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Executive summary 
The aim of this thesis is to gain insight into the concept of earnings management from a behavioral 
finance perspective – encompassing a combination of financial, accounting and psychological aspects 
of the phenomenon. The thesis investigates the prevalence of earnings management among Danish 
companies listed on Nasdaq OMX Copenhagen between 1989 and 2018 through the Modified Jones 
Model (Dechow et al., 1995), using discretionary accruals as a proxy for earnings management. The 
empirical analyses are primarily based on point-in-time data from annual and quarterly financial re-
ports retrieved from Compustats databases. 
 
Initially, a literature review is conducted to outline the theoretical framework in measuring earnings 
management throughout the years to derive an appropriate proxy for earnings management. We pro-
vide evidence that Danish listed companies use earnings management, based on an empirical analysis 
of their usage of discretionary accruals. Furthermore, the thesis explores which heuristics and biases 
from behavioral finance motivate or influence the use of accrual-related managerial discretion. That 
is, whether a significant explanatory association between earnings management and the heuristics of 
hubris, loss aversion and framing, as well as the biases of herding and anchoring can be empirically 
proven. 
 
The analysis begins with a study of the relationship between prospect theory and earnings manage-
ment. The study exhibits some degree of loss aversion, however, this is solely the case for a short 
time period after the earnings announcements. In addition, a study of whether investors can detect the 
use of earnings management showed mixed results. The analysis of whether investor sentiment is 
associated with earnings management shows statistically insignificant evidence of sentiment-related 
earnings announcement bias. 
 
Lastly, the thesis discusses potential erroneous assumptions, validity problems, model-overdepend-
ence and the differences in the information content of annual and quarterly financial reports. Overall, 
the thesis exhibits proof of the use of earnings management among Danish listed companies and 
indicates that this potentially is driven by heuristics and biases from the behavioral finance theory. 
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Kapitel 1 – Indledning og motivation 
Ifølge et studie foretaget af Dichev et al. (2013) benytter op mod 20% af amerikanske, børsnoterede 
selskaber såkaldt “earnings management” eller “financial shenanigans” til at påvirke den rapporterede 
indtjening i regnskaber. Disse begreber dækker alt fra små justeringer på regnskabspraksis til decide-
ret svig og bedrag, for at få regnskaber til at fremstå forskellige fra et retvisende billede. Dette kan 
føre til misinformation af markedet og i værste fald globale økonomiske kriser, som det var tilfældet 
med Lehman Brothers i 2008. I Danmark har vi set lignende eksempler på financial shenanigans med 
henblik på at snyde stakeholders, såsom Nordisk Fjer og IT Factory. For at undgå at historien gentager 
sig findes det relevant at undersøge hvad der motiverer selskaber til at benytte earnings management, 
uanset hensigten. Derigennem ønskes at opnå en bedre forståelse af, hvordan brugen af earnings ma-
nagement kan identificeres og minimeres, således at markedets informationer om selskabers perfor-
mance bliver retvisende. 
 
Formålet med regnskabsaflæggelse er at gøre det muligt for selskabernes interessenter at vurdere den 
hidtidige økonomiske performance, økonomiske situation og fremtidige indtjeningsevne, og regn-
skabspraksis tilpasses over tid for at undgå huller i regnskabslovgivningen, som selskaber kan udnytte 
til egen fordel. For at hvert selskab har mulighed for at rapportere en retvisende indtjening, må det 
dog anerkendes i praksis at visse poster tillader en betydelig grad af fleksibilitet. De to mest anvendte 
regnskabsstandarder IFRS, som er obligatorisk for danske, børsnoterede selskaber, og U.S. GAAP 
anvender begge periodiserings-baserede regnskabspraksisser, som tillader selskaberne at rapportere 
indtægter og omkostninger i den periode de vedrører, frem for den periode de påløber. Denne fleksi-
bilitet medfører dog muligheden for opportunistisk brug af diskretionære informationer til at påvirke 
regnskabstallene. Nogle poster giver større mulighed for at udøve diskretion end andre, og det er 
særligt her at der er risiko for at earnings management anvendes. De poster der indeholder størst 
mulighed for at anvende diskretion, er tillige dem hvor det kan være sværest at gennemskue. Dette 
vanskeliggør særligt undersøgelsen af earnings management, da stort set alle historiske observationer, 
hvor der er bekræftet at være benyttet uetiske eller ulovlige metoder til at ændre regnskabstallene, 
kommer som et resultat af en skandale eller tiltale fra en tilsynsenhed. Beviserne på earnings mana-
gement kan derfor først observeres, når det er for sent. 
 
