen söker 

regelmässighet, orsaker och följder inom sociala världen (Denscombe, 2011). En 

positivistisk kunskapssyn tillämpas i detta arbete som forskningsmodell. Detta lämpar sig 

väl eftersom vi söker samband och följder av hur likheter mellan två individer påverkar 

resultatmanipuleringen i företaget. I linje med positivismen ligger fokus i vår empiriska 

metod på säker, observerbar fakta, som kan mätas och analyseras på ett relativt objektivt 

sätt. 

2.4 Sammanfattning 

Uppsatsen är en kvantitativ studie vars hypoteser deducerats fram genom att utgå från 

fyra olika forskningsteorier. Forskningen är genomförd med positivismen som 

samhällsvetenskaplig forskningsmodell.  
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar de teorier som denna uppsats är grundad på. Dessa är 

agentteorin, behavioral theory of the firm, upper echelons theory samt similairity-

attraction theory. Slutligen presenteras hypoteserna och hur dessa deducerats fram ur 

teorierna. 

3.1 Agentteori  

Agentteorin grundar sig på företag där ägandet och styrningen är uppdelad. Den ägande 

parten benämns principalen, medan agenten är den som ansvarar för styrningen i bolaget. 

Enligt agentteorin är människor själviska och nyttomaximerande, vilket innebär att 

agenten agerar enligt vad som är bäst för sig själv, snarare än vad som är bäst för 

principalen (Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976). Principalen å andra sidan, 

har investerat pengar i företaget och vill att dessa ska förvaltas väl och växa. Agentens 

agerande leder till olika former av kostnader för principalen, vilka brukar benämnas 

agency costs. Det ligger därför i principalens intresse att minimera agency costs, genom 

att styra agentens beteende i den riktning som är bäst för företaget (Jensen & Meckling, 

1976). Det gäller för principalen att skapa incitament för agenten att sträva mot samma 

mål som principalen, något som ofta skapas genom olika typer av kompensationsprogram 

för företagsledningen.  

Den klassiska synen på kompensationsscheman utformade i enlighet med agentteorin, är 

att storleken på agentens ersättning bestäms av observerbara resultat (Jensen & Meckling, 

1976; Mirrlees, 1999). Holmstrom & Tirole (1993) menar att en aktiebaserad ersättning 

för företagsledningen är ytterst lämplig, eftersom aktiekursen fångar upp händelser och 

omständligheter som inte så enkelt går att mäta i bestämda, finansiella mått.  

Denna uppsats berör ett ämne där dessa kompensationsscheman för dyaden VD och 

ekonomichef misslyckats. Både resultatutjämning och godtyckliga periodiseringar kan 

utgöra strategier för företagsledare att få maximal utdelning på sina bonusprogram. Detta 

ligger även i linje med teorin att det är VD:ns aktierelaterade incitamentsprogram som 

styr graden av resultatmanipulering, snarare än vad ekonomichefens aktierelaterade 

kompensation gör (Feng et al., 2011; Jiang, Petroni, & Wang, 2010). Genom att styra 

resultatet i önskvärd riktning med hjälp av resultatmanipulering, kan företagsledare vars 

kompensation baseras på ekonomiska resultat nå sin bonus genom redovisningsåtgärder. 

Resultatet kan påverkas på ett önskvärt vis genom exempelvis periodiseringar, utan att 
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det speglar kassaflöden och verkliga ekonomiska resultat. Resultatmanipulering gör det 

alltså möjligt för agenten att både äta kakan och ha den kvar.  

3.2 Behavioral theory of the firm  

Behavioral theory of the firm är en sociologisk teori som anpassats och tillämpats inom 

organisationer. Den har haft stort inflytande på väl tillämpade organisatoriska teorier 

(Ocasio, Greve, Levinthal, & Gavetti, 2012). Teorin säger att det ekonomiska beteendet i 

organisationerna härstammar från och är guidat av det mänskliga beteendet. Teorin är 

baserad på människans rationalitet, agerande i konflikter, lärande och rutiner (Augier & 

March, 2008). Individers kognitiva beteende utgör en stor del av teorin (Augier & March, 

2008; Ocasio et al., 2012). Begreppet kognitiv inom psykologin behandlar en 

beteendevetenskap, om hur människan behandlar information och hur den används. Vad 

individen gör med informationen denne sitter på och utnyttjar den för att påverka andra 

människor (Wertz, 1993). Beteende teoretiskt påverkar individers olika bakgrunder, 

erfarenheter och kapacitet dess värderingar och personligheter. Man har tydligt kunnat se 

att det har en direkt koppling till hur besluten fattas, på flera olika nivåer inom 

organisationerna (Finkelstein & Hambrick, 1996). Inom behavioral theory of the firm har 

man undersökt ledningsgrupper. Högt upp i dessa ledningsgrupper har vi VD:n och 

ekonomichefen, det är de med störst beslutfattande makt. Det är deras personliga 

erfarenheter och kognitiva beteende som starkast kommer styra det ekonomiska beteendet 

(Finkelstein & Hambrick, 1996).  

Behavioral theory of the firm diskuterar som tidigare nämnt individens beteende, hur 

individen är som person kan antas avgöra om den är benägen att genomföra 

resultatmanipulering eller inte. En etiskt korrekt VD lär inte manipulera resultatet även 

om matchningen mellan hen och ekonomichefen ger sken av att resultatmanipulering 

sannolikt kan förekomma. Då det är svårt att observera personliga erfarenheter och 

kognitivt beteende har vi vidare använt oss av upper echelons theory. Den är nära 

besläktad med beteendeteorin men går in mer i detalj i de demografiska delarna 

(Hambrick & Mason, 1984).  
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3.3 Upper echelons theory 

Upper echelons theory har som nämnt sina rötter i behavioral theory of the firm. Till 

skillnad från tidigare organisationsteorier ligger fokuset i upper echelons theory på 

medlemmarna i ledningsgruppen. Teorin menar att medlemmarna i ledningsgruppen inte 

alltid gör rationella val, utan låter sig influeras av sina värderingar och tidigare 

erfarenheter (Nielsen, 2010).  Teorin menar att organisatoriska resultat kopplas till 

ledningens egna värderingar och tankemönster. Att mäta en individs tankemönster och 

värderingar utgör dock en svårighet, därför menar Hambrick och Mason (1984) att man 

istället kan använda observerbara egenskaper som proxys för dessa. Utifrån dessa proxys 

kan sedan en rad slutsatser dras om beslutsfattande och företagets resultat. Figur 2 

(nedan) förklarar sambandet mellan hur en specifik situation, genom individens 

värderingar och tankemönster, leder till olika strategiska beslut som i sin tur påverkar 

företagets resultat. Utifrån de demografiska egenskaperna i ledningsgruppen kan alltså 

förståelse skapas kring vilka val medlemmarna i ledningen gör. Modellen nämner sex 

stycken demografiska egenskaper: ålder, tidigare befattning, tidigare 

arbetslivserfarenheter, utbildning, socioekonomiska rötter, finansiell position samt 

gruppegenskaper. Dessa demografiska egenskaper kommer i nästa avsnitt att behandlas 

närmare. 

Figur 2: An Upper Echelons Perspective of Organizations 

(Källa: Hambrick & Mason, Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers, 

s.198, 1984) 

3.3.1 Observerbara egenskaper 

De observerbara egenskaper som upper echelons theory främst använder för att dra 

slutsatser om individers värderingar och kognitiva baser är ålder, tidigare befattning, 

tidigare arbetslivserfarenheter, utbildning, socioekonomisk bakgrund, finansiell position 
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samt gruppegenskaper. Nedan behandlas hur de nämnda observerbara egenskaperna 

enligt upper echelons theory påverkar individens värderingar och tankemönster  

Ålder har visat sig starkt kopplat till företagets ekonomiska utfall. En ung företagsledning 

är associerad med både ekonomisk tillväxt och stora svängningar i omsättning och 

resultat. Detta verkar bero på att desto yngre den ledande befattningshavaren är, desto 

mer riskbenägen är denne (Hambrick & Mason, 1984).  

Även om företagsledningen förväntas ha ett generaliststiskt perspektiv på verksamheten, 

så kommer individernas syn ofrånkomligen att färgas av individernas tidigare befattning 

(Hambrick & Mason, 1984). Individernas tidigare befattningar har visat sig influera val 

av strategier vid problemlösning. Tidigare forskning har visat att befattningshavare 

tenderar att välja strategier och mål som överensstämmer med de som varit relevanta i 

deras tidigare yrken (Dearborn & Simon, 1958). 

Hambrick och Mason (1984) menar att företagsledningens tidigare arbetslivserfarenheter 

tydligt påverkar hur de utvärderar situationer och problem. Många tidigare studier har 

undersökt hur anställningens längd, samt huruvida ledamoten är rekryterad internt eller 

externt, påverkar organisatoriska val. Den huvudsakliga slutsatsen från dessa studier är att 

externt rekryterade ledamöter tenderar att göra fler förändringar i verksamheten än vad de 

internt rekryterade ledamöterna gör (Helmich & Brown, 1972). Dessutom kan vilken typ 

av bransch som ledamoten varit involverad i, influera de strategiska val denne gör i 

ledningen.  

Val av utbildning kan ses som en indikator på en individs värderingar och preferenser. 

Dessutom kan individens tankemönster vara präglat av de analytiska tekniker som lärs ut 

i till exempel civilekonomprogram, inriktade på att undvika misstag och stora förluster. 

Utbildningen väljs visserligen vid en ung ålder med ofullständig information, vilket i 

vissa fall kan göra att val av utbildning blir en missvisande proxy för tankemönster och 

värderingar (Hambrick & Mason, 1984).  

Den tidigare forskningen kring hur individerna i ledningsgruppens socioekonomiska 

bakgrund påverkar organisatoriska resultat har varit knapp. Hambrick och Mason (1984) 

menar att detta främst beror på att ledningsgrupper uppvisat en hög grad av homogenitet, 

vilket gjort det svårt att dra slutsatser kring olika socioekonomiska bakgrunders påverkan 

på strategiska beslut. 
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Det som Hambrick och Mason (1984) benämner finansiell position, berör hur företagets 

resultat påverkas om styrelsen äger aktier i företaget eller inte. Det har gjorts mycket 

forskning på området, med många motsägelsefulla resultat, men generellt sett kan 

slutsatsen dras att ägarledda företag inte presterar bättre än de företag där ledning och 

ägande är uppdelat (Hambrick & Mason, 1984). 

I linje med upper echelons theory ligger teorierna kring groupthink, grupptänkande. 

Grupptänkande kan förekomma vid beslutsfattande i slutna homogena grupper, och är 

känt för att leda till dåliga beslut på grund av brist på kritiska och oliktänkande 

gruppmedlemmar (Janis, 1972, refererat av Hambrick & Mason, 1984). Vid 

sammansättningen av till exempel en ledningsgupp, är det därför viktigt att 

ledningsgruppen uppvisar någon form av heterogenitet, för att minska risken för 

grupptänkande. Det huvudsakliga målet är inte i sig att ha en demografiskt heterogen 

ledningsgrupp, utan att ha en ledningsgrupp med heterogena tankemönster, för att skydda 

mot likformigt grupptänkande. Samtidigt har forskningen visat att mer rutinartade 

problem löses bäst av homogena grupper. Heterogena grupper har dock visat sig utklassa 

homogena ledningsgrupper när organisationen står inför en ny situation, där osäkerheten 

är stor (Hambrick & Mason, 1984). Oavsett vilket problem gruppen står inför, kommer 

alltså nivån av heterogenitet att påverka dess beslut. 

3.4 Similarity-attraction theory 

Byrnes (1971, refererat av Wells, Wells, & Aicher, 2013) similarity-attraction paradigm 

är ett socialteoretiskt perspektiv som används när mänskliga relationer studeras med hjälp 

av demografiska egenskaper. När två individer är likartade vad gäller demografi, 

personlighet, sociala status och värderingar, skapas en samhörighetskänsla likt den som 

tidigare förklarats som dyad. Denna similarity-attraction effect, hädanefter 

samhörighetskänsla, har visat sig korrelera med kompetens, fritidsintressen och 

socioekonomisk status. Samhörighetskänslan innebär att människor dras till andra 

individer som liknar dem själva. Denna samhörighetskänsla ökar när fler likheter 

upptäcks, och minskar när olikheter uppmärksammas (Byrne, 1971, refererat av Wells, 

Wells, & Aicher, 2013).  

Organisationers sammansättning har visat sig starkt påverkad av denna 

samhörighetskänsla. Jackson, Brett, Sessa, Cooper, Julin och Peyronnin (1991) har visat 

att samhörighetskänslan påverkar hur organisationer är sammansatta. Forskning visar hur 

chefer inom samma organisation uppvisar betydande likheter i termer av ålder, 
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utbildningsnivå, militärerfaranhet samt anställningslängd i företaget. När homogeniteten i 

företaget var hög korrelerade det också med minskad personalomsättning. Detta tyder på 

att de individer som inte passar in i organisationens värderingar, söker sig till andra 

organisationer istället (Jackson et al., 1991). Vidare har Tsui & O’Reilly (1989) funnit att 

i dyader bestående av en chef och en underordnad var heterogenitet förknippat med lägre 

effektivitet och oklarheter i kommunikationen dem emellan.  

Chatman och O’Reilly (2004) har studerat vilken effekt heterogenitet bland könen har i 

organisatoriska grupper. Tidigare forskning har uppvisat stora skillnader mellan mäns och 

kvinnors värderingar (Feingold, 1994). Eftersom liknande värderingar är en faktor som 

påverkar samhörighetskänslan, kan grupper med fler medlemmar av det egna könet vara 

mer lockande att delta i, än grupper där det motsatta könet är dominerande (Tsui & 

O’Reilly, 1989). Annan forskning på samhörighetskänslans roll har visat att individer är 

mer benägna att lita på andra individer av samma kön (Brewer, 1979). När en individ är 

demografiskt lik sin kollega, är sannolikheten stor att denne ser sin kollega som 

likasinnad vad gäller till exempel gemensamma mål. Detta förtroende mellan kollegorna 

ökar sannolikheten att individerna är villiga att dela ära, visioner och resurser med sina 

kollegor (Chatman & Flynn, 2001). 

I likhet med upper echelons theory innebär samhörighetskänslan att individer som delar 

demografiska egenskaper också delar värderingar och kognitiv bas. Samhörighetskänslan 

förutspår alltså att lika barn leka bäst, vilket gör att dess effekter utgör en intressant 

aspekt att undersöka i relationen mellan VD och ekonomichef. 

3.5 Resultatmanipulering 

Resultatmanipulering är när räkenskaper i bokslutet medvetet påverkas för att påverka 

resultatet (Lo, 2008), men enligt Beneish, (2001) kan resultatmanipulering definieras på 

mer än ett sätt. Det gör att begreppet används på olika sätt och i olika sammanhang av 

olika forskare. Vidare identifieras tre olika definitioner av resultatmanipulering (Beneish, 

2001; Lo, 2008). Den första definitionen menar att resultatmanipulering är avsiktliga 

åtgärder som redovisaren använder för att påverka det redovisade resultatet. Dessa 

åtgärder innefattar till exempel överavskrivningar och åtgärder som är fullt lagliga och 

faller inom ramen för god redovisningssed (Beneish, 2001). Den andra definitionen av 

resultatmanipulering innefattar åtgärder där man genom användningen av vissa 

redovisningsmetoder till sin egen fördel utnyttjar regelverket till max (Schipper, 1989, 

refererat av Kothari, 2001). Detta innebär att resultatmanipuleringen är inom lagens 
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ramar, även om det är tveksamt om den goda redovisningsseden uppfylls. Inom denna 

definition innefattas också så kallad verklig resultatmanipulering. Verklig 

resultatmanipulering innebär att exempelvis investeringar planläggs så att resultat kan 

manipuleras på ett önskvärt vis (Tabassum, Kaleem, & Nazir, 2015). Den tredje och sista 

definitionen är också den mest oetiska. Den innefattar de tillfällen då redovisningen 

manipuleras genom att godtyckligt strukturera transaktioner och periodiseringar så att 

redovisningen kan vilseleda utomstående intressenter vad gäller företagets sanna 

ekonomiska resultat. I denna definition ryms de tillfällen då chefer styr resultaten i 

önskvärd riktning för att erhålla sin resultatbaserade kompensation (Healy & Wahlen, 

1999). 

Inom alla av de tre definitionerna nämnda ovan ses resultatmanipulering som ett 

samlingsbegrepp för redovisningsåtgärder som används för att styra resultatet i en viss 

riktning. Inom den andra definitionen inkluderas dock även de så kallade verkliga 

resultatmanipuleringarna, där resultatmanipuleringen görs genom verkliga åtgärder och 

inte bara genom åtgärder i redovisningen. De olika definitionerna av resultatmanipulering 

kommer alla hanteras i denna undersökning. 

3.6 Hypoteser 

Ovan nämnda teorier har legat till grund vid formuleringen av våra hypoteser. 

Agentteorin är en övergripande teori, som förutsäger att VD:n och ekonomichefen 

kommer att agera för vad som gynnar dem själva bäst (Jensen & Meckling, 1976). Den 

vanligaste lösningen för att skapa incitament för denna dyad att handla för företagets 

bästa, är att utforma prestationsbaserade kompensationsscheman (Holmstrom & Tirole, 

1993; Jensen & Meckling, 1976). När befattningshavare i ett företag väljer att 

resultatmanipulera, innebär det alltså att agenterna hittar en väg runt principalens krav, 

utan att gå miste om sin belöning.  Även behavioral theory of the firm är en övergripande 

teori, som beskriver hur organisationers ekonomiska beteende är grundat i det mänskliga 

beteendet (Augier & March, 2008). Ur denna teori härstammar upper echelons theory, 

som förutspår att organisatoriska resultat kan härledas, via demografiska egenskaper som 

proxys, till individers tankemönster och värderingar (Hambrick & Mason, 1984).  

I vår empiriska undersökning kommer vi, i enlighet med upper echelons theory, bland 

annat att undersöka generationstillhörighet, tidigare befattningar, varaktighet i företaget 

och utbildning. Benämningen varaktighet i företaget är en omskrivning och avsmalning 

av det som tidigare nämnts som tidigare arbetslivserfarenheter, där tyngdpunkten ligger 
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på hur länge VD:n respektive ekonomichefen varit verksamma i företaget. Även 

socioekonomisk bakgrund kommer delvis att undersökas, mer specifikt i termer av 

etnicitet. I förlängningen innebär undersökningen av VD och ekonomichef-dyaden också 

att det upper echelons theory kallar gruppegenskaper undersöks, i detta fall i termer av 

hur pass homogen dyaden är. Den resterande upper echelons-variabeln, det vill säga 

finansiell position, kommer inte att undersökas specifikt.  

Resultatmanipulering är ett verktyg som ofta används av ledningen för att styra det 

finansiella resultatet i önskvärd riktning. Detta görs bland annat eftersom VD:ns och 

ekonomichefens ersättning ofta är aktierelaterad, vilket också ligger i enlighet med 

agentteorin (Holmstrom & Tirole, 1993). Precis som i upper echelons theory innebär 

samhörighetskänslan att individer som är demografiskt lika också tänker lika och har 

lättare för att komma överens. Detta leder, förutom till ett bättre samarbete, även till att 

förtroendet mellan kollegor ökar (Chatman & Flynn, 2001). Kön kommer därför även att 

undersökas, eftersom tidigare forskning har påvisat att individer är mer benägna att lita på 

andra individer av samma kön, än individer av motsatt kön (Brewer, 1979). Eftersom 

resultatmanipulering är något som betraktas som oetiskt, borde förtroende mellan VD och 

ekonomichef vara en viktig komponent då resultatmanipulering förekommer. 

Sammantaget leder dessa teorier till att vi formulerar hypoteserna: 

H1: Demografiska likheter mellan VD och ekonomichef, påverkar förekomsten av 

resultatmanipulering. 

H2: Olika demografiska likheter mellan VD och ekonomichef påverkar förekomsten av 

resultatmanipulering olika mycket. 
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4. Empirisk metod 

Detta kapitel inleds med att presentera och motivera vårt urval. Sedan presenteras de 

demografiska variabler som undersöks samt de mättekniker på resultatmanipulering som 

används. Kapitlet avslutas med en överblick på forskningsmodellen och det statistiska 

tillvägagångssättet presenteras. 

4.1 Urval datainsamling 

Vårt urval består av börsnoterade företag som är listade på Nasdaq OMX Stockholm 

inom sektorn Health Care, hädanefter hälsovårdsindustrin. Det resulterar i ett urval på 

sammanlagt 33 stycken företag. Av dessa 33 företag hade vi ett bortfall på två stycken. 

Det ena företaget var ett bemanningsföretag inom hälsovårdindustrin och hade alltså 

ingen FoU i sin verksamhet, vilket inte gjorde det möjligt att applicera våra mått baserade 

på FoU på detta företag. Det andra företaget som föll bort hade ingen utnämnd 

ekonomichef, vilket gjorde att våra hypoteser varken kunde verifieras eller förkastas vid 

ett test på detta företag. 

Vårt urval är vad Denscombe (2011) beskriver som subjektivt, vilket är passande när 

forskaren redan är insatt i företeelsen som ska undersökas. Som vi tidigare nämnt finns 

det redan forskning som tagit upp olika delar och infallsvinklar av vår forskningsfråga, 

vilket innebär att vi är förtrogna med vilket urval som är passande och som mest troligt 

kan ge oss värdefull data. Det empiriska materialet är taget från respektive företags 

årsredovisning, datan har alltså formen av sekundärdata. I årsredovisningarna har vi dels 

tillgång till företagets räkenskaper, men också till information om det aktuella företagets 

ekonomichef och VD. Sekundärdatan från företagens årsredovisningar innehåller 

information som företagets intressenter förlitar sig på (Smith & Umans, 2013), vilket gör 

årsredovisningarna till en lämplig källa av data för vår undersökning.  

Att låta urvalet bestå av börsnoterade företag beror delvis på att det finns detaljerad data 

tillgänglig, flera år bakåt i tiden. För att undgå att låta våra resultat färgas av 

konjunkturen, omfattar urvalet tio år, så att tidsperioden täcker en hel konjunkturcykel. 

Den valda tidsperioden sträcker sig från 2005-2014. Valet av brytpunkt år 2005 beror på 

att IFRS implementerades detta år. För att undvika att de redovisningsprinciper som 

tillämpades innan övergången till IFRS färgar datan före IFRS-implementeringen på ett 

missvisande vis, har därför datan innan implementeringen exkluderats. En del av 

företagen i vårt urval har under perioden blivit börsnoterade och först då övergått till 
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IFRS. För dessa företag har vi valt att inkludera de årsredovisningar som upprättats i 

enlighet med IFRS. 

Valet att fokusera på hälsovårdsindustrin har sin grund i Levs (2003) artikel rörande 

kopplingen mellan FoU och resultatmanipulering. Många resultatmanipulationer 

genomförs genom att medvetet felbedöma poster som reserver och avsättningar i 

företagets räkenskaper (Lev, 2003). Detta är särskilt vanligt i högteknologiska och 

vetenskapsbaserade branscher, så som till exempel i hälsovårdsindustrin. Som nämns 

längre fram i detta kapitel, har vi valt specific accrual approach som en av metoderna för 

att mäta resultatmanipulering. Denna metod har dock en viktig begränsning: Eftersom två 

av variablerna vi använder för att bedöma resultatmanipulering är hur FoU periodiseras, 

innebär det att om inte hänsyn tas till olika branscher blir resultatet missvisande. Specific 

accrual approach är däremot en lämplig metod för att mäta resultatmanipulering inom en 

bestämd bransch (McNichols, 2000). Eftersom hälsovårdsindustrin kännetecknas av att 

vara FoU-intensiv (Mitrione, Tanewski, & Birt, 2014), utgör detta ett argument för att 

låta vårt urval bestå av företag inom hälsovårdsindustrin.  

4.2 Oberoende variabler 

I linje med tidigare forskning så som Smith och Umans (2013) används demografiska 

variabler som proxys för att förutspå individers agerande inom organisationer. De 

demografiska variabler som valts för undersökningen är kön, generationstillhörighet, 

anställningslängd, etnicitet, utbildning och tidigare befattning. Dessa kommer i 

regressionsanalysen agera som oberoende variabler och kommer jämföras med fyra olika 

mått på resultatmanipulering. 

4.2.1 Kön 

Trots att kön inte tillhör någon av de klassiska variabler som studeras i ledningsgrupper i 

upper echelons theory, menar Nielsen (2010) att det är en variabel som framtida 

forskning bör undersöka. Tidigare forskning har bland annat funnit att män är mer 

riskbenägna än kvinnor (Eckel & Grossman, 2008; Fellner & Maciejovsky, 2002). 

Förutom skillnader i relation till riskbenägenhet, finns det även en skillnad i 

självförtroende mellan könen, vilket påverkar beslutsfattandet (Ge et al., 2011). Det har 

även visat sig att kvinnliga redovisare är mindre benägna än dess manliga kollegor att 

använda sig av resultatmanipulering (Shawver, Bancroft & Sennetti, 2006, refererat av 

Habib & Hossain, 2013). Vidare menade Feingold (1994) att kvinnors och mäns 

värderingar skiljer sig åt, medan  Tsui och O’Reilly (1989) menade att lika värderingar 
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mellan individer påverkade samhörighetskänslan positivt. Dessa aspekter skulle möjligen 

kunna sättas i samband och påverka graden av resultatmanipulering.  

4.2.2 Generationstillhörighet 

Som tidigare nämnt är ålder även associerat med risk, äldre medlemmar i 

ledningsgruppen är mer riskaversa än sina yngre kollegor (Ge et al., 2011; Hambrick & 

Mason, 1984). Vidare så menar Hansen och Leuty (2012) att generationstillhörighet 

påverkar individers värderingar i arbetslivet mer än vad ålder gör, samma generationer 

delar ofta samma värderingar i arbetslivet (Hansen & Leuty, 2012). Detta skulle kunna 

tala för att förhållandet mellan VD:n och ekonomichefen borde vara starkare om de 

tillhör samma generation. Enligt Hansen och Leuty (2012) talas främst om fyra olika 

generationer: The Silent Generation (födda 1925-1945), Baby Boomers (födda 1946-

1964), Generation X (födda 1965-1980), samt Generation Y (födda efter 1980). Det råder 

delade meningar kring vilka exakta årtal som gäller för de olika generationerna, men 

däremot är enigheten hög kring de olika attributen hos generationerna. Detta gör att 

generationstillhörighet kan användas för att förutspå om VD:n och ekonomichefen delar 

samma värderingar, vilket i förlängningen också kan användas för att förutspå vilka 

strategiska val individerna gör i företaget. Genom att analysera VD:ns och 

ekonomichefens födelseår, kan vi alltså studera hur samarbetet mellan en VD och 

ekonomichef födda samma generation påverkar graden av resultatmanipulering i 

företaget.  

4.2.3 Anställningstid  

I den demografiska variabeln generationstillhörighet konstaterade vi att en generations 

samhörighet ofta resulterar i lika värderingar och ett starkare samarbete mellan parterna 

(Hansen & Leuty, 2012). Anställningstid är en annan variabel som i tidigare forskning 

visat sig vara viktig att ha med i undersökningar kring resultatmanipuleringar (Hu, Hao, 

Liu, & Yao (1958-2012), 2015). Hu et al. (2015) fann att efter de fem första åren på 

företaget möter resultatmanipuleringen sin topp. Då fem års-gränsen var en viktig 

variabel i deras forskning kommer vår kodning ske i perioder om fem år. Eftersom 

känslan av samhörighet ökar när individerna befinner sig i samma generation, skulle detta 

potentiellt kunna innebära att samhörighetskänslan även ökar när individerna anställts 

under samma tidsperiod (Hu et al., 2015). Tidsperioden vi undersöker är om de anställts 

under samma fem års-period. I psykologisk forskning argumenteras det även för att desto 

längre individerna är i ett nära samarbete, så som det mellan en VD och ekonomichef, 
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känt varandra desto starkare är de gemensamma åsikterna och ståndpunkterna (Tunney & 

Ziegler, 2015). Detta skulle kunna leda till att resultatmanipuleringen är mer 

förekommande i företag där VD och ekonomichef varit anställda ungefär lika länge.  

4.2.4 Etnicitet 

Etnicitet är en avsmalning av upper echelons-variabeln socioekonomisk bakgrund. 

Tidigare forskning kring etnisk mångfald i ledningsgrupper har pekat på en mer öppen 

kommunikation inom gruppen och att företag med en mångkulturell arbetskraft har en 

kunskapsfördel framför mer homogena organisationer (Umans, 2008; Khan, Khan, & 

Khan, 2015). Smith och Umans (2013) har funnit ett positvit samband mellan etnisk 

variation och ett företags resultat. Det har även visat sig att beroende på individers etniska 

bakgrunder kan deras etiska och moraliska ståndpunkt skilja sig åt. Orsaken till att det 

tros vara olika är att olika saker anses socialt riktigt i olika länder (Pires & Stanton, 

2002). Samma etniska bakgrund kan bidra till den tidigare nämnda samhörighetskänslan, 

vilket gör det till en relevant demografisk variabel i sammanhanget.   

Umans (2008) menar att tidigare forskning främst använt nationalitet och biologisk ras, 

vilka inte ger uttryck för de tillfällen då exempelvis individer är av en nationalitet, men 

känner kulturell tillhörighet till en annan nationalitet. Istället använder Umans (2008) 

modersmål, uppväxt samt föräldrarnas bakgrund och härkomst för att kunna dra slutsatser 

kring en individs etniska identitet. Eftersom inte alla dessa aspekter går att få kunskap om 

genom att endast studera årsredovisningen, har slutsatser kring individers etnicitet dragits 

utifrån namn, samt i vilka länder individens tidigare arbeten och utbildningar är 

lokaliserat. När dessa tre faktorer pekat i samma riktning har en slutsats dragits om att 

individen har sitt ursprung i det givna landet. Eftersom hänsyn även tas till individens 

namn, beaktas att till exempel individens föräldrar härstammar från ett annat land. På så 

vis kan slutsatser dras om mer än bara nationalitet, utan i viss mån också etnisk bakgrund. 

4.2.5 Utbildning 

Valet av utbildning ger en fingervisning om vad individen värderar och intresserar sig för 

(Hambrick & Mason, 1984). Dessutom lärs det ut ett särskilt, analytiskt sätt att tänka i till 

exempel civilekonomutbildningar, vilket gör att individer med samma utbildning kan visa 

upp likartade tankemönster (Hambrick & Mason, 1984). Om VD:n och ekonomichefen 

då har samma utbildningsbakgrund, borde utbildningen kunnat påverka denna VD:ns och 

ekonomichefens sätt att tänka i en likformig väg.  
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4.2.6 Tidigare befattning 

Som nämnt ovan menar upper echelons theory att individers tidigare 

arbetslivserfarenheter påverkar hur de analyserar situationer och problem (Hambrick & 

Mason, 1984). Tidigare yrken kan säga något om individens val av strategier och mål 

(Dearborn & Simon, 1958), medan huruvida individen är externt eller internt rekryterad 

indikerar hur pass benägen individen är att göra förändringar i verksamheten (Helmich & 

Brown, 1972). Detta gör att till exempel en externt rekryterad Vd och ekonomichef kan ta 

med sig en syn på resultatmanipulering som funnits på deras tidigare arbetsplatser och 

applicera denna syn på sin nuvarande arbetsplats. Även tidigare yrken påverkar, om till 

exempel VD:n har en bakgrund inom ekonomi, är denne väl medveten om vilka strategier 

som finns tillgängliga för att påverka resultatet i önskvärd riktning. När både VD och 

ekonomichef delar liknande arbetslivserfarenheter leder det till att de föredrar liknande 

strategier och arbetar mot liknande mål, vilket skulle kunna påverka användningen av 

resultatmanipulering.  

4.3 Beroende variabler 

För att mäta resultatmanipuleringen i en organisation finns olika metoder som används i 

forskning kring resultatmanipulering. De två metoder som här används är den effektiva 

skattesatsen samt specific accrual approach. Den effektiva skattesatsen mäts genom två 

olika mått, ETR 1 och ETR 2. Genom metoden specific accrual approach kommer även 

där två mått räknas ut, nämligen FoU 1 och FoU 2. Måtten genererar alla en bedömning 

av hur mycket resultatmanipulering som förekommer i den aktuella organisationen. Dessa 

mått jämförs sen med både ett snittmått mellan ekonomichefen och VD:ns likheter, samt 

enskilda oberoende variabler, för att se hur de påverkar varandra. Sambanden kommer att 

mätas i en regressionsanalys som presenteras senare i kapitlet, där 

resultatmanipuleringsmåtten kommer agera beroende variabler. 

4.3.1 Effective tax rate 

Organisationer får i sin redovisning använda sig av olika redovisnings- och 

värderingsprinciper. Dessa tillämpas för att påverka årets resultat och därmed i längden 

även påverka skatten. Organisationerna använder olika redovisningsåtgärder för att 

minska sina resultat och på så vis betala en lägre skatt (FAR, 2013). För att mäta i vilken 

mån de olika principerna används, med syftet att påverka skatten, används modeller för 

effektiv skattesats (Kraft, 2014; Armstrong, Blouin, & Larcker, 2012; Chen, Chen, 
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Cheng, & Shevlin, 2010; Gupta & Newberry, 1997; Gallemore, Maydew, & Thornock, 

2014). Vi kommer använda oss av två av dessa mått, nämligen ETR 1 och ETR 2. 

Begreppet ETR är en förkortning av effective tax rate, det vill säga den effektiva 

skattesatsen. Det är ett mått på hur mycket skatt ett företag betalar (Gallemore et al., 

2014). ETR används frekvent som mått i forskning kring organisationers skattebetalning 

(Gallemore et al., 2014; Chen, et al., 2010; Armstrong et al., 2012; Gupta & Newberry, 

1997).  

4.3.1.1 ETR 1 

Det första måttet, ETR 1, kallas för den monetära effektiva skattesatsen och används för 

att jämföra den faktiskt betalade skatten med inkomsten före skatt (Chen et al., 2010). 

Måttet ger en kvot som visar hur mycket skatt företaget betalat i förhållande till sin totala 

vinst. Om ETR 1 blir ett lågt tal innebär det att organisationens resultatmanipulering är 

högre och att organisationen är mer benägen att genomföra handlingar som resulterar i att 

de får betala en lägre skatt (Kraft, 2014; Armsstrong et al., 2012; Chen et al.,2010). 

Kvoten som anger ETR 1 skapas genom att dividera betald skatt med total vinst (Gupta & 

Newberry, 1997; Chen et al., 2012). Med andra ord innebär detta att företag som inte 

resultatmanipulerar alls, resulterar ETR 1 i 0,22, det vill säga som den nuvarande 

bolagsskatten på 22 %.  

4.3.1.2 ETR 2 

Det andra måttet, ETR 2, används ofta som en komplettering av ETR 1. I detta 

beräkningssätt använder man sig istället av en anpassad vinst, så kallat operationellt 

kassaflöde (Gupta & Newberry, 1997; Richardson & Lanis, 2007). Gupta och Newberry 

(1997) menar att genom att räkna på ETR med operationellt kassaflöde tas hänsyn till de 

olika redovisningsprinciper och metoder som organisationen använder sig av i sin 

redovisning. De är ofta även anpassade efter organisationens storlek (Richardson & 

Lanis, 2007). Operativa kassaflödet kallas även för kassaflödet från förändringar i 

rörelsekapitalet. Vi kommer använda oss av nedanstående beräkningsmodell vid 

beräkningen av det operativa kassaflödet, se uppställningen nedan. Även i ETR 2 är det 

en kvot som räknas ut och som visar hur benägen organisationen är att genomföra 

resultatmanipuleringar för att påverka skatten. I ETR 2 är det kvoten mellan betald skatt 

och det operativa kassaflödet som räknas ut (Richardson & Lanis, 2007). Operationellt 

kassaflöde räknas ut enligt nedanstående formel: 
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        Beräkningsmodell för operativt kassaflöde 

+ 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

+ Kassaflöde från investeringsverksamhet 

+ Utgifter från rörelseförvärv 

- Inkomster från rörelseavyttringar 

= Operativt kassaflöde 

 

4.3.2 Specific accrual approach 

Resultatmanipuleringen på denna punkt kommer att undersökas med hjälp av en metod 

kallad specific accrual approach. Metoden innebär att resultatmanipulering undersöks 

genom att en specifik periodisering på resultat- och/eller balansräkningen studeras, till 

skillnad mot metoder som undersöker alla godtyckliga periodiseringar (McNichols, 

2000). Specific accrual approach har i tidigare forskning använts för att undersöka dels 

hur osäkra fordringar hanterats av bolag i tre olika branscher (McNichols and Wilson, 

1988, refererat av Beneish, 2001), men också hur försäkringsbolag hanterar avsättningar 

för att använda dessa som ett instrument för resultatutjämning (Beaver & McNichols, 

1998). En begränsning med denna metod är att sättet som specifika periodiseringar 

hanteras på varierar mellan branscher, vilket utgör ett hinder för generaliserbarheten 

(Beneish, 2001). Som tidigare nämnt har vi låtit detta faktum påverka vårt subjektiva 

urval, vilket innebär att branschspecifika variationer i hur FoU används, inte borde kunna 

leda till att datan blir missvisande. McNichols (2000) menar att en annan fördel med 

användningen av denna metod, är att det ger forskaren möjlighet att studera en specifik 

post i räkenskaperna, utan att den blir en i mängden av andra godtyckliga periodiseringar. 

Detta är särskilt användbart i branscher vars redovisningsmetoder gör att den aktuella 

periodiseringen påverkar resultatet väsentligt, samt att periodiseringen är av en sådan 

karaktär att den grundar sig på omdöme och godtycklighet (McNichols, 2000).  

FoU är en sådan post som, trots att det finns standards som anger hur FoU ska redovisas, 

ändå ger utrymme för subjektiva bedömningar. Dessa bedömningar utgör en lucka i 

regelverket, som kan användas för att manipulera resultatet (Shust, 2014). Som tidigare 

angivits är det särskilt vanligt att resultatmanipulera i högteknologiska och 

vetenskapsbaserade branscher genom att medvetet göra felbedömningar angående ett 

företags avsättningar (Lev, 2003). Hälsovårdsindustrin är en av de industrier som faller 

inom dessa branscher. En betydande post för dessa företag är FoU (Mitrione et al., 2014). 
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Shust (2014) menar att själva FoU-aktiviteten är förknippat med skiftande resultat. Som 

tidigare nämnt föredrar aktiemarknaden jämna resultat, som signalerar stabilitet till 

företagets intressenter (Subramanyam, 1996). Detta ger företag som verkar i FoU-

intensiva branscher incitament att använda FoU som ett verktyg för att manipulera sina 

resultat.  

4.3.2.1 FoU-intensitet 

FoU är ett kostnadskonto på resultaträkningen, vilket innebär att en ökad debitering av 

kontot minskar resultatet. Tidigare forskning har visat att i FoU-intensiva branscher kan 

FoU användas som ett resultatmanipuleringsinstrument (Shust, 2014). Detta kan göras på 

två sätt. Det första är genom verklig resultatmanipulering. Detta innebär att investeringar 

i FoU läggs på år då vinsten väntas bli hög, för att på så sätt minska årets resultat och 

därmed även årets skattekostnad (Osma, 2008). Den andra metoden innebär att 

redovisaren påverkar resultatet genom att periodisera vissa poster så att resultatet styrs i 

önskvärd riktning (Boatright, 2010). I detta fall innebär det att FoU periodiseras på ett 

godtyckligt vis, så att kostnaderna för FoU belastar resultatet de år resultatet är högt och 

inte de år resultatet redan är lågt eller negativt (Shust, 2014). Även detta leder till att 

skattekostnaden minskar eftersom årets resultat blir lägre, men utan att kassaflödena 

påverkas.  

Vid mätningen av FoU-intensitet kommer vi inte att göra någon skillnad på dessa två 

metoder. Som utomstående är det svårt att avgöra om företaget i fråga valt att investera 

mycket i FoU ett givet år eftersom vinsten väntas bli hög, eller om investeringen i FoU 

hade gjorts oberoende av företagets ekonomiska utfall. Vi har inte heller den insynen i 

verksamheten som krävs för att kunna avgöra om periodiseringen av FoU-kostnaderna på 

den givna perioden speglar hur verksamheten ser ut, eller om det gjorts med avsikt att 

resultatmanipulera.  

Specific accrual approach tillskriver inget särskilt tillvägagångssätt som den enskilda 

periodiseringen ska mätas på. En av metodens styrkor är istället att den ger forskaren 

möjlighet att mäta periodiseringen på ett vis som passar in i sammanhanget och i den 

bestämda branschen (McNichols, 2000). Shust (2014) samt Chambers, Jennings, och 

Thompson II (2002) har mätt FoU-intensiteten genom att dividera årets kostnader för 

FoU med omsättningen. Chambers et al. (2002) har även använt andelen FoU 

periodiserat som tillgång i relation till företagets totala tillgångar, som mått på FoU-

intensiteten. Detta visar på att genom att jämföra FoU med andra finansiella poster i 
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företagets räkenskaper, kan slutsatser dras kring hur FoU används i det givna företaget. 

Som tidigare nämnt menar Shust (2014) att FoU kan användas som ett instrument för att 

styra det finansiella resultatet i önskvärd riktning. Eftersom vi ämnar undersöka om FoU 

används för att styra resultatet i en viss riktning, är därför årets resultat en mer passande 

nämnare för att mäta detta än vad omsättning är. FoU-intensiteten kommer alltså mätas 

på ett likartat sätt som ETR 1, för att kunna fånga upp resultatmanipuleringsaspekten av 

FoU. Det innebär att FoU-kostnaderna för året ställs i relation till årets resultat, för att se 

om det finns något samband mellan ett positivt resultat, eller lågt resultat och ökade FoU-

kostnader. Det kommer precis som ETR 2 även ställas i relation till det operativa 

kassaflödet för att ta hänsyn till redovisningsprinciper (Gupta & Newberry, 1997). Detta 

mått kommer att resultera i en kvot. Istället för att visa den effektiva skattesatsen, som i 

ETR 1, visar detta mått istället hur stor inverkan FoU haft på årets resultat. Om denna 

kvot är anmärkningsvärt hög eller låg, skulle det kunna tyda på att FoU använts för att 

styra resultatet i en viss riktning. 

4.4 Forskningsmodell 

Nedan följer vår forskningsmodell där vi tydligt kan se de demografiska variabler vilka 

hänsyn ska tas till. Snittet på likheterna i de demografiska variablerna mellan VD:n och 

ekonomichefen kommer jämföras med de mått på mängden resultatmanipulering som vi 

ser i modellens högra sida. 

 

Figur 3: Forskningsmodell 
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4.5 Statistiskt tillvägagångssätt 

För att genomföra analysen matematiskt har ett antal formler utformats och 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics använts. Regressionsanalyserna har räknats ut 

med hjälp av analysverktyget för data SPSS. Nedan följer formeln för 

regressionsanalysen.  

                                   

Varje resultatmanipuleringsmått har en egen formel där data matats in och kvoter räknats 

ut för att få fram resultatmanipuleringsmåtten. I SPSS har dessa kvoter sedan lagts in som 

beroende variabler i regressionsanalyser.  

ETR 1 består av kvoten av årets resultat och betald skatt. Om procentsatsen för mängden 

resultatmanipulering avviker från den faktiska skattesatsen det året, tyder det på att 

resultatmanipulering utförts. Nedan följer formel för ETR 1.  

 

ETR 2 består av kvoten av årets resultat och det operativa kassaflödet (för förklaring 

kring hur det operativa kassaflödet räknas ut, se s. 21). Detta resulterar i en kvot, som 

visar hur stor den effektiva skattesatsen är i relation till kassaflöden i verksamheten, och  

exkluderar alltså effekter av redovisningsmässiga val. Precis som i ETR 1 tyder det på att 

resultatmanipulering genomförts om kvoten avviker från det aktuella årets faktiska 

skattesats.  Nedan följer formel för ETR 2. 

  

FoU 1 är kvoten av årets FoU-kostnader genom årets resultat. Även här genereras som 

sagt en kvot. I detta fall kan denna kvot dock peka på utförd resultatmanipulering om 

kvoten är väldigt hög eller låg, eftersom FoU-kostnaderna kan användas både för att som 

ett verktyg för att påverka årets resultat. Nedan följer formel för FoU 1. 
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FoU 2 är kvoten av årets FoU-kostnader genom det operativa kassaflödet. Det operativa 

kassaflödet har, precis som i ETR 2, även här använts för att få bort effekten av de 

redovisningsmässiga valens påverkan på resultatet. Även här tyder ett högt eller lågt tal 

på att resultatmanipulering genomförts. Nedan följer formel för FoU 2. 