Selvom det ikke er muligt at observere deciderede beviser på earnings management, kan der muligvis 
observeres indikationer herpå. For at klarlægge sådanne indikationer, bør det undersøges hvad der 
forårsager, motiverer eller tillader selskaber at manipulere med regnskabstallene. Hvis det kan iden-
tificeres hvad der ligger til grund for brugen af earnings management, bliver det muligt at forudsige 
hvornår der vil være øget risiko for at selskaber benytter earnings management. Litteraturen foreslår 
adskillige mulige forklaringer, baseret på alt fra personlige gevinster (Healy, 1985 og Bergstresser & 
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Philippon, 2006), optimering af selskabets finansielle situation (Burgstahler & Dichev, 1997 og Ba-
dertscher et al., 2009) og eksternaliteter fra selskabets omverden (Jones, 1991), men der er dog ikke 
bred enighed om præcist hvad der motiverer brugen af earnings management.  
 
Selskaber ses ofte som inkarnationen af den rationelle, økonomiske teori med fokus på økonomisk 
optimering, men i sidste ende består de grundlæggende blot af individer. Dette gælder ligeledes for 
de finansielle markeder som helhed. Trods den traditionelle økonomiske teoris antagelser om ratio-
nalitet, er individer ikke fuldstændigt rationelle. Deres adfærd påvirkes i stedet af følelser og irratio-
nalitet, hvorfor motiverne bag earnings management potentielt kan forklares ud fra behavioral fi-
nance-teorien, der netop tager hensyn til individers imperfektioner. Derfor undersøges i nærværende 
afhandling sammenhængen mellem earnings management og behavioral finance. 
 

1.1 – Problemformulering 
I dette speciale undersøges brugen af earnings management blandt danske, børsnoterede selskaber. 
Herudover undersøges det, om der er en sammenhæng mellem brugen heraf og relevante bias og 
heuristikker fra behavioral finance-teorien. Dette gøres for at undersøge hvorvidt disse er mulige 
årsagsforklaringer på earnings management, der kan supplere den traditionelle økonomiske teori. Der 
opstilles følgende problemformulering for specialet. 
 
I hvilket omfang anvendes earnings management af danske, børsnoterede selskaber, og hvordan 
kan dette forklares ud fra behavioral finance teori? 
 
Denne problemformulering undersøges gennem de følgende underspørgsmål, som vil blive undersøgt 
og besvaret på baggrund af de valgte metoder og datagrundlag. 

1. Hvorledes er det muligt at måle brugen af earnings management blandt danske, børsnoterede 
selskaber og hvordan kan dette påvirkes af behavioral finance? 

2. I hvilket omfang og til hvilke(t) formål benyttes earnings management blandt danske, børs-
noterede selskaber? 

3. Hvilke sammenhænge kan identificeres mellem relevante heuristikker og bias fra behavioral 
finance-teorien og brugen af earnings management? 

4. I hvilket omfang kan de anvendte afgrænsninger, teorier og metoder føre til anderledes tolk-
ning af resultaterne? 
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1.2 – Afgrænsning 
Med henblik på nærværende afhandlings problemformulering, som er opstillet i foregående afsnit, er 
der nogle naturlige afgrænsninger forbundet hermed. Der fokuseres på danske, børsnoterede selska-
ber, og analyserne inkluderer derfor udelukkende data for selskaber som opfylder begge disse krav. 
Denne afgrænsning foretages for at sikre en uniform fordeling af selskaber på baggrund af de under-
liggende juridiske og økonomiske faktorer. Her bemærkes det dog, at selskabernes aktiviteter stræk-
ker sig over en lang række forskellige lande og økonomier, hvorfor der kan være visse forskelle sel-
skaberne imellem trods denne afgrænsning. Der afgrænses til at fokusere på børsnoterede selskaber 
grundet de øgede krav til oplysningspligt for denne klasse af selskaber. Herudover giver dette mulig-
hed for at måle investorreaktioner ud fra tilgængelig data på historiske aktiekurser. 
 
Dertil har afhandlingen et historisk fokus på rapporteringen, og vil derfor bestå af data som det var 
tilgængeligt på det givne tidspunkt. Derfor benyttes ikke et bagudrettet mål for brugen af earnings 
management, men i stedet en generel metode som kan benyttes fremadrettet og bruges til at opdage 
brugen af earnings management før det potentielt opdages af tilsynsmyndigheder. Af denne årsag 
benyttes ikke et faktuelt mål af earnings management men i stedet en proxy. Dette baseres på en 
generel antagelse om, at målet af earnings management baseres på ”diskretionære informationer” 
udnyttet af selskaberne, og det er ikke muligt at få et definitivt indblik heri grundet sagens natur. 
Denne afgrænsning og implikationerne heraf diskuteres blandt andet i kapitel 8. 
 