 

De oberoende variablerna utgörs av de olika demografiska egenskaperna som 

presenterats tidigare i kapitlet. För att kunna räkna ut ett likhetsgenomsnitt har de 

demografiska egenskaperna kodats med 1 eller 0, där 1 betyder att ekonomichefen och 

VD:n har den demografiska variabeln gemensamt och 0 betyder motsatsen. Dessa 

variabler har i regressionsanalysen alla matats in som oberoende variabler.  

Då de beroende och oberoende variablerna matats in och regressionsanalysen gjorts har 

vi studerat signifikansen dels för regressionen, och dels för varje demografisk variabel för 

sig. Detta för att få fram om resultatmanipuleringen varit signifikant och vilka variabler 

som visat sig bidra mest till denna signifikans. För att utläsa signifikansen tittar man på 

det så kallade p-värdet. Understiger det 0,05 anses signifikansen vara hög (Körner & 

Wahlgren, 2005).  

4.5.1 Kontrollvariabler 

När man undersöker om det finns ett linjärt samband mellan beroende och oberoende 

variabler, används ofta kontrollvariabler. Utan att ha med kontrollvariabler riskerar man 

att dra felaktiga slutsatser kring ett orsakssamband (Pallant, 2013). Tre olika 

kontrollvariabler har använts i de större regressionsanalyserna, dessa är år, 

börstillhörighet samt företag. 

För att undvika att analyserna skulle färgas av konjunkturscyklar omfattar 

undersökningsintervallet en tio årsperiod. Trots detta har vi valt att använda år som en 

kontrollvariabel för att kontrollera hur konjunktursvängningar och händelser i 

världsekonomin påverkat det ekonomiska utfallet från år till år. Möjligtvis skulle 

världsekonomin kunnat påverka mängden resultatmanipulering och därför anser vi år 

vara en relevant kontrollvariabel för att undvika att missa en viktig aspekt. 

Börstillhörighet kan ses som en proxy för företagets storlek. Företagsstorlek har tidigare 

ansetts relevant i sammanhanget och även används som kontrollvariabel i tidigare 
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forskning (Gupta & Newberry, 1997; Chen et al., 2010). Då det visat sig att 

företagsstorleken har betydelse valde även vi att ta med detta som en kontrollvariabel för 

att se om signifikant skillnad i resultatmanipulering kan finnas mellan olika stora företag. 

Möjligen har mängden resultatmanipulering att göra med hur stort företaget är, och 

därmed även beroende på vilken börs företaget verkar. Börstillhörighet har kodats som en 

dummyvariabel, där de företag som tillhör Large Cap  kodats till 1 och resterande företag 

kodats till 0, för att i nästa kolumn koda Mid Cap till 1 och resterande företag till 0 och i 

den sista kolumen har Small Cap kodats till 1 och övriga företag till 0. 

Den sista kontrollvariabeln som valts är företag. Företag valdes eftersom möjligheten 

finns att resultatmanipulering förekommer på vissa företag, men inte på andra. Att då 

analysera alla företag i en och samma regression gör att hela regressionen kan bli 

insignifkant, även om det finns signifikanta samband på en del av företagen. Huruvida 

resultatmanipulering förekommer på de enskilda företagen kan också vara ett resultat av 

valda strategier och företagskulturen, och alltså något som därmed inte är vedertaget i 

hela branschen. Genom att använda denna kontrollvariabel har alltså hänsyn kunnat tas 

till dessa faktorer. Även denna kontrollvariabel är kodad som en dummyvariabel, och 

därmed kodad på liknande vis som kontrollvariabeln börstillhörighet. Det innebär att 

datan från exempelvis företag 1 har kodats med 1 och resterande företag kodats med 0, i 

näst kolumn har företag 2 kodats som 1 och resterande företag kodats som 0, och så 

vidare. Variabeln företags påverkan på resultatmanipuleringen kontrolleras sedan genom 

att regressionanalyser görs på företags nivå. 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som används inom forskning för att säkerställa 

kvaliteten samt tillförlitliligheten på forskningen. Reliabilitet innebär att samma 

undersökning ska kunna genomföras ytterlligare gånger och dessa ska generera samma 

resultat. Alltså i förhållande till denna forskning ska samtliga mätinstrument ge samma 

reslutat om den skulle genomföras igen (Denscombe, 2011; Körner & Wahlgren, 2014). 

Då denna studie utgår från plublicerade årsredovisningar med konkret fakta anser vi att 

reliabiliteten i denna studie är hög.  

Validitet å andra sidan, mäter istället sanningshalten och träffsäkerheten i studien. Alltså 

är validitet ett begrepp som beskriver i vilken mån data och metoderna för att erhålla data 

representerar verkligheten (Denscombe, 2011). Gällande valilditeten i denna studie anser 

vi att metoderna som valts är väl argumenterade och utvalda i enlighet med tidigare 
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forskning. Dock kan det vara så att studien brister i validitet om man anser att andra 

resultatmanipuleringsmått hade reflekterat verkligheten bättre. Resultatmanipulering är 

ett relativt omfattande begrepp, och genom att bara ta hänsyn till fyra olika mått finns 

möjligheten att någon aspekt missats. Kanske hade andra mått bättre kunnat fånga upp 

huruvida det förekommer resultatmanipulering i dessa företag. 
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5. Analys av empiriskt material 

Detta kapitel kommer att behandla det empiriska resultatet från vår regressionsanalys. Vi 

kommer att börja med att diskutera vår regressionsanalys utifrån testerna på alla företag 

och år, för att sedan gå över till regressionsanalyserna som är uppdelade efter 

företagens börstillhörighet. Därefter följer en bivariat analys som görs på företagsnivå, 

för att fånga upp företagsspecifika skillnader i resultatmanipulering. Tabeller över 

signifikansen inom respektive regressioner kommer presenteras för att tydligt visa vad 

som kommits fram till i respektive test. Kapitlet avslutas med en diskussion kring våra 

empiriska resultat. 

5.1 Normalfördelning 

Inledningsvis gjordes ett Kolmogorov-Smirnov-test i SPSS (se bilaga 1) för att testa om 

datamaterialet är normalfördelat. När ett stickprov är normalfördelat innebär det att cirka 

95 % av observationerna ligger inom intervallen medelvärdet plus/minus två 

standardavvikelser. Är stickprovet inte normalfördelat innebär det att observationerna 

ligger assymetriskt fördelade kring medelvärdet (Körner & Wahlgren, 2005). Alla fyra 

beroende variabler, det vill säga ETR 1, ETR 2, FoU 1 samt FoU 2, visade upp en hög 

signifikans i Kolmogorov-Smirnov. Detta innebär att vårt datamaterial inte är 

normalfördelat, utan att det förekommer stora variationer i värde hos de oberoende 

variablerna i stickproven (Körner & Wahlgren, 2005; Pallant, 2013). 

En regressionsanalys ställer vissa krav på datamaterialet för att resultaten från analysen 

ska kunna tolkas rätt, bland annat att datamaterialet måste vara normalfördelat (Pallant, 

2013). Pallant (2013) menar dock att det ofta händer att de variabler man avser mäta inte 

är normalfördelade. För att kunna genomföra den statistiska analysen ställs forskaren 

därmed inför ett val, där tre alternativa tillvägagångssätt finns att tillgå. Det första 

alternativet är att ändå använda parametriska test, med förhoppningen att 

snedfördelningen inte påverkar forskningsfynden nämnvärt. Pallant (2013) skriver att 

många författare inom statistik menar på att de parametriska testen är tillräckligt stabila 

för att kunna hantera mindre överträdelser av testens förutsättningar, särskilt om storleken 

på stickprovet är tillräckligt stort. Det andra alternativet är att matematiskt omvandla 

datan så att en mer jämn fördelning kan uppnås. Detta tillvägagångssätt är dock omstritt i 

statistiklitteraturen, med både anhängare och motståndare (Pallant, 2013). Det tredje 

alternativet är att använda ett icke-parametriskt test, då många av de parametriska testerna 
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finns representerade i icke-parametriska varianter. Pallant (2013) menar dock att icke-

parametriska test inte är lika stabila som de parametriska testen och därför riskerar man 

att inte upptäcka eventuella existerande skillnader och förhållanden i datan. 

Vi har valt att, i linje med det första tillvägagångssättet, ändå använda oss av ett 

parametriskt test eftersom vi bedömer vårt stickprov vara tillräckligt stort. Pallant (2013) 

menar att definitionen av ett stort stickprov, är stickprov med mer än 100 observationer. 

Vårt stickprov omfattar 261 observationer och räknas därför som stort. Dessutom fanns 

det mycket kritik kring de övriga två tillvägagångssätten som ej kan tas lättvindigt. Icke-

parametriska test riskerar att missa befintliga samband, och att omvandla sina variabler 

för att uppnå en mer symmetrisk fördelning kring medelvärdet är inte normalt enligt 

många författare (Pallant, 2013). 

5.2 Univariat analys 

I tabell 1 presenteras studiens variabler. Antalet observationer, minimum- och 

maximumvärden, medelvärden samt standardavvikelser för variablerna finns att utläsa. 

N-värdet 261 speglar antalet observationer. Som tidigare nämnt innehöll datamaterialet 

bortfall bland annat  på grund av att en del av företagen börsnoterats under perioden, 

vilket gjorde att vi valde att endast ta med de år då redovisningen upprättats i enlighet 

med IFRS. N-värdet på variabeln tidigare befattning uppgår endast till 241, eftersom det 

inte gick att hitta informaton om VD:ns och ekonomichefens tidigare befattningar på två 

av företagen. 

5.2.1 Beroende variabler 

Som går att utläsa av tabell 1 är medelvärdet för ETR 1 0,23. Detta innebär att om bara 

skatten ställs i relation till årets resultat, betalar de aktuella företagen i snitt 1 % mer i 

skatt än den nuvarande bolagsskatten på 22 %. Utifrån detta mått skulle slutsatser kunna 

dras om att resultatmanipulering inte förekommer i någon större utsträckning i dessa 

företag. Studerar man däremot medelvärdet för ETR 2 på 0,11, verkar det dock som att 

detta inte är fallet. Resultatmanipulering verkar visst förekomma, men i en mindre 

observerbar form. Måttet ETR 2 fångar även upp effekter av redovisningsval, som till 

exempel periodiseringar. Det verkar alltså främst vara genom valet av 

redovisningsprinciper som dessa företag resultatmanipulerar. 

Kring FoU-måtten är det inte lika lätt som vid ETR-måtten att dra slutsatser om 

resultatmanipulering, eftersom vi inte har något värde att jämföra med. Som tidigare 



32 

 

nämnt är variablerna inte normalfördelade, och vi kan notera att FoU-måtten visar upp 

stora skillnader i värden mellan minimum och maximum. Detta tyder på att värdena 

varierar kraftigt och att det inte verkar finnas någon "normal snittnivå" i branschen över 

hur hög andel av resultatet som läggs på FoU. 

5.2.2 Oberoende variabler 

Även för de oberoende variablerna, det vill säga de demografiska variablerna, går 

medelvärdena för varje variabel att utläsa ur tabell 1. De visar vilken demografisk 

variabel som flest av de analyserade företagens VD och ekonomichef delar. Det högsta 

medelvärdet på 0,70 har variabeln kön, det vanligaste var att både ekonomichef och VD 

var män. Fortsättningsvis var etnicitet och anställningstid de näst vanligaste gemensamma 

variablerna med medelvärden på 0,67 respektive 0,63. Generation och utbildning visade 

sig vara samma i ungefär hälften av fallen vilket framgår av medelvärdena nära 0,5. 

Tidigare befattning är den variabel som ekonomichefen och VD:n delade minst.  

5.2.3 Kontrollvariabler 

På kontrollvariabeln år visade minimivärdet 2009 och maximivärdet på 2014 vilka år som 

ingår i den undersökta perioden. Både kontrollvariabeln börs och företag är kodade som 

dummyvariabler, vilket innebär att informationen om standardavvikelse, minimi-, 

maximi- samt medelvärde i tabellen nedan inte säger särskilt mycket. Som tidigare nämnt 

består vårt urval av 31 stycken företag.Vad gäller kontrollvariabeln börs, tillhörde 5 av 

företagen Large Cap, 9 av företagen Mid Cap och 17 företag tillhörde Small Cap.  

Tabell 1: Deskriptiv statistik 

 

Variabel N Minimum Maximum Medelvärde Std. avvikelse 

Kön 261 0,00 1,00 0,70 0,46 

Generation 261 0,00 1,00 0,53 0,50 

Anställningstid 261 0,00 1,00 0,63 0,48 

Etnicitet 261 0,00 1,00 0,67 0,47 

Utbildning 261 0,00 1,00 0,56 0,50 

Tidigare befattning 241 0,00 1,00 0,24 0,43 

År 261 2005,00 2014,00 2009,88 2,83 

Börs 261 0,00 1,00 0,33 0,45 

Företag 261 0,00 1,00 0,03 0,17 

ETR 1 261 -9,81 21,61 0,23 1,59 

ETR 2 261 -16,50 29,80 0,11 2,22 

FoU 1 261 -10,75 30,89 0,22 3,24 

FoU 2 261 -41,21 152,55 0,44 11,11 

Valid N 261         
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5.3 Multipel regressionsanalys 

Regressionsanalyserna har genomförts på flera olika nivåer. Vi började med en multipel 

regressionsanalys över alla företag och år, där datan från varje år och företag betraktats 

som en observation. För att en regression ska räknas som signifikant och därmed leda till 

att nollhypotesen inte accepteras, ska p-värdet vara lika med eller understiga 0,05 (Körner 

& Wahlgren, 2005). När p-värdet är över 0,05, men under 0,10 finns indikationer på ett 

visst samband, även om det inte leder till att nollhypotesen kan accepteras. Ett p-värde 

över 0,10 visar på att det inte finns någon signifikans, och att nollhypotesen bör 

accepteras (Körner & Wahlgren, 2005).  

Utan kontrollvariabler riskerar man som tidigare nämnt att dra felaktiga slutsatser kring 

ett orsakssamband (Pallant, 2013). Kontrollvariablerna som vi därför använder oss av är 

år samt börstillhörighet. Den första kontrollvariabeln, år, ledde inte till någon signifikans 

då p-värdena var över både 0,05 och 0,10. År kunde alltså inte förklara skillnader i 

resultatmanipulering. Kontrollvariabeln börstillhörighet visade däremot upp signifikans 

inom måttet FoU 1, vilket framgår av tabell 2.  Dessa utfall gjorde att vi bestämde oss för 

att göra regressionsanalyser där företagen delades upp efter börstillhörighet, eftersom det 

var den kontrollvariabeln som uppvisade mest signifikans. Längre på de enskilda 

företagen, på grund av kontrollvariabeln företags indikationer på signifikans. 

Den första regressionsanalysen som genomfördes, vilken man kan se i bilaga 2, 

analyserade som nämnt alla företag inom hälsovårdsindustrin noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm. Detta resulterade i en insignifikant regression för tre av de beroende 

variablerna. Testet på ETR 1 resulterade i ett p-värde på 0,688. Detta är ett högt p-värde, 

vilket innebär att det inte finns något signifikant samband mellan de demografiska 

variablerna och ETR 1. ETR 2 hade ett något högre p-värde, 0,722 och låg alltså ännu 

längre ifrån signifikansnivån. FoU 1 visade däremot signifikans, med ett p-värde på 

0,000. Som tidigare nämnt leder inte detta till att vi kan säga att nollhypotesen förkastas, 

utan det visar snarare på att indikationer på signifikans finns på detta mått. Inom detta 

mått visade den demografiska variablen tidigare befattning påsignifikans, vilket framgår 

av tabell 2, med sitt låga p-värde på 0,018. Dessutom visade denna variabel upp ett 

tämligen högt betavärde på 1,316. Detta antyder att när ekonomichefen och VD:n har en 

liknande yrkesbakgrund, har man valt att lägga FoU-investeringar ett år då resultatet ändå 

väntas bli högt. Detta skulle kunna sägas ha skett i resultatmanipuleringssyfte, det vill 

säga med målet att sänka resultatet för att på så sätt betala mindre i skatt. Om så är fallet 
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Tabell 2: Regressionsanalys över alla företag och år 

är dock svårt att avgöra, och regressionen är inte tillräckligt signifikant för att slutsatser 

kring detta ska kunna dras. FoU 2 var emellertid inte signifikant, då regressionens p-

värde uppgick till 0,474. Regressionsanalysen i tabell 2 visar även ett så kallat VIF-värde, 

som visar huruvida korrelationen med andra variabler är hög eller låg. Ligger VIF-värdet 

nära noll visar det på en stark korrelation. Ligger det nära tio eller över tio visar det att 

korrelationen är svag mellan de oberoende variablerna (Pallant, 2013). Det högsta 

förekommande VIF-värdet i denna regression är 4,832. Det är ett av de högre VIF-

värdeba som pekar på en svagare korrelation mellan de demografiska variablerna, än i de 

andra testerna. 

 

 

 

5.3.1 Genomsnittslikhet  

För att se mer specifikt om de demografiska likheterna påverkar resultatmanipuleringen 

har en regressionsanalys över genomsnittslikhet gjorts, den presenteras i bilaga 8. I den är 

vår oberoende variabel genomsnittsmåttet på de demografiska likheterna, de olika 

resultatmanipuleringsmåtten de beroende variablerna och kontrollvariablerna företag, år 

och börs har använts. Ingen av dessa regressioner visade på någon signifikans, utom FoU 

1 vars p-värde var väldigt lågt, det går att avläsa från tabell 3 nedan. Det visade sig också 

finnas signifikans mellan börstillhörigheten och genomsnittslikheten. Det innebär att 

uppdelning i börstillhörighet behövs göras för att möjligvis få fram ett signifikant 

ETR 1 ETR 2 FoU 1 FoU 2

Variabler Std. B P-värde Std. B P-värde Std. B P-värde Std. B P-värde

Kön -0,025 0,925 -0,520 0,169 -0,743 0,149 -0,46 0,807

Generationstillhörighet 0,190 0,417 -0,014 0,966 0,428 0,337 -1,005 0,537

Anställningstid -0,079 0,754 -0,199 0,571 -0,365 0,447 1,975 0,261

Etnicitet -0,058 0,821 -0,039 0,913 0,159 0,745 -1,377 0,442

Utbildning -0,045 0,849 0,228 0,492 -0,567 0,212 -2,278 0,170

Tidigare befattning -0,170 0,557 0,401 0,322 1,316 0,018 4,245 0,036

År 0,012 0,750 0,011 0,833 -0,062 0,399 0,068 0,799

Large Cap 0,594 0,094 0,394 0,425 3,742 0,000 -1,218 0,62

Small Cap -0,067 0,804 0,074 0,843 1,237 0,016 -2,208 0,239

Constant -24,356 0,752 -22,331 0,836 123,05 0,402 -133,96 0,803

F-value 0,723 0,688 0,685 0,722 4,185 0,000 0,960 0,474

Adj. R2 -0,003 -0,013 0,030 -0,005

VIF value, highest 4,832 4,832 4,832 4,832
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ETR 1 ETR 2 FoU 1 FoU 2

Variabler Std. B P-värde Std. B P-värde Std. B P-värde Std. B P-värde

Genomsnittslikhet 0,081 0,869 -0,02 0,977 0,732 0,453 -0,258 0,941

År 0,009 0,786 0,021 0,661 -0,065 0,344 0,071 0,772

Large Cap 0,493 0,091 0,091 0,825 2,599 0 -1,766 0,388

Small Cap -0,108 0,637 0,039 0,903 0,876 0,053 -2,522 0,118

Constant -18,849 0,788 -43,101 0,662 129,488 0,349 -140,42 0,775

F-value 1,338 0,256 0,059 0,994 5,827 0,000 0,646 0,63

samband mellan de demografiska likheterna och resultatmanipulering. Kommande test är 

därför uppdelade efter börstillhörighet. 

 

5.3.2 Börstillhörighet  

Som tidigare nämnt har en indelning skett av bolagen efter börstillhörighet, nedan följer 

fyra olika regressionsanalyser. Inledningsvis gjordes regressionsanalyser av de största 

företagen, tillhörande Large Cap. Sedan följer analyser av Mid Cap och Small Cap, för 

att avsluta med en regressionsanalys där börserna Large- och Mid Cap kombineras. 

5.3.2.1 Large Cap 

Large Cap, den del av börsen där de största företagen huserar, testades först och går att se 

i bilaga 3. På Large Cap fann vi signifikans för ETR 1, då p-värdet på 0,052 låg strax 

över gränsen på 0,05. De demografiska variabler som visade sig ha störst påverkan på 

ETR 1 var generation och etnicitet. Även anställningstid visade upp tendenser till 

signifikans med sitt p-värde på 0,079, vilket kan ses som en indikation på att när VD:n 

och ekonomichefen varit anställda ungefär lika länge på företaget, känner de sig mer 

trygga i att resultatmanipulera på ett sätt som sänker skattesatsen. Av nedanstående tabell 

3 kan vi utläsa att betavärdena för dessa variabler pekar i motsatt riktning. Betavärdet för 

generation och anställningstid var båda positiva med värden på +7,0 respektive +3,5, 

medan betavärdet för etnicitet låg på -3,9. Detta tyder på att när VD:n och ekonomichefen 

tillhör samma generation samt har arbetat på det aktuella företaget ungefär lika länge, är 

sannolikheten större att detta leder till att den effektiva skattesatsen ökar. I motsats, tyder 

värdet för etnicitet på att när VD:n och ekonomichefen har samma etnicitet, är de mer 

benägna att arbeta för att minska den effektiva skattesatsen.  

Tabell 3: Genomsnittslikhet 
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Dessutom fann vi regressionen för ETR 2 signifikant. P-värdet för ETR 2 uppgick till 

0,002. Här visade dock ingen av de demografiska variablerna upp någon signifikans, men 

däremot var år signifikant. Att variabeln år visade upp signifikans pekar på att värdet på 

ETR 2 kan variera i takt med händelser i omvärlden och konjunktursvängningar. 