For nærmere afgrænsninger, der hidrører fra metodiske valg eller begrænsninger i det tilgængelige 
datagrundlag, henvises til kapitel 2. 
 

1.3 – Struktur 
Problemformuleringen og de tilhørende underspørgsmål besvares løbende igennem afhandlingen. 
Den anvendte metode samt det datagrundlag, som ligger til grund for specialets analyser, diskussioner 
og konklusioner, er gennemgået i kapitel 2. Til besvarelse af første del af underspørgsmål 1 undersø-
ges i kapitel 3 litteraturen inden for earnings management, herunder hvordan begrebet bør defineres 
og måles, samt hvilke potentielle forklaringer herpå, der fremgår af den relevante litteratur. I dette 
kapitel opstilles også specialets definition af begrebet earnings management, som benyttes afhand-
lingen igennem. Anden del af underspørgsmål 1 søges besvaret i kapitel 4. Her opstilles det teoretiske 
grundlag for hvordan behavioral finance-teorien, adskiller sig fra den traditionelle, neoklassiske øko-
nomiske teori, med fokus på hvilke sammenhænge der kan forekomme mellem behavioral finance og 
earnings management. 
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På baggrund af den valgte metode og teori, foretages der i kapitel 5 en analyse af brugen af earnings 
management i Danmark med henblik på at besvare underspørgsmål 2. Herunder diskuteres usikker-
heden forbundet med måling, fordele og ulemper ved den valgte metode, samt i hvilket omfang det 
vurderes at earnings management benyttes blandt danske, børsnoterede selskaber. Dernæst opstilles 
proxy’er for brugen af earnings management, som benyttes til vurdering af hvordan dette er sammen-
hængende med behavioral finance-teorien, for at kunne besvare underspørgsmål 3 i de efterfølgende 
kapitler, 6 og 7. I kapitel 6 analyseres sammenhængen mellem prospektteori og earnings manage-
ment, mens kapitel 7 analyserer sammenhængen mellem investor sentiment og earnings management. 
Til besvarelse af underspørgsmål 4 diskuteres i kapitel 8 specialets resultater, herunder hvilke andre 
mulige forklaringer der kan være på afhandlingens analyser, og en vurdering af i hvor høj grad irra-
tionalitet spiller en rolle i forbindelse med brugen af earnings management. Kapitel 9 afrunder af-
handlingen og konkluderer på resultaterne og diskussionen, og søger derigennem at besvare specialets 
problemformulering. På denne baggrund perspektiveres der med henblik på specialets praktiske for-
mål og mulige anvendelse i kapitel 10. Afhandlingens struktur fremgår af figur 1.1. 
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Figur 1.1: Afhandlingens struktur 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Kapitel 2 – Metode 
Problemformuleringen i nærværende afhandling belyses ud fra det postpositivistiske eller neopositi-
vistiske paradigme, der ofte benyttes inden for de anvendelsesorienterede videnskaber såsom øko-
nomi og finansiering. Det neopositivistiske paradigme har en begrænset realistisk ontologi, og mener 
at virkeligheden findes, men at den ikke kan erkendes fuldkomment. Epistemologien er modificeret 
objektiv idet den ideelt forsøger at undersøge og forklare fænomener objektivt, mens det anerkendes 
at det kun er muligt at minimere, men ikke eliminere, menneskelig bias i vidensskabelsen (Guba, 
1990). Mennesker vil altid være påvirket af værdier og følelser og kan derfor aldrig være helt objek-
tive (Olsen & Pedersen, 2003). Netop epistemologien om at der findes en objektiv virkelighed er 
grundlaget for afhandlingens problemfelt. Problemformuleringen lægger op til en undersøgelse af, 
hvorvidt earnings management kan være påvirket af nogle behavioristiske mekanismer, der ikke 
stemmer overens med en objektiv virkelighed og det rationelle individ. Derfor kunne afhandlingen 
også være udarbejdet på baggrund af det konstruktivistiske paradigme, der ofte ses inden for psyko-
logien og studier af menneskers adfærd. Konstruktivismen står i opposition til neopositivismen, da 
ontologien er relativistisk idet den negligerer at der findes en objektiv virkelighed, og hævder at ver-
den snarere består af subjektive konstruktioner (Guba, 1990). Hermed inddrages en anderkendelse af 
selskabslederes, investorers, og andre markedsagenters irrationelle adfærdsmødstre, der antages af 
have en indflydelse på brugen af earnings management blandt danske, børsnoterede selskaber. Spe-
cialet vil følge neopositivismens modificerede kontrollerede eller modificerede eksperimentelle me-
todologi, i overensstemmelse med nærværende afhandlings moderat kontrollerede tests. I de følgende 
afsnit beskrives de metodiske overvejelser, der ligger til grund for nærværende afhandlings undersø-
gelser. Derudover vil kapitlet diskutere de anvendte dataindsamlings- og datarensningsmetoder, der 
udgør afhandlingens analysegrundlag. Den primære videnskabsteoretiske litteratur fra en samfunds-
videnskabelig og erhvervsøkonomisk vinkel er af Andersen (2013), hvorfor denne vil benyttes til at 
understøtte afhandlingens metodiske overvejelser. 
 