FoU 1 visade också en stark signifikans, även det med ett p-värde på 0,002. Dessutom 

kan man i tabell 4 se att fem av de demografiska variablerna visade upp både signifikans 

och höga betavärden. Dessa variabler var kön, generation, etnicitet, utbildning samt 

tidigare befattning. Kön, generation och tidigare befattning visade alla positiva 

betavärden med värden kring +10, vilket indikerar att i de företag där VD och 

ekonomichef delar dessa demografiska egenskaper, har det investerats mycket inom FoU 

med möjligt syfte att minska resultatet. Det ska dock tilläggas att i datamaterialet saknas 

kombinationen där VD och ekonomichef båda är kvinnor, vilket gör att regressionen 

skulle kunna fått ett annat utfall om det funnits fler fall där båda posterna innehades av 

kvinnor. Utbildning och etnicitet, å andra sidan, hade båda ett negativt betavärde kring -8. 

Det kan innebära att när VD:n och ekonomichefen delar samma utbildnings- samt etniska 

bakgrund, finns en ökad benägenhet att lägga kostnader för FoU ett år då resultatet väntas 

bli negativt. Dessutom visade kontrollvariabeln år upp tecken på signifikans, med dess p-

värde på 0,098. 

Även  FoU 2 var signifikant, p-värdet hamnade på 0,003. Här var dock ingen av de 

demografiska variablerna i närheten av signifikant. Demografiska likheter mellan VD och 

ekonomichef kunde alltså inte förklara relationen mellan FoU och det operativa 

kassaflödet  

Inom Large Cap visade alla våra resultatmanipuleringsmått att demografiska likheter 

kunde förklara förekomsten av resultatmanipulering. De demografiska variablerna som 

visade störst påverkan i de olika regressionerna var generation, etnicitet samt tidigare 

befattning. I nedanstående tabell kan signifikansen inom respektive demografiska 

variabel samt betavärdena utläsas. Vi kan även se VIF värdet som högst ligger på 2,799 

vilket visar att det finns en korrelation mellan de oberoende variablerna i denna 

regression. 
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Tabell 4: Large Cap  

 

5.3.2.2 Mid Cap 

Mid Cap är den sektionen på börsen där de medelstora börsföretagen är noterade. Även 

regressionerna för Mid Cap ligger i en viss utsträckning i linje med vår andra hypotes, 

regressionen går att utläsa från bilaga 4. P-värdet för ETR 1 visade upp tendenser till 

signifikans med sitt värde på 0,07. Ingen av de demografiska variablerna var emellertid 

signifikanta, och inte heller kontrollvariabeln år visade upp någon signifikans.  

Regressionen för ETR 2 var däremot inte signifikant, med ett p-värde på 0,226. Dessutom 

var varken någon av de oberoende variablerna eller kontrollvariabeln signifikanta.  

Måttet FoU 1 visade däremot upp en stark regression, med ett p-värde på 0,000. Här var 

inte heller någon av de oberoende variablerna eller kontrollvariabeln signfikanta. 

Måttet FoU 2 gav inte upphov till en signifikant regression, med ett p-värde på 0,546. I 

denna regressionsanalys var däremot den demografiska variabeln tidigare befattning 

mycket signifikant, med ett p-värde på 0,017. Dessutom var betavärdet högt, med ett 

värde på +24,3. Detta skulle kunna innebära att när VD:n ekonomichefen delar samma 

yrkesbana, kan detta styra hur utgifterna för FoU i företaget hanteras. Att betavärdena är 

positiva tyder på att kostnader för FoU läggs på år då resultatet är tillräckligt högt för att 

kunna belastas med FoU-kostnader utan att bli negativt. 

Precis som i ETR 2 var p-värdet här högt. Användningen av det operativa kassaflödet 

som nämnare erbjöd därmed ingen extra förklaring i detta fall. Detta pekar på att 

ETR 1 ETR 2 FoU 1 FoU 2

Variabler Std. B P-värde Std. B P-värde Std. B P-värde Std. B P-värde

Kön 5,656 0,128 -0,037 0,784 12,701 0,028 -0,154 0,609

Generationstillhörighet 7,013 0,001 -0,032 0,666 15,229 0,000 -0,080 0,629

Anställningstid 3,547 0,079 0,039 0,598 -0,566 0,850 -0,154 0,344

Etnicitet -3,921 0,038 -0,014 0,839 -8,418 0,005 -0,163 0,28

Utbildning -2,364 0,400 0,011 0,917 -8,186 0,062 -0,099 0,667

Tidigare befattning 4,434 0,131 -0,104 0,337 13,991 0,003 0,101 0,669

År -0,291 0,146 -0,021 0,006 -0,506 0,098 0,019 0,242

Constant 572,268 0,154 48,344 0,006 998,817 0,104 -37,534 0,253

F-value 2,157 0,052 3,761 0,002 3,964 0,002 3,603 0,003

Adj. R2 0,134 0,207 0,277 0,035

VIF value, highest 2,799 2,799 2,799 2,799
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företagen i vårt urval som tillhör Mid Cap, inte använder resultatmanipulering med hjälp 

av olika redovisningsval. Åtminstone inte i samma utsträckning som de företag i urvalet 

som tillhör Large Cap.  

Bland börsföretagen som är hemmahörande i Mid Cap var måtten ETR 1 och FoU 1 

signifikanta medan ETR 2 och FoU 2 var insignifikanta. Den enda demografiska 

variabeln som visade upp signifikans var tidigare befattning, resterande p-värdena finns 

att utläsa i tabell 5 nedan. Eftersom tidigare befattning hade ett väldigt högt betavärde 

finns antydningar på att det påverkar resultatmanipuleringen mycket. Regressionen i sig 

var dock inte signifikant för FoU 2, vilket gör resultatet mer svårtolkat. Vi ser även det 

högsta VIF-värdet som i denna regression ligger på 1,825, det betyder att korrelationen i 

Mid Cap mellan de demografiska variablerna är högre än den i Large Cap. 

5.3.2.3 Small Cap 

Small Cap utgörs av de minsta företagen på Stockholmsbörsen. Ingen av 

regressionsanalyserna för denna börssektion visade upp någon signifikans, se 

regressionsanalysen i bilaga 5. Det betyder att inom denna börs kan inget samband 

mellan demografiska variabler och förekomsten av resultatmanipulering påvisas. På 

ETR-måtten fanns ingen signifikans bland de demografiska variablerna, medan kön och 

generation var signifikanta på FoU-måtten, se tabell 6. Även om dessa variabler är 

signifikanta är dess effekt på resultatmanipuleringen svårtolkad, då regressionerna inte är 

Tabell 5: Mid Cap 

ETR 1 ETR 2 FoU 1 FoU 2

Variabler Std. B P-värde Std. B P-värde Std. B P-värde Std. B P-värde

Kön 0,417 0,587 0,005 0,982 0,615 0,748 -8,833 0,709

Generationstillhörighet -0,212 0,537 0,003 0,975 0,446 0,602 -1,345 0,899

Anställningstid -0,069 0,928 0,127 0,574 -0,269 0,886 12,279 0,599

Etnicitet 0,141 0,787 0,038 0,809 1,786 0,174 -6,434 0,689

Utbildning -0,016 0,951 -0,036 0,651 0,735 0,266 -11,902 0,147

Tidigare befattning -0,115 0,719 0,122 0,207 -0,304 0,704 24,303 0,017

År -0,034 0,364 0,01 0,351 -0,1 0,28 0,329 0,773

Constant 67,347 0,366 -20,854 0,348 197,771 0,288 -649,86 0,776

F-value 1,776 0,07 1,327 0,226 6,375 0,000 0,918 0,546

Adj. R2 0,113 0,076 0,185 0,058

VIF value, highest 1,825 1,825 1,825 1,825



39 

 

signifikanta. Det kan tolkas som att om nu regressionerna hade varit signifikanta, hade 

det varit kön och generation som hade påverkat resultatmanipuleringen i företagen mest. 

Bland kontrollvariablerna var år insignifikant, medan 4 av de totalt 17 företagen i Small 

Cap uppvisade antingen signifikanta p-värden eller p-värden med tendenser till 

signifikans i ETR 1. Tittar vi på VIF-värdet i tabell 6 visar även det ett starkt samband. 

En starkare korrelation finns mellan de demografiska variablerna trots att regressionen i 

sig inte visade sig vara signifikant. 

 

5.3.2.4 Mid- och Large Cap 

Då ett signifikant samband inte kunde påvisas för hela sektorn, men kunde påvisas både 

för Large Cap och Mid Cap när man tittade på de olika börstillhörigheterna, utfördes 

även en regressionsanalys för Large- och Mid Cap tillsammans. Även när vi kombinerade 

börserna och genomföra regressionsanalys på både Large- och Mid Cap påvisades 

signifikans. Så som vi kan se i bilaga 6 samt tabell 7 nedan, fanns signifikans inom 

resultatmanipuleringsmåtten ETR 2 samt FoU 1. 

ETR 1 visade ett högt p-värde på 0,236, vilket innebär att det i detta fall är ett 

insignifikant mått. Vi kan inte påvisa att de demografiska variablerna har någon inverkan 

på förekomsten av resultatmanipuleringen. Signifikansen som finns i regressionsanalysen 

i tre av de demografiska variablerna, generationstillhörighet, etnicitet och tendensen till 

signifikans i anställningstid, tyder på att om resultatmanipulering enligt måttet ETR 1 

Tabell 6: Small Cap 

ETR 1 ETR 2 FoU 1 FoU 2

Variabler Std. B P-värde Std. B P-värde Std. B P-värde Std. B P-värde

Kön -0,338 0,332 -0,113 0,905 -1,642 0,014 0,427 0,853

Generationstillhörighet -0,073 0,276 -0,46 0,561 0,017 0,975 -3,81 0,049

Anställningstid -0,18 0,313 -0,203 0,821 0,636 0,306 -0,049 0,982

Etnicitet -0,106 0,475 0,146 0,915 -0,763 0,418 0,389 0,906

Utbildning 0,546 0,364 0,123 0,906 1,049 0,148 -1,324 0,6

Tidigare befattning -0,226 0,467 0,468 0,726 0,794 0,392 3,142 0,332

År -0,037 0,41 0,039 0,76 -0,099 0,259 0,42 0,173

Constant 72,789 0,414 -77,875 0,759 199,961 0,258 -846,12 0,171

F-value 0,829 0,689 0,539 0,955 0,961 0,52 0,478 0,978

Adj. R2 -0,011 -0,012 0,017 0,008

VIF value, highest 1,541 1,541 1,541 1,541
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förekommit i bolagen skulle dessa demografiska variablerna vara de som påverkar den 

mest. 

ETR 2 gav ett p-värde på 0,004, vilket tyder på signifikans. Här kan vi påvisa att de 

demografiska variablerna har ett samband till förhållandet mellan betald skatt och det 

operativa kassaflödet. Dock fanns ingen signifikans på någon specifik demografisk 

variabel, alltså går det inte att påvisa att någon gemensam egenskap ska påverka 

resultatmanipuleringen mer än någon annan. 

Vid regressionen för FoU 1 var p-värdet 0,001, vilket även i detta fall betyder signifikans. 

Dock indikerar testet att generationstillhörighet är en signifikant variabel i sammanhanget 

då dess p-värde hamnar på 0,007. Betavärdet för generationstillhörighet visar på ett 

positivt samband 3,814, se tabell 7. Detta kan, som tidigare förklarat, innebära att en 

delad generationstillhörighet mellan VD:n och ekonomichefen kan generera en ökad 

benägenhet att lägga mycket FoU-kostnader för att minska resultatet.  

FoU 2 med sitt p-värde på 0,451 visar inte signifikans, det är det 

resultatmanipulelringsmått som i denna börsindelning visat störst insignifikans. I denna 

regression var variabeln tidigare befattning signifikant, dess betavärde påvisar ett positivt 

samband på 16,62, se tabell 7. Alltså ökar risken för att FoU-investeringar används för att 

minska årets resultat om VD och ekonomichef delar samma yrkesmässiga bakgrund. 

Indikationer på signifikans fanns på variablen utbildning som hade betavärden på -9,49. 

Båda påvisade ett någorlunda starkt negativt samband, vilket ger antydningar om att det 

finns en benägenhet att öka investeringarna inom FoU de ekonomiskt sämre åren i 

bolaget.  

Då Large- och Mid Cap, visade på signifikans inom två av de beroende variablerna. Det 

kan påvisas att vissa av de demografiska variablerna kan vara av betydelse och enligt 

regressionerna kan vi påvisa att resultatmanipulering utförts på grund av dem. I tabellen 

nedan kan vi se just hur de demografiska variablerna kunnat påverka och vilka som 

faktiskt varit signifikanta. Även det högsta VIF-värdet här, på 1,541, säger att 

korrelationen mellan de demografiska variablerna är hög, eftersom lägre värden innebär 

hög korrelation (Pallant, 2013). Tillsammans med VIF-värdet i regressionsanalysen över 

Small Cap är detta det lägsta VIF-värdet som framkommit och de regressionerna som 

visar på starkast samband mellan de oberoende variablerna. 
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Tabell 7: Large- & Mid Cap 

 

5.4 Spearmans rangkorrelation 

För att testa hur de oberoende, beroende samt kontrollvariablerna korrelerar med 

varandra gjordes en korrelationsanalys (Spearman's rank correlation). Eftersom 

Kolmogorov-Smirnov visade att variablerna inte var normalfördelade, och det fanns ett 

godtagbart icke-parametriskt alternativ att tillgå, valdes Spearmans rangkorrelationstest 

för att undersöka korrelationen (Pallant, 2013).  

Spearmans rangkorrelationstest, som vi ser i tabell 8, visar hur våra variabler korrelerar 

med varandra. Vi fann flera signifikanta korrelationer mellan de oberoende och beroende 

variablerna, de mest signifikanta behandlas i detta stycke, medan övriga går att utläsa ur 

tabell 8. Utbildning och tidigare befattning hade mycket signifikanta positiva 

korrelationer med FoU 1, medan anställningstid även visade upp signifikant korrelation 

med FoU 1, dock i negativ riktning. Utbildning hade även en signifikant positiv 

korrelation med ETR 1. Spearmans rangkorrelation säger dock inget om något 

orsakssamband, utan uppvisar endast om ett samband mellan variablerna finns. 

Det fanns signifikanta samband mellan flera av de oberoende variablerna. De mest 

signifikanta korrelationerna var mellan kön och generation respektive utbildning och 

tidigare befattning, där båda korrelationerna var positivt signifikanta. Kön och utbildning 

samt anställningstid och tidigare befattning visade upp signifikanta negativa 

korrelationer. Detta innebär att det finns en risk för multikollinearitet i vår data, vilket 

uppstår när flera av de oberoende variablerna visar upp signifikanta korrelationer med 

ETR 1 ETR 2 FoU 1 FoU 2

Variabler Std. B P-värde Std. B P-värde Std. B P-värde Std. B P-värde

Kön -0,605 0,572 0,09 0,287 2,183 0,261 -0,046 0,995

Generationstillhörighet 1,619 0,037 -0,024 0,691 3,814 0,007 0,516 0,926

Anställningstid 1,511 0,071 0,057 0,388 -1,248 0,406 1,409 0,814

Etnicitet -1,823 0,016 0,025 0,668 -1,454 0,279 -3,636 0,498

Utbildning -0,184 0,81 -0,027 0,655 0,406 0,769 -9,488 0,089

Tidigare befattning 0,066 0,936 -0,006 0,923 0,76 0,614 16,619 0,007

År -0,027 0,739 -0,007 0,291 -0,025 0,865 -0,127 0,829

Constant 54,129 0,74 13,723 0,288 46,802 0,874 266,384 0,821

F-value 1,259 0,236 2,411 0,004 2,904 0,001 1,016 0,451

Adj. R2 -0,011 -0,012 0,017 0,008

VIF value, highest 1,541 1,541 1,541 1,541



42 

 

Tabell 8: Spearmans rangkorrelationstest 

 

varandra. Man talar dock inte om att multikollinearitet föreligger förrän en 

korrelationskoefficient överstiger 0,9 (Pallant, 2013), ett värde som ingen av våra 

korrelationskoefficienter uppgår till (se tabell 8).  

5.5 Bivariat analys  

Eftersom regressionsanalyser med uppdelning efter börstillhörighet redan genomförts, 

valde vi att göra bivariata regressionsanalyser på de enskilda företagen. På detta vis blir 

företag en slags kontrollvariabel, och vi kan därmed fånga upp företagsspecifika 

företeelser. Här kommer de kombinationer av beroende och oberoende variablerna som 

uppvisat signifikans att analyseras, istället för att titta på varje enskilt företag för sig. 

Precis som i de föregående regressionsanalyserna har även här 

resultatmanipuleringsmåtten varit de beroende variablerna och de demografiska 

variablerna varit de oberoende.  

5.5.1 Beroende variabler 

De beroende variablerna har alltså bestått av de olika resultatmanipuleringsmåtten, det 

vill säga ETR 1, ETR 2, FoU 1 samt FoU 2. De företagsspecifika regressionsanalyserna 

går alla att finna i bilaga 7. I vissa företag kunde ett signifikant samband finnas inom de 

olika beroende variablerna medan i andra kunde inget samband påvisas. ETR 1 visade sig 

vara det vanligaste förekommande signifikanta måttet, fyra företag hade en klar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. År

2. Kön
-,060

3. Generation
-,068 ,202

**

4. Anställningstid
-,036 -,028 ,153

*

5. Etnicitet
-,022 -,114 -,085 ,152

*

6. Utbildning
,091 -,231

** ,104 -,054 ,007

7. Tidigare 

befattning
,057 ,030 ,133

*
-,356

** -,099 ,345
**

8. ETR 1
-,039 ,046 ,063 -,028 -,021 ,222

** ,079

9. ETR 2
,036 ,023 ,056 -,004 -,099 ,147

* ,050 ,542
**

10. FoU 1
-,025 -,099 -,030 -,178

** ,065 ,175
**

,203
**

,501
**

,258
**

11. FoU 2
,073 -,058 -,122

* -,087 -,121 ,156
* ,076 ,279

**
,449

**
,502

**

12. Large Cap
-,065 ,294

**
,144

* ,032 -,094 -,121 -,150
*

,288
**

,244
**

,283
**

,196
**

13. Mid Cap
,006 -,016 ,052 -,107 -,311

** ,064 ,154
* -,068 -,018 -,211

** ,035 -,309
**

14. Small Cap
,046 -,217

**
-,160

** ,072 ,356
** ,037 -,025 -,166

**
-,176

** -,032 -,186
**

-,508
**

-,662
**

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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signifikans och ett indikerade signifikans med ett p-värde på 0,052. Två av dessa företag 

befinner sig på börsen för de stora företagen, det vill säga Large Cap, och tre av dem 

befinner sig på den mindre börsen, det vill säga Small Cap. I tabell 9 kan vi utläsa vilka 

företag som gav signifikanta p-värden och som alltså visade antydan till att genomföra 

resultatmanipulering. 

På ETR 2-måttet visade tre företag på signifikans, samma företag visade även signifikans 

på ETR 1. Företagen har därmed inte bara resultatmanipulerat genom att göra en mer 

osynlig manipulation i form av strategisk anpassning av redovisningsmässiga val. Våra 

tester antyder att skatteanpassningen är hög i dessa tre företag.  

Gällande FoU visade det sig att det inte var lika förekommande att resultatmanipulera 

genom anpassade investeringar, vilket tydligt kan ses i tabell 9. FoU 1 visade signifikans 

på tre företag, även här var ett på Large Cap och två på Small Cap. De två företagen på 

Small Cap som visat signifikans visade signifikans även på ETR 1. FoU 1 och ETR 1 har 

en gemensam nämnare, årets resultat, det kan betyda att i dessa företags fall genomförs 

manipuleringen med huvudsyfte att påverka resultatet. Även korrelationsanalysen i 

början av detta avsnitt (se tabell 8) visar att korrelationen mellan ETR 1 och FoU 1 är 

signifikant. Eftersom nämnaren är densamma i båda måtten, uppvisar dessa mått ett 

beroendeförhållande mellan varandra.  

FoU 2 visade endast signifikans på ett företag, signifikansen var dock väldigt stark. Det 

företaget som visade sig vara signifikant gav utslag på alla de olika måtten och befinner 

sig på börsen Small Cap. FoU 2 visade sig, som vi kan se i tabell 9, vara det mest 

insignifikanta måttet av de alla, den minst förekommande formen av 

resultatmanipulering. Även om FoU 2 visade sig vara det mest insignifikanta måttet visar 

korrelationsanalysen i tabell 8 att förhållandet mellan måtten ETR 2 och FoU 2 är 

signifikant. Föga förvånande då även båda dessa mått har en gemensam nämnare i form 

av det operationella kassaflödet. 

Det enda företaget som visade signifikans på alla regressioner var företag 30, vars data 

går att se i bilaga 7. En ytterst stark signifikans då p-värdet ligger väldigt lågt i alla 

regressioner. De oberoende variablerna som visade på störst signifikans i detta företags 

fall, var inom ETR-måtten variablerna generation, anställningstid och utbildning, samt 

variabeln utbildning inom FoU-måtten. 
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5.5.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna i regressionsanalyserna är de demografiska variablerna, det vill 

säga kön, ålder, utbildning, etnicitet, anställningstid och tidigare befattning. Även dessa 

går att utläsa från regressionsanalyserna i bilaga 7. Tabell 10 visar de signifikanta 

regressionernas p-värden och betavärden för de demografiska variablerna. Signifikansen 

av dessa olika variabler har varit oregelbunden beroende på vilken regressionsanalys som 

studerats. För den stora regressionen, med alla bolagen, visade tidigare befattning en 

signifikans på 0,028 under FoU 2-måttet, se bilaga 2. Det var den enda variabeln som 

visade signifikans när hela hälsovårdsindustrin studerades. I de fall som funnits har den 

gemensamma tidigare befattningen varit att de båda någon gång innehaft rollen som 

antingen ekonomichef eller VD under ett tidigare stadie. En gemensam tidigare 

befattning kan, i enlighet med upper echelons theory, förklara ett gemensamt tänk och 

liknande problemlösningsstrategier i arbetslivet. Dock visar korrelationsanalysen i tabell 

8, över samtliga beroende och oberoende variabler, att tidigare befattning inte korrelerar 

med något av resultatmanipuleringsmåtten. Signifikansen är obefintlig även i FoU 2:s 

fall. Därför studerades de oberoende variablerna även på företagsnivå i 

regressionsanalyser, för att få fram p-värden och betavärden för att kunna analysera deras 

signifikans. I de fall regressionen i sig var signifikant studerades även de demografiska 

variablerna. De fall där signifikans kunde påvisas presenteras i tabell 10. 