2.1 – Valg af metode 
Der findes to metodiske fremgangsmåder når det ønskes at drage videnskabelige slutninger om sam-
fundet, organisationer eller menneskelig adfærd: den induktive og den deduktive (Andersen, 2013). 
Den deduktive tilgang tager udgangspunkt i generelle teorier for at drage konklusioner om enkelte 
hændelser. Den induktive tilgang tager udgangspunkt i empirisk data for at drage generel viden om 
teorien. I praksis er det ofte vanskeligt at adskille de to fremgangsmåder, da valget af metode er 
situationsbetinget og afhænger af opgavens formål, problemformulering og genstandsfeltet (Ibid.). 
De to metodiske fremgangsmåder kombineres for at gennemføre en fyldestgørende undersøgelse. 
Nærværende afhandling vil udarbejde en empirisk analyse af danske, børsnoterede selskabers brug 
af earnings management ud fra eksisterende teorier. Dermed kan der argumenteres for, at der benyttes 
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en deduktiv fremgangsmåde. Tilpasningen af den Modificerede Jones Model (som defineres og be-
skrives i afsnit 3.2.3) til datasættene samt udarbejdelsen af proxy’er til brug for modellen i analysen 
af motiverne bag earnings management kan omvendt tale for brugen af den induktive tilgang. Således 
kommer det til udtryk at afhandlingen bærer præg af en både deduktiv og induktiv fremgangsmåde. 
 
2.1.1 – Undersøgelsesdesign 
Et undersøgelsesdesign beskrives af Andersen (2013) som måden hvorpå forfattere vælger at under-
søge en problemstilling. Der findes tre primære typer af undersøgelsesdesign: statiske studier, dyna-
miske studier og casestudier (Ibid.). Det primære undersøgelsesdesign i afhandlingen er baseret på 
dynamiske studier. Afhandlingens undersøgelser bygger på eksperimentelle studier, der defineres 
som studier hvor undersøgeren i nogen grad er i stand til at kontrollere uvedkommende faktorers 
indflydelse på den sammenhæng, der ønskes studeret. Det eksperimentelle design har til hensigt at 
teste en hypotese om en årsagssammenhæng mellem to variable, og anvendes ofte i psykologiske 
studier. Her arbejdes der med en eksperimentgruppe og en kontrolgruppe, hvor eksperimentgruppen 
udsættes for en påvirkning og kontrolgruppen ikke bliver udsat for noget (Ibid.). I nærværende studie 
forsøger første undersøgelse at påvise brugen af earnings management og dermed finde ud af hvilke 
observationer (kombinationer af variablene selskab og tid) der benytter sig af earnings management. 
På den måde får undersøgelsen altså tilført en eksperimentgruppe af observationer, med selskaber der 
på tidspunktet benytter earnings management og en kontrolgruppe af observationer, med selskaber 
der på tidspunktet ikke deltager i earnings management adfærd. Eksperimentgruppen undersøges så 
for en ”påvirkning”, hvilket vil være proxy’er for behavioral finance mekanismer, og forskellen på 
de to grupper måles. Hvis forskellen er signifikant kan det konkluderes, at årsagsvariablen har forår-
saget en konkret effekt på eksperimentgruppen. For at sikre resultaternes pålidelighed skal eksperi-
ment- og kontrolgruppen sammensættes således, at de svarer til hinanden i forhold til særlige variable 
ved matchning, og derefter tilfældig placering i henholdsvis eksperiment- og kontrolgruppen. Grun-
det dette samt kontrol af uvedkommende faktorers indflydelse på forholdet mellem årsags- og effekt-
variable, betegnes sådanne eksperimentelle studier ofte kvasieksperimenter, da designet kun er delvist 
eksperimentelt (Ibid.). Dette gælder også afhandlingens undersøgelse, da observationerne i kontrol-
gruppen og eksperimentgruppen ikke svarer helt til hinanden og forholdene dermed ikke er fuldstæn-
dig kontrollerede. 
 