När de oberoende variablerna studerats på företagsnivå kan fler signifikanta kopplingar 

till demografiska egenskaper dras. I enlighet med regressionen för all data, se bilaga 2, 

var den mest signifikanta variabeln här tidigare befattning, men endast om regressionen 

på resultatmanipuleringsmåttet ej tvunget varit signifikant. Tar man inte hänsyn till om 

regressionen för hela analysen faktiskt varit signifikant visar sig tidigare befattning i fyra 

fall vara den mest signifikanta variabeln. Men tittar man bara på de faktisk signifikanta 

regressionerna är inte tidigare befattning den mest påverkande variabeln. De variabler 
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Tabell 10: Oberoende variabler 

som då visat sig vara mest signifikanta är kön, generation och utbildning, som alla 

påvisats i tre företags fall, se bilaga 7. De demografiska variabler som visat sig ha starkast 

samhörighet, alltså varit signifikanta båda två inom samma regression, är kön och 

generation i kombination samt kombinationen utbildning och generation, se tabell 10. 

Kön och generation visade sig ha starkt inflytande i två gemensamma företag, även så 

generation och utbildning. Starkast signifikans av variabelkombinationerna har kön och 

generation visat sig ha i de fall där signifikansen för mängden resultatmanipulering också 

varit starkast. Även korrelationsanalysen i tabell 8 visar att signifikansen mellan 

variablerna kön och generation, samt kön och utbildning är stark och de har ett starkt 

samband mellan varandra.  

Den demografiska variabel som visade sig ha minst betydelse för mängden 

resultatmanipulering var etnicitet, som endast visade signifikans i ett fall (se tabell 10). 

Som vi kan se i tabell 8 korrelerar inte heller etnicitet med någon annan demografisk 

variabel. Dock vill vi inte dra någon slutsats kring detta då datan vi samlat in visade sig 

ha väldigt liten variation i just denna variabel. Det kan betyda att orsaken till att det var 

svårt att påvisa ett samband inom just etnicitet är att mängden data där det faktiskt 

förekom olika etniska bakgrunder var för liten.  

 

5.6 Avslutande diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur likheter mellan VD och ekonomichef 

påverkar resultatmanipuleringen i företag. Regressionsanalyser genomfördes för att 

undersöka sambandet mellan resultatmanipulering och demografiska likheter mellan VD 

och ekonomichef. Resultatmanipuleringen undersöktes utifrån våra fyra mått: ETR 1, 

ETR 2, FoU 1 samt FoU 2.  

Från den deskriptiva statistiken, tabell 1, kunde medelvärdet 0,23 på ETR 1 tolkas som att 

resultatmanipulering inte förekom alls. ETR 2 visade dock en betydligt större avvikelse 

 

               Ftg 2   Ftg 4   Ftg 5   Ftg 18   Ftg 29   Ftg 30   

Oberoende variabler Std. B P-värde Std. B P-värde Std. B P-värde Std. B P-värde Std. B P-värde Std. B P-värde 

Kön - - - - 21,792 0,000 -17,365 0,000 -0,179 0,002 - - 

Generation - - - - 21,867 0,000 - - -0,300 0,000 2,589 0,000 

Anställningstid - - - - 21,783 0,000 - - - - -2,53 0,000 

Etnicitet - - -3,983 0,007 - - - - - - - - 

Utbildning -0,071 0,052 - - - - - - - - 0,286 0,000 

Tidigare befattning - - - - 21,911 0,000 - - - - - - 

             Tabell 8: Oberoende variabler 
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från bolagsskattens 22 % vad gäller medelvärde, då dess medelvärde var 0,11. Detta 

indikerade att resultatmanipuleringen som gjordes i syfte att minska skatten, främst 

gjordes med hjälp av olika redovisningsval. Detta ligger i linje med tidigare forskning 

som visat att ekonomichefen ser resultatet som den viktigaste komponenten att 

kommunicera till utomstående intressenter, medan kassaflödena inte prioriteras på samma 

vis (Graham et al., 2005). Detta gör att godtyckliga periodiseringar blir ett hjälpsamt 

verktyg för att styra resultat i önskvärd riktning. Det betyder att ETR 2- och FoU 2-

måtten skulle vara de mest förekommande måtten då de alltså enligt Graham et al. (2005) 

skulle vara lättare att genomföra med mindre chans till upptäckt. Våra undersökningar har 

visat att resultatmanipuleringsmåtten vars nämnare utgjordes av det operationella 

kassaflödet, alltså ETR 2 och FoU 2, var signifikanta regressioner mindre förekommande. 

ETR 2 återfanns i tre företag, samma som FoU 1, och FoU 2 förekom bara i ett företag. 

Det gör att vi inte är benägna att hålla med Graham et al. (2005) eftersom manipulering 

genom kassaflöden inte verkar vara särskilt förekommande inom hälsovårdsindustrin. 

Åtminstone verkar det inte vara likheter mellan VD och ekonomichef som påverkar 

denna typ av resultatmanipulering. 

Den multipla regressionsanalysen som genomfördes på alla observationer uppvisade 

signifikans på FoU 1-måttet, men det gjorde däremot kontrollvariabeln börs. Efter att 

observationerna delats upp efter börstillhörighet kunde signifikans finnas för 

resultatmanipuleringsmåtten på Large Cap, medan ETR 1 och FoU 1 visade signifikans 

på Mid Cap. Detta gjorde att en regressionsanalys av de båda börserna tillsammans 

följde, där ETR 2 och FoU 1 gav en signifikant regression, där variabeln generation 

visade på signifikans på FoU 1-måttet. Small Cap visade dock inte någon signifikans på 

något av måtten. Regressionsanalyserna över hela sektorn och över börstillhörigheten var 

de som testade vår H1. Eftersom vi fick signifikanta resultat på FoU 1 på båda dessa 

regressioner, kan H1 inte förkastas. Det är i viss mån oklart om FoU påverkats i 

resultatmanipuleringssyfte i detta fall, eller om det finns något ytterligare samband som vi 

missat. Därmed kan vi inte helt säkert säga att demografiska likheter påverkar 

resultatmanipuleringen i ett företag, men eftersom ett visst samband finns, väljer vi att 

acceptera H1 med viss försiktighet. 

Vår andra hypotes handlade om att olika demografiska likheter påverkar förekomsten av 

resultatmanipulering olika mycket. Här har vi studerat signifikansen hos de olika 

oberoende variablerna både i alla företag, på börsnivå och på företagsnivå. Etnicitet och 
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kön visade signifikans i några av regressionsanalyserna, men dessa resultat bör tas med 

försiktighet på grund av vårt begränsade datamaterial. I datamaterialet fanns bara 

kombinationen kvinnlig Vd och kvinnlig ekonomichef att finna i ett av företagen, medan 

etniska variationer var ovanligt i materialet. Det är möjligt att utfallet i våra tester hade 

blivit helt annorlunda om kombinationen kvinnlig Vd och kvinnlig ekonomichef varit 

emr frekvent förekommande. Variationen som vi fann i variabeln etnicitet var att när 

individerna inte var från Sverige var de från länder som Danmark, England och USA, det 

vill säga länder vars kultur inte skiljer sig helt vitt från den svenska. Därför kan ingen 

slutsats gällande varken kön eller etnicitet dras.  

I linje med behavioral theory of the firm och upper echelons theory tycks vi kunna se 

indikationer på att vissa demografiska likheter kan öka benägenheten för 

resultatmanipulering. Ett exempel är företag 30, vars ekonomichef och VD delar många 

demografiska likheter. Detta företag visade signifikans på alla resultatmanipuleringsmått, 

och kan därmed ses som ett typexempel på hur det skulle kunna se ut över hela sektorn 

om hypotesen accepterats. Att företag 30 visade signifikans på alla mått tror vi beror på 

just det behavioral theory of the firm och upper echelons theory diskuterar, nämligen att 

de demografiska egenskaperna faktiskt påverkar individen och dess tankemönster. 

I regressionsanalyserna (se tabellerna 2, 4, 5, 6 & 7) kunde man se samband mellan de 

demografiska variablerna och resultatmanipuleringsmåtten. Särskilt visade variabeln 

tidigare befattning signifikans när alla observationer testades i en och samma regression, 

se bilaga 2. När företagsspecifika regressioner studerades var kön, generation och 

utbildning signifikanta. I Spearmans rangkorrelationstest (tabell 8) kunde samband finnas 

mellan flera av de oberoende variablerna, bland annat mellan kön och generation samt 

kön och utbildning. Detta innebär att det finns en risk för multikollinearitet, det vill säga 

att de oberoende variablernas effekter på resultatmanipuleringen blir svår att särskilja. 

Den kritiska nivån, för att multikollinearitet ska anses föreligga, är när 

korrelationskoefficienterna överstiger 0,9 (Pallant, 2013). Eftersom alla 

korrelationskoefficienterna i vårt korrelationstest understeg 0,9 bedömer vi att ingen 

multikollinearitet förekommit i datan.  

Kön, som var en av de mer signifikanta oberoende variablerna, diskuteras både i teorier 

och tidigare forskning. Similarity-attraction theory menar att tilliten är högre mellan 

individer av samma kön (Brewer, 1979). Dessutom delar individer av samma kön oftare 

liknande värderingar, vilket också bidrar till att samhörighetskänslan ökar (Feingold, 
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1994; Jackson et al., 1991). Då kön uppvisat signifikans i regressionsanalyserna menar vi 

att similarity-attraction theorys påstående om samkönade individer i detta fall verkar 

stämma, åtminstone när det är två stycken män det handlar om. 

Tidigare psykologisk forskning har visat att kvinnor tenderar vara mer riskaversa än män 

(Fellner & Maciejovsky, 2002; Eckel & Grossman, 2008), vilket är en faktor som skulle 

kunna påverka individernas syn på resultatmanipulering, då det är en aktivitet som 

innefattar risk för att bli upptäckt. I linje med detta ligger även tidigare forskning kring 

hur män och kvinnor påverkar redovisningen i företag, som har visat att kvinnliga 

redovisare är mindre benägna än dess manliga kollegor att använda sig av 

resultatmanipulering (Shawver, Bancroft & Sennetti, 2006, refererat av Habib & Hossain, 

2013). Vi anser emellertid att vi inte har tillräckligt med data för att göra en exakt analys 

av vårt resultat jämfört med denna tidigare forskning.   

Generation, som visat korrelation med kön, har visat sig vara en av de mer signifikanta 

oberoende variablerna. Vi baserar variabeln generations signifikans på similarity-

attraction theory, som säger att samma värderingar ökar samhörighetskänslan. Hansen 

och Leuty (2012) menar också på att individer inom samma generation visar upp liknande 

värderingar i arbetslivet. När VD:n och ekonomichefen tillhör samma generation kan det 

därmed innebära att de har samma syn på resultatmanipulering. Då vi, som tidigare 

presenterat, kommit fram till att generation är en signifikant variabel att ta hänsyn till, 

anser vi att vår forskning pekar i samma riktning som Hansen och Leuty (2012).  

Ge et al. (2011) menade att en vidareutbildning inom ekonomi borde leda till mindre 

resultatmanipulering, eftersom etiska förhållningssätt ofta lärs ut vid ekonomistudier på 

högre nivå. I alla fall där utbilningen varit en likhet har VD:n och ekonomichefen haft en 

vidareutbildning inom ekonomi, ofta har båda två varit civilekonomer. I vårt fall har dock 

en vidareutbildning snarare pekat åt en större benägenhet för att utföra 

resultatmanipuleringar. Våra resultat tyder på att en utbildning inom ekonomi snarare 

verkar ge individerna inblick i vilka redovisningsmässiga verktyg som finns att tillgå, än 

att värna om att etiken upprätthålls. 

Två andra oberoende variabler som korrelerar är tidigare befattning och utbildning. 

Denna kombination pekar starkt på en lik yrkesbana, och därmed ett lika tankesätt i 

beslutsfattande situationer så som upper echelons theory förutspår. Upper echelons 

theory menar på att strategiska val, mål, analytisk teknik och preferenser är nära kopplat 
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till individers tidigare befattning och utbildning. Att denna kognitiva likhet i viss mån går 

att uppfatta genom att individernas tidigare befattningar och utbildning beaktas, stämmer 

väl med vårt utfall. Vi anser att korrelationen mellan tidigare befattning och utbildning, 

samt den återkommande signifikansen i regressionsanalyserna i dessa variabler, går att 

förklara med upper echelons theory.  

Sex stycken företag uppvisade betydande signifikans mellan demografiska variabler och 

resultatmanipulering. Tabell 10 visade, förutom signifikans, även de olika betavärdena 

alla de olika demografiska variablerna hade. Betavärdena varierade kraftigt, och 

variationerna pekar på att de demografiska variablerna påverkar resultatmanipuleringen 

olika mycket. Skulle alla demografiska variabler påverkat lika mycket skulle alla varit 

signifikanta i alla måtten och dess betavärden varit likvärdiga. Därför anser vi att hypotes 

2 med viss försiktighet kan accepteras. Eftersom regressionerna som testade alla 

observationer inte uppvisade signifikans, väljer vi att tolka vårt resultat försiktigt. Olika 

demografiska likheter mellan VD:n och ekonomichefen verkar kunna påverka 

resultatmanipuleringen olika mycket. 

Avslutningsvis presenteras nedan en översikt av utfallet för vår hypotesprövning. 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning hypotesprövning 

H1: Demografiska likheter mellan VD och ekonomichef, 

påverkar förekomsten av resultatmanipulering. 

Förkastas inte, med viss 

försiktighet 

H2: Olika demografiska likheter mellan VD och 

ekonomichef påverkar förekomsten av resultatmanipulering 

olika mycket. 

Förkastas inte, med viss 

försiktighet 
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6. Slutsats 

I vårt sista kapitel presenterar vi slutsatserna vi kunnat dra utifrån vår tidigare 

diskussion. Sen går vi igenom vad vår studie bidrar med ur ett teoretiskt, socialt och 

etiskt perspektiv. Vi avslutar uppsatsen med att presentera de begränsningar som gjorts 

för att sen ge förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 

6.1 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att med kvantitativ metod undersöka hur likheter mellan 

VD:n och ekonomichefen påverkar resultatmanipuleringen. Hypoteserna deducerades 

fram med utgångspunkt ur etablerade ekonomiska och psykologiska teorier, som studerar 

individers beteende och beslutsprocesser. Vårt urval bestod av bolag listande på Nasdaq 

OMX Stockholm inom hälsovårdsindustrin. En sektor valdes då två av 

resultatmanipuleringsmåtten utgörs av investeringar i FoU, och hälsovårdindustrin 

kännetecknas av att vara en FoU-intensiv bransch. Data har sedan insamlats från 

företagens årsredovisningar, som sedan använts som underlag i regressionsanalyserna 

som genomförts. 

Eftersom FoU 1 var det enda resultatmanipuleringsmått som visade på signifikans när 

alla observationer testades i en och samma regression, drar vi slutsatsen att 

resultatmanipulering, i förhållande till våra demografiska variabler, inte är vanligt 

förekommande inom hälsovårdsindutrin. När vårt urval delades upp efter respektive 

börstillhörighet fann vi signifikanta resultat på både Large- och Mid Cap. När vi sen 

tittade mer företagsspecifikt visade det sig att Large Cap var den börs där manipuleringen 

förekom mest frekvent. Detta visar på att resultatmanipulering som kan förklaras av 

demografiska variabler, tenderar vara mer frekvent förekommande i de större 

börsnoterade bolagen inom denna sektor. 

Att det var just FoU 1 som var signifikant i den multivariata analysen över alla företag 

och år, tyder på att de resultatmanipuleringar som förekom i företagen inte var genom val 

av för situationen passande redovisningsprinciper. På detta mått visade den demografiska 

variabeln tidigare befattning upp signifikans, tydande på att en matchning i denna 

variabel kunde förklara hur FoU hanterades i relation till årets resultat. Även när 

regressionsanalyser genomfördes på företagsnivå var variabeln tidigare befattning ofta 

signifikant, men även variabeln utbildning. När VD:n och ekonomichefen hade likadana 

tidigare befattningar, var dessa erfarenheter uteslutande antingen som VD eller 
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ekonomichef, medan när variabeln utbildning var samma hade båda en utbildning inom 

ekonomi. I linje med både behavioral theory of the firm och upper echelons theory verkar 

tidigare befattning och utbildning kunna forma individers val av mål och strategier i 

arbetslivet, samt vara en indikation på individens preferenser. Även samhörighetskänslan 

mellan två individer ökar när individerna delar likheter, så som till exempel utbildning 

och arbetslivserfarenheter. Förutom att de lättare relaterar, innebär det att både VD:n och 

ekonomichefen genom dessa erfarenheter har en gedigen insikt i redovisning och hur 

denne går att påverka. Vi har alltså dragit slutsatsen att tidigare befattning och utbildning 

verkar vara de demografiska variabler som formar individernas tankemönster, 

värderingar och beteende i organisationen mest, och när VD:n och ekonomichefen 

uppvisar en matchning i dessa variabler ökar benägenheten att ägna sig åt 

resultatmanipulering. 

I testerna som genomfördes på företagsnivå, var ETR 1 det av våra mått som i 

förhållande till de demografiska variablerna visade signifikans mest frekvent. Detta tyder 

på att årets resultat är en, för VD och ekonomichef, viktig komponent att påverka, inte 

minst eftersom denna post påverkar skattekostnaden. Likheter i kön, generation och 

utbildning var de variabler som verkade påverka resultatmanipuleringen mest, möjligtvis 

eftersom de är några av de variabler som bidrar till att skapa störst samhörighetskänsla 

mellan individer. Inom hälsovårdsindutrin verkar alltså skattekostnadens del av årets 

resultat vara en kvot som ofta påverkas genom resultatmanipulering, när VD:n och 

ekonomichefen är av samma kön, generation samt har liknande utbildning. 

Två av våra mått, ETR 2 och FoU 2, hade en nämnare som utgjordes av det operativa 

kassaflödet, för att kunna fånga upp den resultatmanipulering som görs genom subjektiva 

val av redovisningsprinciper. Inledningsvis tydde det låga medelvärdet på ETR 2 på att 

omfattande resultatmanipulering förekom, men detta mått visade inte upp någon 

signifikans i våra regressionsanalyser. Inte heller FoU 2 uppvisade signifikans. Detta gör 

att vi drar slutsatsen att när VD:n och ekonomichefen är lika förekommer inte 

resultatmanipulering genom att anpassa valet av redovisningsprinciper, trots att denna 

metod av resultatmanipulering är mer svårupptäckt för utomstående intressenter.  

Bristen på variation i datamaterialet gör att vi ej kan dra slutsatser kring hur den 

demografiska variabeln etnicitet påverkar resultatmanipuleringen i företag. När VD:n och 

ekonomichefen inte var av samma nationalitet, var de ändock västerlänningar båda två, 

vilket innebär att det inte finns någon betydande skillnad i kultur mellan länderna. Även 
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kön uppvisade en brist i variation. Endast i ett av företagen i vårt urval, beläget i Small 

Cap, fanns kombinationen kvinnlig VD och kvinnlig ekonomichef representerad. Detta 

gör att vi inte kan dra slutsatser kring hur en kvinnlig dyad påverkar redovisningen eller 

huruvida kvinnor skulle vara mindre benägna att utföra resultatmanipulering. 

6.2 Studiens bidrag 

Nedan följer vad vi anser att vår studie bidragit ur ett teoretiskt, socialt och etiskt 

perspektiv.  

6.2.1 Teoretisk bidrag 

Studier har tidigare gjorts för att undersöka samband mellan demografiska egenskaper 

hos VD:n och resultatmanipulering, hur relationen mellan VD och ekonomichef påverkar 

redovisningskvalitén samt vem av VD och ekonomichef som påverkar redovisningen 

mest. Vår studie bidrar med en ny infallsvinkel genom att undersöka ur ett nytt 

perspektiv. Tidigare forskning har ej undersökt om just de demografiska likheterna 

mellan VD och ekonomichef-dyaden påverkar resultatmanipulering.  

Kön och generation visade sig vara vanligt förekommande signifikanta variabler. Som 

tidigare diskuterats visar lika kön och generationstillhörighet på lika värderingar 

(Feingold, 1994; Hansen & Leuty, 2012). Similarity-attraction theory menar på att lika 

värderingar bidrar till att samhörighetskänslan ökar (Jackson et al., 1991). Då våra tester 

visat att dessa variabler starkt korrelerar med varandra, men även visar signifikans var för 

sig, menar vi att dessa demografiska likheter är bra proxys för individernas värderingar. 

Därmed stärker utfallet av vår studie similarity-attraction theory och dess teorier om 

samhörighetskänsla samt värderingar. Signifikansen vi funnit i generation ligger i linje 

med den tidigare forskningen som gjorts inom området, då vi menar att korrelationen och 

signifikansen i generation kan bero på de lika värderingarna hos individerna. 

Korrelationen mellan tidigare befattning och utbildning förstärker teorierna behavioral 

theory of the firm, upper echelons theory och similairity-attraction theory. Då båda dessa 

teorier menar att en samhörighetskänsla finns då individer delar liknande bakgrunder 

inom tidigare befattning och utbildning (Hambrick & Mason, 1984; Dearborn & Simon, 

1958; Jackson et al., 1991). Teorierna menar att dessa likheter kan bidra till en liknande 

kognitiv bas (Finkelstein & Hambrick, 1996). Variablerna tidigare befattning och 

utbildning har både var för sig och gemensamt visat sig vara signifikanta variabler. 

Signifikansen mellan dessa variabler menar vi på beror på den liknande kognitiva basen. 
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Utbildning och tidigare befattning påverkar individen mer från grunden, lär ut och skapar 

ett visst tankesätt anpassat till arbetsplatsen eller utbildningen som individen befinner sig 

på. Detta formar individen för att passa in i den utbildningens eller på det arbetets 

normer. Därför menar vi att korrelationen och signifikansen, mellan och av, tidigare 

befattning och utbildning bekräftar behavioral theory of the firm och upper echelons 

theory, teorier. 