Da undersøgelsesdesignet ikke er fuldstændig eksperimentelt kan der argumenteres for, at der i stedet 
er tale om casestudier. Ifølge Yin (2009) er det centrale ved casestudier at designet er ahistorisk, ikke-
eksperimentelt, og at det kun vedrører ét fænomen. Andersen (2013) løsner dog denne definition og 
anfører at casestudier godt kan have et historisk tilsnit. Ifølge Yin (2009) kan der også undersøges 
flere enheder ved multiple casestudier, der karakteriseres ved at casestudierne er udført forskellige 
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steder under forskellige forudsætninger (Kruuse, 2007). Formålet med multiple casestudier er at pro-
ducere mere generaliseret viden, ved at udvælge en række fænomener eller enheder med henblik på 
at beskrive, forstå, forklare eller ændre dem. Endvidere beskriver Andersen (2013) at casestudier også 
kan benytte sig af kvantitative metoder, som i nærværende speciales analyser. I nærværende afhand-
ling benyttes danske, børsnoterede selskaber som case for at undersøge påvirkningen af behavioral 
finance på earnings management. Afhandlingens undersøgelse er dog af empirisk karakter, og ønsker 
at slutte sammenhænge vedrørende hele gruppen, frem for at dykke ned i de enkelte selskaber. På 
denne baggrund vurderes nærværende afhandling at tage udgangspunkt i et eksperimentelt undersø-
gelsesdesign, men med visse karakteristika der kan minde om multiple casestudier. 
 

2.2 – Dataindsamling og rensning 
Afhandlingen vil bestå af to overordnede analyser, en undersøgelse af hvorvidt der findes belæg for 
at danske, børsnoterede selskaber benytter earnings management og en undersøgelse af motiverne 
bag brugen af earnings management ud fra investorernes reaktioner herpå. Afhandlingens analyser 
baserer sig på registerdata, hvilket defineres som data etableret i forbindelse med registrering og sty-
ring (Andersen, 2013). Registerdata inkluderer regnskabsdata, aktiekurser og handelsvolumen, samt 
forskellige indeks. Data som undersøgelserne er baseret på, vil blive gennemgået i efterfølgende af-
snit. 
 

2.2.1 – Dataindsamling og rensning - første analyse 
Afhandlingens første analyse er baseret på kvantitativ sekundærdata, da det er data indsamlet af eks-
terne parter (Andersen, 2013). Indsamling af hvad der kan vurderes som værende pålideligt data er 
nødvendig for udførelsen af en sådan undersøgelse af brugen af earnings management og sammen-
hængen med behavioral finance teori. Koncernregnskabstallene for de børsnoterede selskaber er truk-
ket fra Compustats to databaser “Compustat Global - Fundamentals Annual” og “Compustat Global 
- Fundamentals Quarterly” gennem Wharton Research Data Services. Undersøgelsen baserer sig på 
point-in-time data, altså de tal der blev rapporteret på udgivelsestidspunktet, hvilket er særligt vigtigt 
for reliabiliteten af markedets reaktioner på brugen af earnings management.  
 
Da specialets omfang afgrænses til en undersøgelse af danske, børsnoterede selskaber, er der højere 
oplysningskrav end for privatejede selskaber og dermed en højere grad af gennemsigtighed. Datasæt 
på børsnoterede selskaber er desuden lettere tilgængelige gennem en række databaser der vurderes 
som havende en høj grad af validitet (herunder relevans og gyldighed) og reliabilitet. Hermed foreta-
ges der en mere dybdegående undersøgelse af et mindre marked i form af Danmark, hvor der er 
begrænset litteratur på brugen af earnings management. Hermed kan det undersøges hvorvidt de 
gængse earnings management teorier og modeller kan anvendes på det danske marked. Ved danske, 
børsnoterede selskaber menes danske selskaber der er, eller har været, noteret på Nasdaq OMX i 
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København (Københavns Fondsbørs) eller First North, som har den dertilhørende stock exchange 
code 144 i Compustats databaser.  
 
Compustat databasen indeholder data tilbage til 1989 og frem til ultimo 2018, men da datagrundlaget 
for kvartalsregnskaber indeholder få og mangelfulde regnskabstal fra tidligere år, indsnævres under-
søgelsen af disse til perioden 2004-2018. For hvert selskab hentes en række relevante regnskabstal 
fra Compustat, som skal bruges til at anvende den Modificerede Jones Model (se bilag 1 for overblik 
over data, der er vedhæftet som separate filer).  
 
Første dataudtræk indeholdte 3.251 observationer fordelt på 219 selskaber for årsregnskabstallene og 
7.619 observationer fordelt på 195 selskaber for kvartalsregnskaber. Her er valgt danske ikke-finan-
sielle selskaber, da den Modificerede Jones Model ikke vurderes at være anvendelig på finansielle 
selskaber grundet forskelle i drift og regnskabspraksis. Derefter ekskluderes selskaber med mindre 
end fem tidsserieobservationer, selskaber der ikke er børsnoteret i København, samt dubletter og sel-
skaber med for mange manglende observationer for begge datasæt. Dertil indsættes også manglende 
observationer (fra års- og kvartalsrapporter) hvor muligt. For kvartalsregnskabsdatasættet eksklude-
res også fejlindberettede tal, hvor der reelt er tale om halvårsregnskaber i stedet for kvartalsregnska-
ber og selskaber med utilfredsstillende specifikationsgrad til brug i den Modificerede Jones Model. 
Datarensningen opsummeres i nedenstående tabeller 2.1 og 2.2.  
 
Tabel 2.1: Opsummering af rensning af årsregnskabsdata 

*indsætter manglende observationer (fra årsregnskaber) hvor muligt 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Tabel 2.2: Opsummering af rensning af kvartalsregnskabsdata 

 
*indsætter manglende observationer (fra kvartalsregnskaber) hvor muligt 
** Modificeret Jones Model 

Kilde: Egen tilvirkning 
 
Der er i undersøgelsesperioden visse selskaber som skifter selskabskode i Compustats database. Disse 
er undersøgt individuelt og det er blevet vurderet hvorvidt der er tale om det samme selskab, i hvilket 
tilfælde observationerne lægges sammen, eller to separate selskaber. Der tages yderligere hensyn til 
valutaændringer undervejs i perioden, og alle tal korrigeres til DKK. Valutakurser hentes fra Oanda’s 
database. Balancetal korrigeres ud fra valutakursen ultimo regnskabsperioden, mens poster fra resul-
tatopgørelsen korrigeres ud fra den gennemsnitlige valutakurs i perioden. Den tilgængelige data fører 
til en stikprøve der i højere grad består af større og mere etablerede selskaber, hvilket i sig selv kan 
være problematisk, da det ikke kun er disse selskaber der anvender earnings management. Der er 
derfor mulighed for at datarensningsprocessen medfører frasortering af selskaber som muligvis i hø-
jere grad ville have incitamenter til at benytte sig af earnings management. 
 

2.2.2 – Dataindsamling og rensning - anden analyse 
Til brug for analysen af behavioral finances indvirkning på brugen af earnings management, supple-
res datasættet med yderligere data på aktiekurser for undersøgelsesperioden. Dette datasæt indeholder 
også andre variable herunder transaktionsvolumen og informationer om udbytte og aktiesplit. For at 
sikre sammenlignelighed mellem de inkluderede selskaber benyttes her ligeledes databasen Wharton 
Research Data Services, og der anvendes data fra den underliggende database “Compustat Global - 
Security Daily”. Aktiedata er korrigeret for udbytter, aktiesplit og andre direkte påvirkninger på ak-
tiekursen, og herefter er data på aktiekurser, datoer og transaktionsvolumen sammenkædet med de 
oprindelige datasæt. 
 
I analysen af sammenhængen mellem prospektteori og earnings management ønskes det at vurdere 
investorernes reaktioner på tidspunktet for offentliggørelsen af regnskabsdata. Derfor er der ligeledes 
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manuelt indsamlet informationer på regnskabernes offentliggørelsesdato. Denne information er ind-
samlet fra Nasdaq OMX Nordics hjemmeside (Nasdaq, 2019). Da ikke alle informationer fremgår 
heraf, og der for nogle observationer også mangler aktiedata, er antallet af observationer nedbragt til 
1.716 for årsregnskabsdata og 2.971 for kvartalsregnskabsdata. I analysen af sammenhængen mellem 
investor sentiment og earnings management benyttes en række yderligere analysespecifikke variable, 
som vil blive beskrevet nærmere i afsnit 7.2 og 7.3.  
 