En av våra slutsatser strider dock mot tidigare forskning, här bidrar vi med en mer 

nyanserad infallsvinkel. Tidigare forskning menade på att kvinnor var mer riskaversa än 

män (Fellner & Maciejovsky, 2007; Eckel & Grossman, 2008). Dock visade vår 

forskning att detta nödvändigtvis inte är fallet. I de fall där en individ i dyaden varit 

kvinna och en man, pekar inget i vår studie på att kvinnan skulle vara mer riskavers. I de 

fall där dyaden faktiskt bestått av två individer av olika kön, har snarare 

resultatmanipuleringsmått visat signifikans. Mer specifikt har ETR 1 visat signifikans, 

vilket pekar på en benägenhet att påverka den effektiva skattesatsen. Huruvida de visar 

sig vara mer riskaversa när båda individerna i dyaden är kvinnor kan vi på grund av 

databrist inte uttala oss om. 

6.2.2 Socialt och etiskt bidrag 

Att genomföra resultatmanipulering kan, som tidigare diskuterats, anses oetiskt. 

Resultatmanipulering kan bidra till en falsk bild av företaget till omvärlden. För att 

resultatmanipulering ska kunna genomföras krävs ett initiativ från en eller flera individer. 

I vår studie har vi funnit en större signifikans på vissa demografiska variabler och på ett 

begränsat antal företag.  

Vi kom fram till att man inom hälsovårdsindustrin inte kan påstå att, inom de mått vi 

undersökt, resultatmanipulering i relation till de demografiska variablerna är vanligt 

förekommande. Det inger en viss tillit till hälsovårdsindustrin, rent redovisningsmässigt 

kan de inom dessa områden anses etiska. Med andra ord bidrar våra tester till att visa att 

sektorn inte visar tecken på att vara en oetisk sektor, mot intressenter och ägare.  

På våra tester av bolagen inom börstillhörigheten Large Cap fann vi en större signifikans 

än inom de andra mindre börserna, Mid Cap och Small Cap. Därmed drog vi slutsatsen 

att resultatmanipuleringar är mer vida förekommande inom de större bolagen än de 

mindre. Vår studie visar att ett ekonomiskt oetiskt beteende är mer att vänta sig av de 

större bolagen inom den aktuella sektorn än de mindre.  
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Inom vissa demografiska variabler har signifikansen i våra tester varit stark. Detta pekar 

mot att vissa gemensamma demografiska likheter ökar benägenheten för 

resultatmanipulering mer än andra, samt att individer som delar demografiska likheter 

påverkar varandra i större omfattning. Även de företagsspecifika regressionerna som var 

signifikanta visade på flera gemensamma demografiska variabler. Trots att de stora 

testerna inte visade någon signifikans och vi därmed inte kunde acceptera vår hypotes 

anser vi att de testerna som faktiskt visade signifikans, även visade på ett existerande 

samband mellan de beroende och oberoende variablerna. Därmed bidrar vår studie med 

infallsvinkeln att mångfald i de demografiska variabler vi undersökt, inom VD och 

ekonomichefs-dyader, leder till ett mer etiskt beteende och agerande. 

6.3 Begränsningar 

Under studiens gång framgick det att vår studie i vissa fall kunde dragit fördel av att 

göras på ett annat sätt. Den största komplikationen vi stötte på var att vår data lämpligast 

skulle analyserats som paneldata. Paneldata tillåter forskaren att analysera datan ur ett 

multidimensionellt perspektiv, där hänsyn kan tas till att det är samma företag över olika 

tidsperioder. Programmet vi använt oss för att göra våra statistiska analyser, IBM SPSS 

Statistics, är sämre anpassat för den typen av data. Ett lämpligare program för oss att 

genomföra vår studie med hjälp av hade varit STATA, dock fanns inte tillgång till detta 

program under studiens gång. 

En annan faktor som påverkade vårt forskningsresultat, är att antalet bolag noterade på 

Stockholmsbörsen inom hälsovårdsindustrin är lågt. De börsnoterade bolagen inom 

hälsovårdsindustrin är i Sverige begränsad till 33 bolag, vilket gjort att vi i vissa fall inte 

haft tillräcklig datamängd för att vi skulle kunna dra slutsatser.  Dessutom fick vi ett 

bortfall på två bolag då det ena var ett bemanningsföretag och alltså hade en verksamhet 

där FoU inte förekom, medan det andra företaget saknade befattningen ekonomichef. 

Detta gjorde att datan är baserad på 31 bolag. För att få ett större dataurval men ändå 

hålla oss inom aktuell sektor, hade ett alternativ varit att även titta på utländska, 

börsnoterade bolag inom hälsovårdsindustrin. Börsnoterade bolag i andra europeiska 

länder använder också IFRS, vilket gör att vi inte hade behövt skaffa kunskap och ta 

hänsyn till andra regelverk än de som de börsnoterade svenska bolagen redan använder 

sig av. Vårt urval har dock istället gett oss möjligheten att studera en längre tidsperiod, 

vilket troligtvis inte hade hunnits med om många fler företag inkluderats i urvalet. 
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6.4 Förslag på vidare forskning 

Ett alternativ för fortsatt forskning skulle kunna vara att studera hälsovårdsindutrin på 

andra, större börser. Detta hade kunnat bidra till en större inblick i hur likheter i VD och 

ekonomichef-dyaden påverkar resultatmanipuleringen. Hälsovårdsindutrin på Nasdaq 

OMX Stockholm är förhållandevis liten, endast 33 företag är noterade. Detta kan 

jämföras med till exempel New York Stock Exchange som har 736 noterade företag inom 

hälsovårdsindutrin. Att studera hälsovårdsindustrin på någon av dessa större börser ger 

även möjlighet att studera om FoU används i resultatmanipuleringssyfte, eftersom 

användningen av FoU som resultatmanipuleringsmått blir mindre användbart, för att inte 

säga helt oanvändbart, i många andra branscher.  

Vid våra test på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-avdelning fann vi signifikans på 

flera av våra resultatmanipuleringsmått, samt flera av de demografiska variablerna. Detta 

skulle kunna innebära att resultatmanipuleringen är mer frekvent bland 

Stockholmsbörsens största företag. Att studera andra branscher inom Large Cap-

avdelningen skulle därför kunna bidra med en intressant aspekt kring hur likheter mellan 

VD och ekonomichef kan påverka resultatmanipuleringen i större bolag. Här skulle 

visserligen andra mått än de av oss använda FoU 1 och FoU 2 krävas, men ETR-måtten 

är däremot applicerbara även i andra branscher. 

En annan intressant aspekt skulle kunna vara att undersöka styrelseordförandens roll i det 

hela. Det vill säga, att inte bara titta på VD och ekonomichef-dyaden, utan utöka analysen 

och även inkludera styrelsens ordförande. VD:n och ekonomichefen är bägge 

underställda styrelseordföranden, och därför skulle denne kunna påverka de bägge. Det är 

möjligt att har styrelseordföranden har en betydande roll när organisationer väljer att 

resultatmanipulera. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Statistik över normalfördelningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

 

Statistic df Sig. 

ETR_1 ,363 261 ,000 

ETR_2 ,357 261 ,000 

FoU_1 ,236 261 ,000 

FoU_2 ,366 261 ,000 

 



63 

 

Bilaga 2: Regressionsanalys över alla företag med kontrollvariabler 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 17,984 9 1,998 ,723 ,688
b
 

Residual 638,610 231 2,765   

Total 656,594 240    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Predictors: (Constant), SmallCap, Tidigare_befattning, År, Generation, Etnicitet, Utbildning, Kön, 

Anställningstid, LargeCap 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -24,356 77,095  -,316 ,752 

År ,012 ,038 ,021 ,319 ,750 

Kön -,025 ,270 -,007 -,094 ,925 

Generation ,190 ,234 ,058 ,813 ,417 

Anställningstid -,079 ,252 -,023 -,314 ,754 

Etnicitet -,058 ,257 -,016 -,226 ,821 

Utbildning -,045 ,238 -,014 -,190 ,849 

Tidigare_befattning -,170 ,290 -,044 -,588 ,557 

LargeCap ,594 ,353 ,134 1,683 ,094 

SmallCap -,067 ,269 -,020 -,248 ,804 

a. Dependent Variable: ETR_1 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 33,106 9 3,678 ,685 ,722
b
 

Residual 1240,790 231 5,371   

Total 1273,896 240    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Predictors: (Constant), SmallCap, Tidigare_befattning, År, Generation, Etnicitet, Utbildning, Kön, 

Anställningstid, LargeCap 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -22,331 107,462  -,208 ,836 

År ,011 ,053 ,014 ,211 ,833 

Kön -,520 ,376 -,101 -1,381 ,169 

Generation -,014 ,326 -,003 -,043 ,966 

Anställningstid -,199 ,351 -,042 -,567 ,571 

Etnicitet -,039 ,359 -,008 -,110 ,913 

Utbildning ,228 ,332 ,049 ,688 ,492 

Tidigare_befattning ,401 ,404 ,075 ,992 ,322 

LargeCap ,394 ,492 ,064 ,800 ,425 

SmallCap ,074 ,375 ,016 ,198 ,843 

a. Dependent Variable: ETR_2 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 376,087 9 41,787 4,185 ,000
b
 

Residual 2306,302 231 9,984   

Total 2682,389 240    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Predictors: (Constant), SmallCap, Tidigare_befattning, År, Generation, Etnicitet, Utbildning, Kön, 

Anställningstid, LargeCap 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 123,050 146,509  ,840 ,402 

År -,062 ,073 -,052 -,845 ,399 

Kön -,743 ,513 -,100 -1,449 ,149 

Generation ,428 ,445 ,064 ,963 ,337 

Anställningstid -,365 ,479 -,052 -,761 ,447 

Etnicitet ,159 ,489 ,021 ,326 ,745 

Utbildning -,567 ,452 -,084 -1,252 ,212 

Tidigare_befattning 1,316 ,551 ,170 2,389 ,018 

LargeCap 3,742 ,671 ,417 5,579 ,000 

SmallCap 1,237 ,511 ,184 2,418 ,016 

a. Dependent Variable: FoU_1 
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ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1154,673 9 128,297 ,960 ,474
b
 

Residual 30879,479 231 133,677   

Total 32034,153 240    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Predictors: (Constant), SmallCap, Tidigare_befattning, År, Generation, Etnicitet, Utbildning, Kön, 

Anställningstid, LargeCap 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -133,961 536,094  -,250 ,803 

År ,068 ,267 ,017 ,255 ,799 

Kön -,460 1,877 -,018 -,245 ,807 

Generation -1,005 1,627 -,044 -,618 ,537 

Anställningstid 1,975 1,753 ,082 1,127 ,261 

Etnicitet -1,377 1,790 -,054 -,769 ,442 

Utbildning -2,278 1,655 -,098 -1,376 ,170 

Tidigare_befattning 4,245 2,016 ,158 2,106 ,036 

LargeCap -1,218 2,454 -,039 -,496 ,620 

SmallCap -2,208 1,871 -,095 -1,180 ,239 

a. Dependent Variable: FoU_2 
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Bilaga 3: Regressionsanalys över Large Cap 

 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 190,648 10 19,065 2,157 ,052
c
 

Residual 256,326 29 8,839   

Total 446,974 39    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which LargeCap =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, År, Generation, Kön, Etnicitet, Företag5, 

Anställningstid, Företag3, Företag4, Utbildning 

 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 572,268 390,631  1,465 ,154 

År -,291 ,194 -,250 -1,495 ,146 

Företag3 2,518 2,341 ,326 1,075 ,291 

Företag4 6,395 3,040 ,828 2,104 ,044 

Företag5 6,142 2,637 ,796 2,329 ,027 

Kön 5,656 3,610 ,264 1,567 ,128 

Generation 7,013 1,977 1,028 3,547 ,001 

Anställningstid 3,547 1,945 ,403 1,823 ,079 

Etnicitet -3,921 1,799 -,538 -2,180 ,038 

Utbildning -2,364 2,765 -,353 -,855 ,400 

Tidigare_befattning 4,434 2,849 ,398 1,556 ,131 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which LargeCap =  1,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,465 10 ,046 3,761 ,002
c
 

Residual ,358 29 ,012   

Total ,823 39    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which LargeCap =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, År, Generation, Kön, Etnicitet, Företag5, 

Anställningstid, Företag3, Företag4, Utbildning 
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Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 43,344 14,606  2,968 ,006 

År -,021 ,007 -,429 -2,949 ,006 

Företag3 -,009 ,088 -,026 -,099 ,922 

Företag4 -,118 ,114 -,358 -1,042 ,306 

Företag5 -,195 ,099 -,588 -1,976 ,058 

Kön -,037 ,135 -,041 -,277 ,784 

Generation -,032 ,074 -,110 -,436 ,666 

Anställningstid ,039 ,073 ,103 ,533 ,598 

Etnicitet -,014 ,067 -,044 -,205 ,839 

Utbildning ,011 ,103 ,038 ,105 ,917 

Tidigare_befattning -,104 ,107 -,218 -,976 ,337 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which LargeCap =  1,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 813,139 10 81,314 3,964 ,002
c
 

Residual 594,932 29 20,515   

Total 1408,071 39    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which LargeCap =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, År, Generation, Kön, Etnicitet, Företag5, 

Anställningstid, Företag3, Företag4, Utbildning 
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Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 998,817 595,119  1,678 ,104 

År -,506 ,296 -,245 -1,707 ,098 

Företag3 7,220 3,567 ,527 2,024 ,052 

Företag4 14,889 4,631 1,087 3,215 ,003 

Företag5 8,732 4,017 ,637 2,174 ,038 

Kön 12,701 5,499 ,334 2,310 ,028 

Generation 15,229 3,012 1,257 5,055 ,000 

Anställningstid -,566 2,964 -,036 -,191 ,850 

Etnicitet -8,418 2,741 -,650 -3,071 ,005 

Utbildning -8,186 4,213 -,689 -1,943 ,062 

Tidigare_befattning 13,991 4,341 ,707 3,223 ,003 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which LargeCap =  1,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,166 10 ,217 3,603 ,003
c
 

Residual 1,743 29 ,060   

Total 3,909 39    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which LargeCap =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, År, Generation, Kön, Etnicitet, Företag5, 

Anställningstid, Företag3, Företag4, Utbildning 
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Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -37,534 32,213  -1,165 ,253 

År ,019 ,016 ,176 1,194 ,242 

Företag3 -,146 ,193 -,202 -,756 ,456 

Företag4 ,001 ,251 ,001 ,004 ,997 

Företag5 -,582 ,217 -,806 -2,674 ,012 

Kön -,154 ,298 -,077 -,517 ,609 

Generation -,080 ,163 -,125 -,489 ,629 

Anställningstid -,154 ,160 -,187 -,961 ,344 

Etnicitet -,163 ,148 -,239 -1,101 ,280 

Utbildning -,099 ,228 -,158 -,435 ,667 

Tidigare_befattning ,101 ,235 ,097 ,431 ,669 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which LargeCap =  1,00 
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Bilaga 4: Regressionsanalys över Mid Cap 

 

 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10,139 14 ,724 1,776 ,070
c
 

Residual 20,388 50 ,408   

Total 30,527 64    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which MidCap =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Etnicitet, År, Anställningstid, Företag9, Företag7, 

Företag10, Företag6, Generation, Utbildning, Företag13, Företag14, Kön, Företag12 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 67,347 73,776  ,913 ,366 

År -,034 ,037 -,138 -,915 ,364 

Företag6 -,132 ,541 -,070 -,244 ,808 

Företag7 -,248 ,731 -,062 -,339 ,736 

Företag9 ,011 ,425 ,006 ,025 ,980 

Företag10 -,195 ,961 -,082 -,203 ,840 

Företag12 1,140 1,177 ,516 ,969 ,337 

Företag13 ,194 ,925 ,102 ,210 ,835 

Företag14 -,004 ,680 -,002 -,006 ,995 

Kön ,417 ,764 ,244 ,546 ,587 

Generation -,212 ,341 -,154 -,621 ,537 

Anställningstid -,069 ,753 -,050 -,091 ,928 

Etnicitet ,141 ,519 ,103 ,272 ,787 

Utbildning -,016 ,262 -,012 -,062 ,951 

Tidigare_befattning -,115 ,319 -,080 -,361 ,719 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which MidCap =  1,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,675 14 ,048 1,327 ,226
c
 

Residual 1,815 50 ,036   

Total 2,490 64    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which MidCap =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Etnicitet, År, Anställningstid, Företag9, Företag7, 

Företag10, Företag6, Generation, Utbildning, Företag13, Företag14, Kön, Företag12 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -20,854 22,015  -,947 ,348 

År ,010 ,011 ,148 ,941 ,351 

Företag6 -,059 ,161 -,108 -,364 ,718 

Företag7 -,326 ,218 -,287 -1,493 ,142 

Företag9 ,056 ,127 ,104 ,443 ,660 

Företag10 ,162 ,287 ,240 ,565 ,574 

Företag12 ,031 ,351 ,049 ,088 ,930 

Företag13 ,291 ,276 ,537 1,054 ,297 

Företag14 ,080 ,203 ,147 ,393 ,696 

Kön ,005 ,228 ,010 ,022 ,982 

Generation ,003 ,102 ,008 ,032 ,975 

Anställningstid ,127 ,225 ,324 ,566 ,574 

Etnicitet ,038 ,155 ,096 ,243 ,809 

Utbildning -,036 ,078 -,090 -,455 ,651 

Tidigare_befattning ,122 ,095 ,297 1,279 ,207 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which MidCap =  1,00 

 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 226,329 14 16,166 6,375 ,000
c
 

Residual 126,786 50 2,536   

Total 353,114 64    

a. Dependent Variable: FoU_1 



72 

 

b. Selecting only cases for which MidCap =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Etnicitet, År, Anställningstid, Företag9, Företag7, 

Företag10, Företag6, Generation, Utbildning, Företag13, Företag14, Kön, Företag12 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 197,771 183,976  1,075 ,288 

År -,100 ,091 -,121 -1,092 ,280 

Företag6 -1,080 1,348 -,167 -,801 ,427 

Företag7 -,563 1,823 -,042 -,309 ,759 

Företag9 ,552 1,060 ,085 ,521 ,605 

Företag10 -3,583 2,396 -,445 -1,496 ,141 

Företag12 -,068 2,936 -,009 -,023 ,982 

Företag13 2,640 2,307 ,409 1,144 ,258 

Företag14 2,059 1,697 ,319 1,213 ,231 

Kön ,615 1,905 ,105 ,323 ,748 

Generation ,446 ,850 ,096 ,525 ,602 

Anställningstid -,269 1,877 -,058 -,144 ,886 

Etnicitet 1,786 1,295 ,383 1,380 ,174 

Utbildning ,735 ,653 ,157 1,126 ,266 

Tidigare_befattning -,304 ,795 -,062 -,382 ,704 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which MidCap =  1,00 

 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4977,332 14 355,524 ,918 ,546
c
 

Residual 19368,463 50 387,369   

Total 24345,795 64    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which MidCap =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Etnicitet, År, Anställningstid, Företag9, Företag7, 

Företag10, Företag6, Generation, Utbildning, Företag13, Företag14, Kön, Företag12 
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Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -649,862 2273,913  -,286 ,776 

År ,329 1,131 ,048 ,291 ,773 

Företag6 -10,343 16,665 -,193 -,621 ,538 

Företag7 -20,150 22,534 -,180 -,894 ,375 

Företag9 -3,804 13,100 -,071 -,290 ,773 

Företag10 7,895 29,614 ,118 ,267 ,791 

Företag12 -6,738 36,284 -,108 -,186 ,853 

Företag13 -11,130 28,515 -,208 -,390 ,698 

Företag14 -4,329 20,969 -,081 -,206 ,837 

Kön -8,833 23,541 -,183 -,375 ,709 

Generation -1,345 10,507 -,035 -,128 ,899 

Anställningstid 12,279 23,195 ,317 ,529 ,599 

Etnicitet -6,434 16,002 -,166 -,402 ,689 

Utbildning -11,902 8,071 -,306 -1,475 ,147 

Tidigare_befattning 24,303 9,831 ,600 2,472 ,017 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which MidCap =  1,00 
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Bilaga 5: Regressionsanalys över Small Cap 

 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23,870 23 1,038 ,829 ,689
c
 

Residual 140,139 112 1,251   

Total 164,009 135    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which SmallCap =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Företag23, Företag22, Företag18, Företag20, 

Företag26, Företag21, Företag28, Företag16, Företag24, Företag27, Företag30, Företag31, År, 

Företag29, Företag19, Företag25, Generation, Anställningstid, Kön, Etnicitet, Utbildning, 

Företag15 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 72,789 88,816  ,820 ,414 

År -,037 ,044 -,093 -,827 ,410 

Företag15 ,979 ,717 ,233 1,365 ,175 

Företag16 ,882 ,834 ,189 1,057 ,293 

Företag18 1,546 ,873 ,368 1,771 ,079 

Företag19 ,287 ,641 ,068 ,448 ,655 

Företag20 1,134 ,891 ,175 1,273 ,206 

Företag21 ,773 ,732 ,184 1,056 ,293 

Företag22 ,800 1,136 ,088 ,704 ,483 

Företag23 2,044 ,740 ,463 2,760 ,007 

Företag24 1,105 ,843 ,237 1,311 ,193 

Företag25 1,241 ,856 ,295 1,450 ,150 

Företag26 1,402 ,857 ,240 1,635 ,105 

Företag27 ,707 ,758 ,151 ,933 ,353 

Företag28 1,413 1,134 ,155 1,246 ,215 

Företag29 1,029 ,805 ,244 1,277 ,204 

Företag30 1,417 ,816 ,337 1,736 ,085 

Företag31 1,277 ,741 ,303 1,723 ,088 

Kön -,338 ,332 -,150 -1,019 ,310 

Generation -,073 ,276 -,033 -,265 ,792 

Anställningstid -,180 ,313 -,077 -,574 ,567 
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Etnicitet -,106 ,475 -,036 -,224 ,823 

Utbildning ,546 ,364 ,245 1,500 ,136 

Tidigare_befattning -,226 ,467 -,087 -,484 ,630 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which SmallCap =  1,00 

 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 126,681 23 5,508 ,539 ,955
c
 

Residual 1143,498 112 10,210   

Total 1270,179 135    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which SmallCap =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Företag23, Företag22, Företag18, Företag20, 

Företag26, Företag21, Företag28, Företag16, Företag24, Företag27, Företag30, Företag31, År, 

Företag29, Företag19, Företag25, Generation, Anställningstid, Kön, Etnicitet, Utbildning, 

Företag15 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -77,875 253,706  -,307 ,759 

År ,039 ,126 ,036 ,306 ,760 

Företag15 ,355 2,048 ,030 ,174 ,863 

Företag16 ,456 2,383 ,035 ,191 ,849 

Företag18 -,075 2,494 -,006 -,030 ,976 

Företag19 2,244 1,830 ,192 1,226 ,223 

Företag20 ,170 2,546 ,009 ,067 ,947 

Företag21 -,040 2,090 -,003 -,019 ,985 

Företag22 -,306 3,246 -,012 -,094 ,925 

Företag23 ,050 2,115 ,004 ,024 ,981 

Företag24 -2,240 2,408 -,172 -,931 ,354 

Företag25 ,440 2,444 ,038 ,180 ,858 

Företag26 ,657 2,448 ,040 ,268 ,789 

Företag27 ,241 2,164 ,019 ,112 ,911 

Företag28 -,561 3,240 -,022 -,173 ,863 

Företag29 ,227 2,301 ,019 ,099 ,921 

Företag30 ,752 2,331 ,064 ,322 ,748 
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Företag31 -,146 2,116 -,012 -,069 ,945 

Kön -,113 ,948 -,018 -,119 ,905 

Generation -,460 ,789 -,075 -,583 ,561 

Anställningstid -,203 ,894 -,031 -,227 ,821 

Etnicitet ,146 1,356 ,018 ,107 ,915 

Utbildning ,123 1,040 ,020 ,118 ,906 

Tidigare_befattning ,468 1,333 ,065 ,351 ,726 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which SmallCap =  1,00 

 

 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 108,238 23 4,706 ,961 ,520
c
 

Residual 548,480 112 4,897   

Total 656,717 135    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which SmallCap =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Företag23, Företag22, Företag18, Företag20, 

Företag26, Företag21, Företag28, Företag16, Företag24, Företag27, Företag30, Företag31, År, 

Företag29, Företag19, Företag25, Generation, Anställningstid, Kön, Etnicitet, Utbildning, 

Företag15 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 199,961 175,709  1,138 ,258 

År -,099 ,088 -,127 -1,135 ,259 

Företag15 ,438 1,419 ,052 ,308 ,758 

Företag16 -,630 1,650 -,067 -,382 ,703 

Företag18 2,043 1,727 ,243 1,183 ,239 

Företag19 -,397 1,267 -,047 -,313 ,755 

Företag20 ,530 1,763 ,041 ,300 ,765 

Företag21 -,714 1,448 -,085 -,493 ,623 

Företag22 1,495 2,248 ,082 ,665 ,507 

Företag23 ,461 1,465 ,052 ,315 ,753 

Företag24 1,232 1,667 ,132 ,739 ,462 

Företag25 -,392 1,693 -,047 -,232 ,817 



77 

 

Företag26 1,133 1,696 ,097 ,668 ,506 

Företag27 -1,759 1,499 -,188 -1,173 ,243 

Företag28 -,838 2,244 -,046 -,373 ,710 

Företag29 ,486 1,593 ,058 ,305 ,761 

Företag30 1,262 1,614 ,150 ,781 ,436 

Företag31 1,563 1,466 ,186 1,067 ,288 

Kön -1,642 ,657 -,364 -2,500 ,014 

Generation ,017 ,547 ,004 ,032 ,975 

Anställningstid ,636 ,619 ,137 1,027 ,306 

Etnicitet -,763 ,939 -,130 -,812 ,418 

Utbildning 1,049 ,720 ,236 1,457 ,148 

Tidigare_befattning ,794 ,923 ,153 ,860 ,392 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which SmallCap =  1,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 658,394 23 28,626 ,478 ,978
c
 

Residual 6701,677 112 59,836   

Total 7360,071 135    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which SmallCap =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Företag23, Företag22, Företag18, Företag20, 

Företag26, Företag21, Företag28, Företag16, Företag24, Företag27, Företag30, Företag31, År, 

Företag29, Företag19, Företag25, Generation, Anställningstid, Kön, Etnicitet, Utbildning, 

Företag15 

 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -846,121 614,193  -1,378 ,171 

År ,420 ,306 ,160 1,373 ,173 

Företag15 3,173 4,959 ,113 ,640 ,524 

Företag16 5,628 5,769 ,180 ,976 ,331 

Företag18 2,844 6,038 ,101 ,471 ,639 

Företag19 1,290 4,430 ,046 ,291 ,771 

Företag20 ,005 6,164 ,000 ,001 ,999 

Företag21 2,563 5,061 ,091 ,506 ,614 
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Företag22 ,420 7,858 ,007 ,053 ,957 

Företag23 2,338 5,121 ,079 ,457 ,649 

Företag24 ,784 5,829 ,025 ,135 ,893 

Företag25 2,254 5,917 ,080 ,381 ,704 

Företag26 3,134 5,927 ,080 ,529 ,598 

Företag27 2,046 5,240 ,065 ,391 ,697 

Företag28 -4,309 7,843 -,071 -,549 ,584 

Företag29 1,813 5,570 ,064 ,326 ,745 

Företag30 5,278 5,643 ,187 ,935 ,352 

Företag31 ,642 5,123 ,023 ,125 ,900 

Kön ,427 2,295 ,028 ,186 ,853 

Generation -3,810 1,911 -,258 -1,994 ,049 

Anställningstid -,049 2,163 -,003 -,023 ,982 

Etnicitet ,389 3,284 ,020 ,118 ,906 

Utbildning -1,324 2,518 -,089 -,526 ,600 

Tidigare_befattning 3,142 3,226 ,181 ,974 ,332 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which SmallCap =  1,00 
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Bilaga 6: Regressionsanalys över Large- & Mid Cap 

 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 101,461 18 5,637 1,259 ,236
c
 

Residual 385,167 86 4,479   

Total 486,627 104    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which LargeMidCap =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Etnicitet, Företag5, År, Företag1, Företag4, 

Företag7, Företag9, Företag6, Företag10, Företag11, Företag14, Företag12, Kön, Anställningstid, 

Generation, Utbildning, Företag13 

 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 54,129 162,553  ,333 ,740 

År -,027 ,081 -,036 -,334 ,739 

Företag1 -,904 1,114 -,123 -,811 ,419 

Företag4 1,083 1,424 ,148 ,760 ,449 

Företag5 2,530 1,282 ,345 1,973 ,052 

Företag6 -,535 1,164 -,073 -,460 ,647 

Företag7 -,687 1,891 -,044 -,363 ,717 

Företag9 -,290 1,320 -,040 -,220 ,827 

Företag10 1,007 1,725 ,109 ,584 ,561 

Företag11 -1,988 1,332 -,271 -1,492 ,139 

Företag12 2,297 1,574 ,266 1,460 ,148 

Företag13 1,230 1,769 ,168 ,695 ,489 

Företag14 1,396 1,405 ,190 ,993 ,323 

Kön -,605 1,067 -,096 -,567 ,572 

Generation 1,619 ,766 ,375 2,113 ,037 

Anställningstid 1,511 ,826 ,342 1,829 ,071 

Etnicitet -1,823 ,738 -,418 -2,469 ,016 

Utbildning -,184 ,762 -,043 -,242 ,810 

Tidigare_befattning ,066 ,829 ,013 ,080 ,936 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which LargeMidCap =  1,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,213 18 ,067 2,411 ,004
c
 

Residual 2,404 86 ,028   

Total 3,617 104    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which LargeMidCap =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Etnicitet, Företag5, År, Företag1, Företag4, 

Företag7, Företag9, Företag6, Företag10, Företag11, Företag14, Företag12, Kön, Anställningstid, 

Generation, Utbildning, Företag13 

 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13,723 12,842  1,069 ,288 

År -,007 ,006 -,104 -1,062 ,291 

Företag1 ,017 ,088 ,027 ,193 ,848 

Företag4 -,132 ,113 -,208 -1,171 ,245 

Företag5 -,199 ,101 -,314 -1,960 ,053 

Företag6 -,242 ,092 -,383 -2,634 ,010 

Företag7 -,357 ,149 -,263 -2,392 ,019 

Företag9 -,173 ,104 -,273 -1,657 ,101 

Företag10 -,142 ,136 -,178 -1,042 ,300 

Företag11 -,198 ,105 -,313 -1,877 ,064 

Företag12 -,114 ,124 -,153 -,917 ,362 

Företag13 ,057 ,140 ,090 ,407 ,685 

Företag14 -,153 ,111 -,242 -1,376 ,172 

Kön ,090 ,084 ,165 1,070 ,287 

Generation -,024 ,061 -,065 -,398 ,691 

Anställningstid ,057 ,065 ,149 ,868 ,388 

Etnicitet ,025 ,058 ,067 ,431 ,668 

Utbildning -,027 ,060 -,073 -,449 ,655 

Tidigare_befattning -,006 ,066 -,015 -,097 ,923 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which LargeMidCap =  1,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 765,698 18 42,539 2,904 ,001
c
 

Residual 1259,610 86 14,647   

Total 2025,308 104    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which LargeMidCap =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Etnicitet, Företag5, År, Företag1, Företag4, 

Företag7, Företag9, Företag6, Företag10, Företag11, Företag14, Företag12, Kön, Anställningstid, 

Generation, Utbildning, Företag13 

 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 46,802 293,960  ,159 ,874 

År -,025 ,146 -,016 -,171 ,865 

Företag1 -,118 2,014 -,008 -,059 ,953 

Företag4 6,240 2,576 ,417 2,422 ,018 

Företag5 6,021 2,319 ,402 2,596 ,011 

Företag6 -1,625 2,105 -,109 -,772 ,442 

Företag7 -1,922 3,420 -,060 -,562 ,576 

Företag9 1,155 2,387 ,077 ,484 ,630 

Företag10 -4,581 3,120 -,242 -1,468 ,146 

Företag11 -3,125 2,410 -,209 -1,297 ,198 

Företag12 -2,218 2,846 -,126 -,780 ,438 

Företag13 ,876 3,200 ,059 ,274 ,785 

Företag14 4,782 2,541 ,320 1,882 ,063 

Kön 2,183 1,930 ,169 1,131 ,261 

Generation 3,814 1,386 ,433 2,753 ,007 

Anställningstid -1,248 1,494 -,139 -,836 ,406 

Etnicitet -1,454 1,335 -,163 -1,090 ,279 

Utbildning ,406 1,377 ,046 ,295 ,769 

Tidigare_befattning ,760 1,500 ,076 ,507 ,614 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which LargeMidCap =  1,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4288,513 18 238,251 1,016 ,451
c
 

Residual 20161,477 86 234,436   

Total 24449,989 104    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which LargeMidCap =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Etnicitet, Företag5, År, Företag1, Företag4, 

Företag7, Företag9, Företag6, Företag10, Företag11, Företag14, Företag12, Kön, Anställningstid, 

Generation, Utbildning, Företag13 

 

 

 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 266,384 1176,066  ,227 ,821 

År -,127 ,585 -,024 -,217 ,829 

Företag1 -6,155 8,059 -,118 -,764 ,447 

Företag4 -9,340 10,305 -,180 -,906 ,367 

Företag5 -11,201 9,278 -,215 -1,207 ,231 

Företag6 -12,267 8,424 -,236 -1,456 ,149 

Företag7 -16,564 13,683 -,148 -1,211 ,229 

Företag9 -5,022 9,549 -,097 -,526 ,600 

Företag10 -3,324 12,481 -,051 -,266 ,791 

Företag11 ,780 9,640 ,015 ,081 ,936 

Företag12 -15,160 11,385 -,248 -1,332 ,187 

Företag13 -16,630 12,801 -,320 -1,299 ,197 

Företag14 -7,595 10,165 -,146 -,747 ,457 

Kön -,046 7,723 -,001 -,006 ,995 

Generation ,516 5,543 ,017 ,093 ,926 

Anställningstid 1,409 5,977 ,045 ,236 ,814 

Etnicitet -3,636 5,340 -,118 -,681 ,498 

Utbildning -9,488 5,511 -,310 -1,722 ,089 

Tidigare_befattning 16,619 6,000 ,476 2,770 ,007 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which LargeMidCap =  1,00 
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Bilaga 7: Företagsspecifika regressionsanalyser 

Nedan presenteras regressionsnalyser indelade efter företag. De regressionsanalyser som var så 

pass insignifikanta att SPSS inte producerade någon regressionsanalys, har exkluderats.  

Företag 1 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,120 4 ,030 2,146 ,212
c
 

Residual ,070 5 ,014   

Total ,189 9    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Utbildning, Anställningstid, Etnicitet 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,247 ,175  1,409 ,218 

Anställningstid ,164 ,129 ,478 1,272 ,259 

Etnicitet ,229 ,167 ,763 1,372 ,228 

Utbildning -,067 ,129 -,145 -,515 ,628 

Tidigare_befattning -,462 ,194 -1,345 -2,384 ,063 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  1,00 

 

Warnings 

For models with dependent variable ETR_2, the following variables are constants or have 

missing correlations: Kön. They will be deleted from the analysis. 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,109 4 ,027 3,633 ,095
c
 

Residual ,037 5 ,007   

Total ,146 9    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Utbildning, Anställningstid, Etnicitet 
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Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,221 ,128  1,724 ,145 

Anställningstid ,128 ,095 ,422 1,345 ,236 

Etnicitet ,219 ,122 ,829 1,788 ,134 

Utbildning -,110 ,095 -,274 -1,164 ,297 

Tidigare_befattning -,423 ,142 -1,398 -2,973 ,031 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  1,00 

 

Excluded Variables
a
 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 Generation .
b
 . . . ,000 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Predictors in the Model: (Constant), Tidigare_befattning, Utbildning, Anställningstid, Etnicitet 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8,561 4 2,140 2,282 ,195
c
 

Residual 4,688 5 ,938   

Total 13,249 9    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Utbildning, Anställningstid, Etnicitet 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,739 1,436  ,514 ,629 

Anställningstid -,024 1,061 -,008 -,022 ,983 

Etnicitet -,035 1,369 -,014 -,026 ,981 

Utbildning -,060 1,061 -,016 -,056 ,957 

Tidigare_befattning 2,357 1,591 ,819 1,481 ,199 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  1,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,028 4 ,007 ,196 ,930
c
 

Residual ,177 5 ,035   

Total ,205 9    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  1,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Utbildning, Anställningstid, Etnicitet 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,568 ,279  2,034 ,098 

Anställningstid ,040 ,206 ,112 ,194 ,854 

Etnicitet ,102 ,266 ,326 ,383 ,717 

Utbildning -,150 ,206 -,314 -,727 ,500 

Tidigare_befattning -,128 ,309 -,358 -,414 ,696 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  1,00 
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Företag 2 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,005 1 ,005 5,197 ,052
c
 

Residual ,007 8 ,001   

Total ,012 9    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  2,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,304 ,010  30,718 ,000 

Utbildning -,071 ,031 -,628 -2,280 ,052 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  2,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,001 1 ,001 ,046 ,835
c
 

Residual ,172 8 ,021   

Total ,173 9    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  2,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,205 ,049  4,200 ,003 

Utbildning -,033 ,155 -,076 -,215 ,835 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  2,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,001 1 ,001 ,047 ,833
c
 

Residual ,173 8 ,022   

Total ,174 9    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  2,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,543 ,049  11,067 ,000 

Utbildning ,034 ,155 ,077 ,218 ,833 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  2,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,003 1 ,003 ,039 ,847
c
 

Residual ,708 8 ,089   

Total ,712 9    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  2,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,364 ,099  3,666 ,006 

Utbildning ,062 ,314 ,070 ,199 ,847 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  2,00 
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Företag 4 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,001 1 ,001 ,044 ,839
c
 

Residual ,179 8 ,022   

Total ,180 9    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  4,00 

c. Predictors: (Constant), Etnicitet 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,347 ,106  3,282 ,011 

Etnicitet ,025 ,118 ,074 ,210 ,839 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  4,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,014 1 ,014 ,554 ,478
c
 

Residual ,203 8 ,025   

Total ,218 9    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  4,00 

c. Predictors: (Constant), Etnicitet 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,052 ,113  ,466 ,654 

Etnicitet ,094 ,126 ,255 ,745 ,478 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  4,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25,386 1 25,386 13,099 ,007
c
 

Residual 15,504 8 1,938   

Total 40,890 9    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  4,00 

c. Predictors: (Constant), Etnicitet 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,744 ,984  5,835 ,000 

Etnicitet -3,983 1,101 -,788 -3,619 ,007 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  4,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,303 1 ,303 1,690 ,230
c
 

Residual 1,436 8 ,179   

Total 1,739 9    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  4,00 

c. Predictors: (Constant), Etnicitet 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,848 ,300  2,829 ,022 

Etnicitet -,435 ,335 -,418 -1,300 ,230 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  4,00 
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Företag 5 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 423,608 5 84,722 23155,906 ,000
c
 

Residual ,015 4 ,004   

Total 423,623 9    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  5,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Kön, Etnicitet, Generation, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -43,832 ,225  -194,835 ,000 

Kön 21,792 ,113 1,004 192,578 ,000 

Generation 21,867 ,074 1,680 295,180 ,000 

Anställningstid 21,783 ,102 1,673 213,950 ,000 

Etnicitet ,141 ,074 ,010 1,910 ,129 

Tidigare_befattning 21,911 ,092 1,347 237,141 ,000 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  5,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,001 5 ,000 24,920 ,004
c
 

Residual ,000 4 ,000   

Total ,001 9    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  5,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Kön, Etnicitet, Generation, Anställningstid 
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Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,058 ,009  -6,366 ,003 

Kön ,028 ,005 ,956 6,110 ,004 

Generation ,028 ,003 1,594 9,333 ,001 

Anställningstid ,030 ,004 1,708 7,276 ,002 

Etnicitet -4,256E-18 ,003 ,000 ,000 1,000 

Tidigare_befattning ,030 ,004 1,366 8,018 ,001 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  5,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1015,156 5 203,031 3,909 ,106
c
 

Residual 207,769 4 51,942   

Total 1222,926 9    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  5,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Kön, Etnicitet, Generation, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -58,534 26,806  -2,184 ,094 

Kön 33,678 13,483 ,914 2,498 ,067 

Generation 34,273 8,827 1,550 3,883 ,018 

Anställningstid 21,471 12,131 ,971 1,770 ,151 

Etnicitet -1,231 8,827 -,051 -,139 ,896 

Tidigare_befattning 31,215 11,009 1,129 2,835 ,047 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  5,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,011 5 ,002 1,315 ,407
c
 

Residual ,007 4 ,002   

Total ,018 9    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  5,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Kön, Etnicitet, Generation, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,143 ,155  -,918 ,411 

Kön ,038 ,078 ,265 ,486 ,652 

Generation ,037 ,051 ,430 ,723 ,510 

Anställningstid ,107 ,070 1,241 1,516 ,204 

Etnicitet ,005 ,051 ,053 ,098 ,927 

Tidigare_befattning ,096 ,064 ,895 1,506 ,206 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  5,00 
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Företag 6 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,000 1 ,000 ,252 ,629
c
 

Residual ,014 8 ,002   

Total ,014 9    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  6,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,028 ,016  -1,778 ,113 

Tidigare_befattning -,014 ,028 -,175 -,502 ,629 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  6,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,001 1 ,001 ,316 ,589
c
 

Residual ,014 8 ,002   

Total ,014 9    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  6,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,017 ,016  -1,069 ,316 

Tidigare_befattning ,016 ,029 ,195 ,562 ,589 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  6,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,422 1 ,422 ,689 ,431
c
 

Residual 4,903 8 ,613   

Total 5,325 9    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  6,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,568 ,296  -5,299 ,001 

Tidigare_befattning ,448 ,540 ,282 ,830 ,431 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  6,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,435 1 ,435 ,512 ,495
c
 

Residual 6,798 8 ,850   

Total 7,233 9    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  6,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,636 ,348  -1,826 ,105 

Tidigare_befattning ,455 ,636 ,245 ,716 ,495 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  6,00 
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Företag 9 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,113 4 ,028 ,906 ,525
c
 

Residual ,155 5 ,031   

Total ,268 9    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  9,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Etnicitet, Generation, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,229 ,102  -2,248 ,074 

Generation ,057 ,216 ,161 ,266 ,801 

Anställningstid -,085 ,279 -,261 -,307 ,771 

Etnicitet ,081 ,216 ,227 ,375 ,723 

Utbildning ,229 ,161 ,640 1,422 ,214 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  9,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,040 4 ,010 4,721 ,060
c
 

Residual ,010 5 ,002   

Total ,050 9    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  9,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Etnicitet, Generation, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,115 ,026  -4,366 ,007 

Generation ,046 ,056 ,295 ,812 ,454 

Anställningstid -,132 ,072 -,933 -1,825 ,128 

Etnicitet ,145 ,056 ,936 2,579 ,050 

Utbildning ,115 ,042 ,747 2,761 ,040 
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a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  9,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 28,490 4 7,123 ,490 ,745
c
 

Residual 72,615 5 14,523   

Total 101,105 9    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  9,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Etnicitet, Generation, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3,840 2,200  -1,745 ,141 

Generation ,274 4,667 ,039 ,059 ,955 

Anställningstid -,412 6,026 -,065 -,068 ,948 

Etnicitet ,620 4,667 ,089 ,133 ,900 

Utbildning 3,575 3,479 ,515 1,028 ,351 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  9,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,324 4 ,581 ,469 ,759
c
 

Residual 6,198 5 1,240   

Total 8,522 9    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  9,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Etnicitet, Generation, Anställningstid 
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Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,667 ,643  -1,038 ,347 

Generation ,301 1,364 ,149 ,221 ,834 

Anställningstid -1,230 1,760 -,666 -,698 ,516 

Etnicitet 1,540 1,364 ,764 1,129 ,310 

Utbildning ,295 1,016 ,146 ,290 ,783 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  9,00 
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Företag 11 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,004 4 ,001 2,452 ,176
c
 

Residual ,002 5 ,000   

Total ,006 9    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  11,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Etnicitet, Generation, Utbildning 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,060 ,027  2,264 ,073 

Generation -,061 ,024 -,760 -2,517 ,053 

Etnicitet ,019 ,023 ,243 ,853 ,433 

Utbildning -,040 ,018 -,771 -2,242 ,075 

Tidigare_befattning -,005 ,016 -,102 -,333 ,753 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  11,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,057 4 ,014 1,216 ,409
c
 

Residual ,058 5 ,012   

Total ,115 9    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  11,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Etnicitet, Generation, Utbildning 
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Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,168 ,146  -1,150 ,302 