2.3 – Undersøgelsernes validitet og reliabilitet 
Validitet måler datas relevans for problemstillingen og gyldigheden mellem det teoretiske og empi-
riske begrebsplan, mens reliabilitet undersøger om der måles på det rigtige, uden store afvigelser og 
påvirkninger af tilfældigheder (Andersen, 2013). Med henblik på at øge analysens reliabilitet, benyt-
tes en kildekritisk tilgang samt sammenligning af forskellige kilder. Der er foretaget en lang række 
stikprøver i forbindelse med analyse af regnskabstallene, for at sikre at disse er korrekte. Dog vurde-
res Compustat at være en meget pålidelig kilde, hyppigt anvendt til lignende undersøgelser af respek-
terede forskere fra verdens topuniversiteter. Analysens validitet udfordres gennem en subjektiv op-
stilling af proxy’er for undersøgelsens behavioral finance motiver samt for brugen af earnings mana-
gement. For at optimere afhandlingens validitet og reliabilitet, lægges vægt på at det indsamlede da-
tagrundlag kobles til litteraturstudier inden for de to undersøgelsesområder - behavioral finance- og 
earnings management-litteraturen. 
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Kapitel 3 – Earnings management 
Regnskaber er et redskab som er udviklet til at mindske den informationsasymmetri, der kan opstå 
mellem et selskab og dets ejere. Med krav om periodisk aflæggelse af resultatopgørelse, balance og 
pengestrømsopgørelse, er selskaber tvunget til at give omverdenen målbare og retvisende informati-
oner om deres finansielle stilling. For at sikre at denne rapportering sker på en ensrettet måde på tværs 
af selskaber, er der på national og international basis oprettet forskellige regnskabspraksisser, som 
skal overholdes ved aflæggelse af regnskaber. Som en del af et ensrettet sæt af regler som alle sel-
skaber skal indordne sig under, følger en naturlig grad af fleksibilitet i fortolkningen og brugen heraf. 
Denne fleksibilitet tillader forskellige selskaber at benytte regnskabspraksis på en sådan måde, at det 
giver det mest retvisende billede af netop det selskabs aktivitet. Fleksibiliteten baner dog også vejen 
for at det i nogle tilfælde bliver muligt at rapportere forskellige resultater for identiske aktiviteter. 
Derfor er det essentielt for både dem der læser og dem der udarbejder regnskaber, at forstå hvordan 
denne fleksibilitet kan påvirke de rapporterede tal, og hvilke usikkerheder der er forbundet hermed. 
Dermed søges det besvaret, hvordan det er muligt at måle brugen af earnings management, som ud-
nytter denne fleksibilitet. 
 

3.1 – Hvad er earnings management? 
Earnings management er et begreb der er opstået som et resultat af den eksisterende fleksibilitet i 
regnskabspraksis. Med fleksibilitet følger muligheden for at ændre, eller ligefrem manipulere, resul-
taterne til egen fordel. I den anerkendte litteratur på området hersker dog uenighed om, hvordan man 
præcist skal definere earnings management-begrebet, der også figurerer under udtryk som ”financial 
shenanigans”, ”creative accounting”, ”cooking the books” eller ”earnings manipulation”. En af de 
mest grundlæggende og anerkendte definitioner på earnings management stammer fra Schipper 
(1989, s. 92): ”a purposeful intervention in the external financial reporting process, with the intent 
of obtaining some private gain”. Heraf kan udledes at earnings management er (i) et resultat af bevidst 
handling, (ii) målrettet den eksterne rapportering, og (iii) udført med henblik på personlig gevinst hos 
den eller de som foretager earnings management. 
 
En anden definition på earnings management, som ofte er citeret i litteraturen, stammer fra Healy & 
Wahlen (1999, s. 368): ”Earnings management occurs when managers use judgment in financial 
reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakehold-
ers about the underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes 
that depend on reported accounting numbers”. Denne definition indeholder de samme elementer som 
den ovenstående, dog med den væsentlige forskel, at der her lægges vægt på specifikke motiver bag 
earnings management. Mens den førstnævnte definition blot kræver en vis ”personlig gevinst”, så 
kræver sidstnævnte at earnings management foretages med henblik på enten at vildlede stakeholders 
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eller have indflydelse på kontraktlige forhold, som er afhængige af finansielle nøgletal, herunder 
f.eks. kreditgiveres covenants. 
 