Generation ,168 ,132 ,469 1,268 ,261 

Etnicitet ,066 ,125 ,185 ,531 ,618 

Utbildning -,010 ,099 -,041 -,098 ,926 

Tidigare_befattning ,086 ,088 ,368 ,978 ,373 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  11,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3,249 4 ,812 ,996 ,487
c
 

Residual 4,079 5 ,816   

Total 7,329 9    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  11,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Etnicitet, Generation, Utbildning 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2,183 1,223  -1,785 ,134 

Generation ,012 1,106 ,004 ,011 ,991 

Etnicitet 1,675 1,043 ,587 1,606 ,169 

Utbildning -,346 ,825 -,185 -,419 ,693 

Tidigare_befattning ,341 ,738 ,182 ,462 ,664 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  11,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5278,550 4 1319,637 ,410 ,796
c
 

Residual 16074,131 5 3214,826   

Total 21352,680 9    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  11,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Etnicitet, Generation, Utbildning 
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Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20,727 76,771  ,270 ,798 

Generation -23,517 69,442 -,153 -,339 ,749 

Etnicitet 1,062 65,471 ,007 ,016 ,988 

Utbildning 1,787 51,759 ,018 ,035 ,974 

Tidigare_befattning 51,881 46,295 ,515 1,121 ,313 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  11,00 
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Företag 13 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,000 1 ,000 ,005 ,947
c
 

Residual ,365 8 ,046   

Total ,365 9    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  13,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,377 ,151  2,494 ,037 

Tidigare_befattning -,012 ,169 -,024 -,068 ,947 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  13,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,007 1 ,007 ,203 ,664
c
 

Residual ,271 8 ,034   

Total ,278 9    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  13,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,161 ,130  1,234 ,252 

Tidigare_befattning ,066 ,145 ,157 ,450 ,664 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  13,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,328 1 ,328 ,641 ,446
c
 

Residual 4,088 8 ,511   

Total 4,416 9    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  13,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,176 ,505  ,349 ,736 

Tidigare_befattning ,453 ,565 ,272 ,801 ,446 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  13,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,290 1 ,290 ,777 ,404
c
 

Residual 2,981 8 ,373   

Total 3,270 9    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  13,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,073 ,432  ,169 ,870 

Tidigare_befattning ,425 ,483 ,298 ,881 ,404 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  13,00 
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Företag 14 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,307 2 ,153 1,985 ,208
c
 

Residual ,541 7 ,077   

Total ,848 9    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  14,00 

c. Predictors: (Constant), Anställningstid, Generation 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,015 ,139  -,108 ,917 

Generation -,089 ,241 -,123 -,372 ,721 

Anställningstid ,322 ,197 ,541 1,635 ,146 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  14,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,135 2 ,068 1,442 ,299
c
 

Residual ,328 7 ,047   

Total ,464 9    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  14,00 

c. Predictors: (Constant), Anställningstid, Generation 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,088 ,108  -,808 ,446 

Generation ,036 ,188 ,066 ,189 ,855 

Anställningstid ,248 ,153 ,564 1,618 ,150 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  14,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,407 2 ,204 ,850 ,467
c
 

Residual 1,676 7 ,239   

Total 2,083 9    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  14,00 

c. Predictors: (Constant), Anställningstid, Generation 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,220 ,245  4,987 ,002 

Generation -,151 ,424 -,132 -,356 ,732 

Anställningstid -,447 ,346 -,479 -1,291 ,238 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  14,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,543 2 ,771 1,184 ,361
c
 

Residual 4,560 7 ,651   

Total 6,103 9    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  14,00 

c. Predictors: (Constant), Anställningstid, Generation 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,282 ,404  3,177 ,016 

Generation -,751 ,699 -,384 -1,074 ,319 

Anställningstid -,825 ,571 -,517 -1,445 ,192 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  14,00 
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Företag 15 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,000 3 ,000 ,700 ,586
c
 

Residual ,000 6 ,000   

Total ,000 9    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  15,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Etnicitet, Generation 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,000 ,000  -,808 ,450 

Generation ,000 ,000 ,544 ,866 ,420 

Etnicitet ,000 ,000 -,544 -,866 ,420 

Utbildning ,000 ,001 ,556 ,628 ,553 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  15,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,000 3 ,000 ,182 ,905
c
 

Residual ,000 6 ,000   

Total ,000 9    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  15,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Etnicitet, Generation 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,001 ,001  -,871 ,417 

Generation ,000 ,001 ,408 ,584 ,581 

Etnicitet ,000 ,001 -,408 -,584 ,581 

Utbildning ,001 ,001 ,667 ,678 ,523 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  15,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,100 3 ,033 4,138 ,066
c
 

Residual ,049 6 ,008   

Total ,149 9    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  15,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Etnicitet, Generation 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,470 ,111  -4,221 ,006 

Generation -,089 ,104 -,358 -,860 ,423 

Etnicitet ,045 ,104 ,182 ,436 ,678 

Utbildning ,086 ,143 ,353 ,602 ,569 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  15,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,347 3 ,449 ,485 ,705
c
 

Residual 5,551 6 ,925   

Total 6,898 9    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  15,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Etnicitet, Generation 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,127 1,191  -,947 ,380 

Generation -,041 1,111 -,024 -,037 ,972 

Etnicitet ,195 1,111 ,115 ,176 ,866 

Utbildning ,537 1,531 ,324 ,351 ,738 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  15,00 
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Företag 17 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,631 2 3,316 ,254 ,783
c
 

Residual 91,410 7 13,059   

Total 98,041 9    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  17,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,695 4,351  ,389 ,709 

Anställningstid -1,619 2,424 -,253 -,668 ,526 

Tidigare_befattning -1,668 3,959 -,160 -,421 ,686 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  17,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,094 2 ,047 ,006 ,994
c
 

Residual 50,742 7 7,249   

Total 50,836 9    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  17,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,238 3,242  -,073 ,943 

Anställningstid ,175 1,806 ,038 ,097 ,925 

Tidigare_befattning ,246 2,949 ,033 ,083 ,936 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  17,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,193 2 ,596 ,042 ,959
c
 

Residual 98,419 7 14,060   

Total 99,612 9    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  17,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,142 4,515  ,253 ,808 

Anställningstid ,660 2,515 ,102 ,262 ,801 

Tidigare_befattning -,208 4,108 -,020 -,051 ,961 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  17,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 79,779 2 39,889 ,882 ,455
c
 

Residual 316,460 7 45,209   

Total 396,239 9    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  17,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,465 8,096  ,551 ,598 

Anställningstid -5,977 4,510 -,465 -1,325 ,227 

Tidigare_befattning -3,321 7,365 -,158 -,451 ,666 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  17,00 
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Företag 18 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3,718 2 1,859 21,073 ,001
c
 

Residual ,617 7 ,088   

Total 4,335 9    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  18,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Kön 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,097 ,297  7,061 ,000 

Kön -2,060 ,321 -,939 -6,423 ,000 

Tidigare_befattning ,100 ,210 ,070 ,478 ,647 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  18,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,077 2 ,039 ,175 ,843
c
 

Residual 1,542 7 ,220   

Total 1,620 9    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  18,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Kön 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,206 ,469  ,439 ,674 

Kön -,300 ,507 -,224 -,591 ,573 

Tidigare_befattning ,033 ,332 ,038 ,100 ,923 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  18,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 258,573 2 129,287 18,957 ,001
c
 

Residual 47,739 7 6,820   

Total 306,312 9    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  18,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Kön 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15,319 2,611  5,866 ,001 

Kön -17,365 2,821 -,941 -6,156 ,000 

Tidigare_befattning 2,254 1,847 ,187 1,221 ,262 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  18,00 
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Företag 19 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,735 2 ,367 ,352 ,715
c
 

Residual 7,310 7 1,044   

Total 8,044 9    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  19,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Etnicitet 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,754 1,310  ,575 ,583 

Etnicitet -,754 1,092 -,252 -,690 ,513 

Tidigare_befattning -,480 ,819 -,214 -,585 ,577 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  19,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 26,523 2 13,262 ,114 ,894
c
 

Residual 812,204 7 116,029   

Total 838,727 9    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  19,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Etnicitet 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3,183 13,806  -,231 ,824 

Etnicitet 3,183 11,515 ,104 ,276 ,790 

Tidigare_befattning 3,720 8,637 ,162 ,431 ,680 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  19,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11,824 2 5,912 4,354 ,059
c
 

Residual 9,503 7 1,358   

Total 21,327 9    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  19,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Etnicitet 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2,215 1,493  -1,483 ,182 

Etnicitet 1,014 1,246 ,208 ,814 ,443 

Tidigare_befattning 2,740 ,934 ,750 2,933 ,022 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  19,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1130,920 2 565,460 1,093 ,386
c
 

Residual 3622,109 7 517,444   

Total 4753,029 9    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  19,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Etnicitet 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -25,924 29,156  -,889 ,403 

Etnicitet 4,982 24,318 ,069 ,205 ,843 

Tidigare_befattning 26,952 18,238 ,495 1,478 ,183 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  19,00 
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Företag 20 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,070 1 ,070 1,000 ,423
c
 

Residual ,140 2 ,070   

Total ,211 3    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  20,00 

c. Predictors: (Constant), Etnicitet 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,265 ,187  -1,414 ,293 

Etnicitet ,265 ,265 ,577 1,000 ,423 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  20,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,036 1 ,036 1,000 ,423
c
 

Residual ,072 2 ,036   

Total ,108 3    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  20,00 

c. Predictors: (Constant), Etnicitet 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,190 ,134  1,414 ,293 

Etnicitet -,190 ,190 -,577 -1,000 ,423 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  20,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,011 1 ,011 ,630 ,510
c
 

Residual ,035 2 ,018   

Total ,046 3    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  20,00 

c. Predictors: (Constant), Etnicitet 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,131 ,094  -1,389 ,299 

Etnicitet ,106 ,133 ,490 ,794 ,510 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  20,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,015 1 ,015 1,590 ,335
c
 

Residual ,019 2 ,010   

Total ,035 3    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  20,00 

c. Predictors: (Constant), Etnicitet 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,094 ,070  1,344 ,311 

Etnicitet -,124 ,098 -,665 -1,261 ,335 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  20,00 
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Företag 21 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,171 2 ,086 3,430 ,092
c
 

Residual ,175 7 ,025   

Total ,346 9    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  21,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,203 ,079  2,564 ,037 

Anställningstid ,110 ,106 ,295 1,035 ,335 

Tidigare_befattning ,462 ,177 ,745 2,613 ,035 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  21,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,653 2 ,327 1,074 ,392
c
 

Residual 2,128 7 ,304   

Total 2,781 9    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  21,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,201 ,276  -,729 ,490 

Anställningstid ,526 ,370 ,498 1,422 ,198 

Tidigare_befattning ,500 ,616 ,284 ,811 ,444 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  21,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12,684 2 6,342 1,084 ,389
c
 

Residual 40,970 7 5,853   

Total 53,653 9    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  21,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,892 1,210  ,738 ,485 

Anställningstid -1,900 1,623 -,410 -1,171 ,280 

Tidigare_befattning 1,221 2,705 ,158 ,451 ,665 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  21,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 45,557 2 22,778 3,570 ,085
c
 

Residual 44,667 7 6,381   

Total 90,224 9    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  21,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2,608 1,263  -2,065 ,078 

Anställningstid 4,476 1,695 ,745 2,641 ,033 

Tidigare_befattning 3,560 2,824 ,356 1,260 ,248 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  21,00 
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Företag 23 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9,306 4 2,326 ,613 ,676
c
 

Residual 15,172 4 3,793   

Total 24,478 8    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  23,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Etnicitet, Utbildning, Generation 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,112 1,948  ,058 ,957 

Generation -,110 1,948 -,033 -,056 ,958 

Etnicitet ,020 2,385 ,004 ,008 ,994 

Utbildning 2,468 1,948 ,743 1,267 ,274 

Tidigare_befattning -1,283 2,754 -,323 -,466 ,666 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  23,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,766 4 ,192 ,746 ,609
c
 

Residual 1,027 4 ,257   

Total 1,794 8    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  23,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning, Etnicitet, Utbildning, Generation 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,123 ,507  ,243 ,820 

Generation -,572 ,507 -,636 -1,128 ,323 

Etnicitet -,212 ,621 -,149 -,342 ,750 

Utbildning ,009 ,507 ,011 ,019 ,986 

Tidigare_befattning ,778 ,717 ,725 1,085 ,339 

a. Dependent Variable: ETR_2 
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Företag 24 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,043 2 ,022 ,145 ,868
c
 

Residual ,746 5 ,149   

Total ,790 7    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  24,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,130 ,386  -,336 ,750 

Anställningstid -,026 ,423 -,028 -,062 ,953 

Utbildning ,173 ,323 ,239 ,536 ,615 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  24,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 30,310 2 15,155 ,367 ,710
c
 

Residual 206,684 5 41,337   

Total 236,994 7    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  24,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,540 6,429  ,084 ,936 

Anställningstid -4,350 7,043 -,264 -,618 ,564 

Utbildning 3,838 5,379 ,305 ,714 ,507 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  24,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,002 2 ,001 ,041 ,960
c
 

Residual ,119 5 ,024   

Total ,121 7    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  24,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,493E-19 ,154  ,000 1,000 

Anställningstid 1,355E-18 ,169 ,000 ,000 1,000 

Utbildning ,036 ,129 ,127 ,279 ,792 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  24,00 
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Företag 25 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,423 3 ,141 ,572 ,654
c
 

Residual 1,479 6 ,246   

Total 1,901 9    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  25,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Generation, Kön 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,921 ,287  -3,214 ,018 

Kön -,161 ,544 -,181 -,296 ,777 

Generation -,236 ,573 -,248 -,411 ,695 

Utbildning ,527 ,544 ,362 ,969 ,370 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  25,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,459 3 ,486 ,134 ,936
c
 

Residual 21,741 6 3,624   

Total 23,200 9    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  25,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Generation, Kön 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,409 1,099  -1,282 ,247 

Kön -,296 2,085 -,095 -,142 ,892 

Generation -,121 2,198 -,036 -,055 ,958 

Utbildning 1,285 2,085 ,253 ,616 ,560 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  25,00 
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Företag 26 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,004 1 ,004 ,756 ,449
c
 

Residual ,017 3 ,006   

Total ,021 4    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  26,00 

c. Predictors: (Constant), Etnicitet 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,057 ,038  -1,519 ,226 

Etnicitet ,073 ,084 ,449 ,869 ,449 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  26,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,023 1 ,023 ,258 ,647
c
 

Residual ,272 3 ,091   

Total ,295 4    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  26,00 

c. Predictors: (Constant), Etnicitet 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,128 ,151  ,850 ,458 

Etnicitet -,171 ,337 -,281 -,508 ,647 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  26,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,000 1 ,000 6,507 ,084
c
 

Residual ,000 3 ,000   

Total ,000 4    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  26,00 

c. Predictors: (Constant), Etnicitet 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,005 ,002  -2,922 ,061 

Etnicitet ,010 ,004 ,827 2,551 ,084 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  26,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,000 1 ,000 ,603 ,494
c
 

Residual ,001 3 ,000   

Total ,001 4    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  26,00 

c. Predictors: (Constant), Etnicitet 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,002 ,008  ,180 ,869 

Etnicitet -,014 ,019 -,409 -,776 ,494 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  26,00 
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Företag 29 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,042 4 ,010 68,272 ,000
c
 

Residual ,001 5 ,000   

Total ,043 9    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  29,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Anställningstid, Generation, Kön 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,199 ,049  4,099 ,009 

Kön -,179 ,032 -1,256 -5,634 ,002 

Generation -,174 ,014 -1,330 -12,544 ,000 

Anställningstid -,013 ,018 -,080 -,742 ,491 

Utbildning -,020 ,022 -,148 -,884 ,417 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  29,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,162 4 ,041 44,178 ,000
c
 

Residual ,005 5 ,001   

Total ,167 9    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  29,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Anställningstid, Generation, Kön 
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Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,206 ,119  1,735 ,143 

Kön -,242 ,078 -,856 -3,105 ,027 

Generation -,300 ,034 -1,159 -8,837 ,000 

Anställningstid ,056 ,043 ,173 1,306 ,248 

Utbildning ,034 ,055 ,131 ,631 ,556 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  29,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23,475 4 5,869 2,583 ,163
c
 

Residual 11,360 5 2,272   

Total 34,835 9    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  29,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Anställningstid, Generation, Kön 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,098 5,902  -,186 ,860 

Kön -1,066 3,868 -,262 -,276 ,794 

Generation 1,004 1,685 ,269 ,596 ,577 

Anställningstid ,634 2,132 ,136 ,297 ,778 

Utbildning 1,509 2,717 ,396 ,555 ,603 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  29,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 24,142 4 6,035 1,349 ,368
c
 

Residual 22,363 5 4,473   

Total 46,504 9    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  29,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Anställningstid, Generation, Kön 
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Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -6,242 8,281  -,754 ,485 

Kön 1,528 5,426 ,325 ,282 ,790 

Generation 2,187 2,364 ,507 ,925 ,397 

Anställningstid 1,651 2,991 ,306 ,552 ,605 

Utbildning 2,978 3,813 ,677 ,781 ,470 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  29,00 
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Företag 30 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,234 3 2,078 1951,920 ,000
c
 

Residual ,006 6 ,001   

Total 6,240 9    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  30,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Generation, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,059 ,036  -1,659 ,148 

Generation 2,589 ,040 1,311 64,802 ,000 

Anställningstid -2,530 ,036 -1,468 -70,792 ,000 

Utbildning ,286 ,027 ,145 10,470 ,000 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  30,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,811 3 ,270 10,074 ,009
c
 

Residual ,161 6 ,027   

Total ,971 9    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  30,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Generation, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,041 ,179  -,228 ,827 

Generation ,762 ,201 ,979 3,802 ,009 

Anställningstid -,722 ,179 -1,061 -4,022 ,007 

Utbildning ,379 ,137 ,487 2,769 ,032 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  30,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 21,840 3 7,280 33,535 ,000
c
 

Residual 1,302 6 ,217   

Total 23,142 9    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  30,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Generation, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2,584 ,510  -5,062 ,002 

Generation 1,295 ,571 ,341 2,270 ,064 

Anställningstid -1,166 ,510 -,351 -2,285 ,062 

Utbildning 3,470 ,390 ,912 8,902 ,000 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  30,00 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 33,628 3 11,209 34,112 ,000
c
 

Residual 1,972 6 ,329   

Total 35,600 9    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  30,00 

c. Predictors: (Constant), Utbildning, Generation, Anställningstid 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3,266 ,628  -5,201 ,002 

Generation -,502 ,702 -,107 -,716 ,501 

Anställningstid ,471 ,628 ,114 ,750 ,481 

Utbildning 4,622 ,480 ,980 9,636 ,000 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  30,00 
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Företag 31 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,002 1 ,002 ,053 ,824
c
 

Residual ,262 8 ,033   

Total ,264 9    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  31,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,176 ,105  1,684 ,131 

Tidigare_befattning ,029 ,125 ,081 ,230 ,824 

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  31,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,730 1 ,730 ,439 ,526
c
 

Residual 13,315 8 1,664   

Total 14,046 9    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  31,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,325 ,745  ,436 ,674 

Tidigare_befattning -,590 ,890 -,228 -,662 ,526 

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  31,00 
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ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,085 1 ,085 ,023 ,883
c
 

Residual 29,743 8 3,718   

Total 29,828 9    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  31,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,768 1,113  ,690 ,510 

Tidigare_befattning ,202 1,331 ,053 ,152 ,883 

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Selecting only cases for which Företag =  31,00 

 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 45,217 1 45,217 1,071 ,331
c
 

Residual 337,847 8 42,231   

Total 383,064 9    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  31,00 

c. Predictors: (Constant), Tidigare_befattning 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,704 3,752  ,454 ,662 

Tidigare_befattning -4,640 4,484 -,344 -1,035 ,331 

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Selecting only cases for which Företag =  31,00 
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Bilaga 8: Regressionsanalys över genomsnittslikhet med kontrollvariabler 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13,457 4 3,364 1,338 ,256
b
 

Residual 643,536 256 2,514   

Total 656,993 260    

a. Dependent Variable: ETR_1 

b. Predictors: (Constant), Genomsnittslikhet, År, SmallCap, LargeCap 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -18,849 69,896  -,270 ,788 

År ,009 ,035 ,017 ,272 ,786 

LargeCap ,493 ,291 ,122 1,698 ,091 

SmallCap -,108 ,229 -,034 -,472 ,637 

Genomsnittslikhet ,081 ,493 ,010 ,165 ,869 

a. Dependent Variable: ETR_1 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,168 4 ,292 ,059 ,994
b
 

Residual 1274,596 256 4,979   

Total 1275,764 260    

a. Dependent Variable: ETR_2 

b. Predictors: (Constant), Genomsnittslikhet, År, SmallCap, LargeCap 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -43,101 98,368  -,438 ,662 

År ,021 ,049 ,027 ,439 ,661 

LargeCap ,091 ,409 ,016 ,222 ,825 

SmallCap ,039 ,322 ,009 ,122 ,903 

Genomsnittslikhet -,020 ,694 -,002 -,029 ,977 

a. Dependent Variable: ETR_2 
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ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 227,998 4 57,000 5,827 ,000
b
 

Residual 2504,143 256 9,782   

Total 2732,141 260    

a. Dependent Variable: FoU_1 

b. Predictors: (Constant), Genomsnittslikhet, År, SmallCap, LargeCap 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 129,488 137,879  ,939 ,349 

År -,065 ,069 -,057 -,948 ,344 

LargeCap 2,599 ,573 ,316 4,535 ,000 

SmallCap ,876 ,451 ,135 1,943 ,053 

Genomsnittslikhet ,732 ,973 ,045 ,752 ,453 

a. Dependent Variable: FoU_1 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 320,343 4 80,086 ,646 ,630
b
 

Residual 31744,491 256 124,002   

Total 32064,834 260    

a. Dependent Variable: FoU_2 

b. Predictors: (Constant), Genomsnittslikhet, År, SmallCap, LargeCap 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -140,419 490,911  -,286 ,775 

År ,071 ,244 ,018 ,291 ,772 

LargeCap -1,766 2,040 -,063 -,865 ,388 

SmallCap -2,522 1,606 -,114 -1,570 ,118 

Genomsnittslikhet -,258 3,464 -,005 -,075 ,941 

a. Dependent Variable: FoU_2 

 