Af tabel 3.1 fremgår flere forskellige definitioner på earnings management fra litteraturen. Heraf ses 
at det primære element af samtlige definitioner er, at selskabet (typisk i form af ledelsen) bevidst 
afviger fra et retvisende billede af regnskabstallene, som ellers er formålet med regnskabspraksis. 
Nogle af definitionerne indeholder ydermere, som Healy & Wahlens (1999) definition, et krav om 
enten resultatet af eller motiverne bag brugen af earnings management. Mulford & Comiskey (2002) 
kræver f.eks. at indtjeningen manipuleres for at opnå et bestemt mål, som stammer fra enten ledelsen, 
eksterne analytikere eller til udjævning af indtjeningen. Giroux (2004) opstiller et spektrum over 
hvordan regnskabspraksis fortolkes, fordelt fra mildest til grovest grad: konservativ, moderat, aggres-
siv og bedrag. Der argumenteres for at earnings management, som ikke må forveksles med den gro-
vere regnskabsmanipulation, kan forekomme på alle spektrets fire niveauer. Der er således en meget 
bred definition af, hvad earnings management kan indeholde og hvordan det forekommer. 
 
Tabel 3.1: Definitioner på earnings management 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Badertscher et al. (2009), Plenborg et al. (2017), Giroux (2003 og 

2004), Mulford & Comiskey (2002), samt Burgstahler & Eames (2003) 
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Mens størstedelen af de oplistede definitioner sammenkæder brugen af earnings management med 
fleksibiliteten i regnskabspraksis, er dette dog ikke nødvendigvis afgrænset til at betyde, at earnings 
management udelukkende foregår i bogholderiet. Af Burgstahler & Eames’ (2003) definition fremgår 
det direkte, at earnings management kan foregå gennem to kanaler – reelle handlinger eller virkemid-
ler i bogføringen. Earnings management gennem reelle handlinger er i teorien ofte refereret til som 
”real earnings management”, ”real activities earnings management” eller ”real activities manipula-
tion”, mens der vil refereres til den anden form som enten ”klassisk earnings management” eller blot 
”earnings management”. Real earnings management kan forekomme gennem justeringer på beman-
ding eller produktionsindsats, afventning med at afholde eller nedjustering af nødvendige omkostnin-
ger, eller andre former for periodeforskydninger af ind- eller udbetalinger. Med denne form for ear-
nings management bliver det væsentligt sværere at vurdere i hvilken grad det forvrænger det retvi-
sende billede, som regnskabet har til formål at vise regnskabsbrugeren. Ligeledes bliver der et mere 
uklart skel mellem hvornår selskabet reelt yder en ekstra indsats for at opnå interne eller eksterne 
målsætninger, og hvornår der bliver manipuleret med tallene i form af f.eks. timingen af kontrakter, 
vedligeholdelse af materiel eller uhensigtsmæssige omkostningsbesparelser. Roychowdhury (2006, 
s. 336) definerer dette skel ved ”management actions that deviate from normal business practices, 
undertaken with the primary objective of meeting certain earnings thresholds”. Denne definition kræ-
ver dog også at det bliver klarlagt, hvad der er indenfor rammerne af normal virksomhedsdrift. I nogle 
tilfælde vil dette være relativt nemt at gennemskue, men i mere komplekse og omskiftelige organisa-
tioner kan det være svært at fastlægge en endelig grænse for, hvornår der er foretaget real earnings 
management. 
 

3.1.1 – Brugen af earnings management 
En stor del af litteraturen på området beskæftiger sig med hvornår selskaber benytter sig af earnings 
management. Burgstahler & Dichev (1997) identificerer to primære områder, hvor earnings manage-
ment er vurderet at være taget i brug – når indtjeningen netop er positiv, eller når indtjeningen netop 
er stigende i forhold til tidligere resultater. De finder at der især er tydelige indikationer på, at selska-
ber benytter earnings management for at undgå at rapportere negativ indtjening. Der er i mindre grad 
indikationer på at selskaber benytter earnings management til at undgå faldende indtjening, men der 
er dog fortsat robuste resultater som taler for at dette også er tilfældet. I begge disse situationer er der 
tale om positiv earnings management, hvor indtjeningen justeres opad for at nå et givet mål. Der er 
dog også flere situationer, hvor earnings management benyttes til at justere indtjeningen nedad. Healy 
(1985) identificerer earnings management i forbindelse med bonusaflønning af ledelsen, og finder i 
den sammenhæng at der er motivationer til at nedjustere indtjeningen i en periode, for at ”flytte” den 
til en fremtidig periode, hvis der er et loft på bonusaflønningen og indtjeningen i den nuværende 
periode er væsentligt over dette loft. Herudover er ”big bath” teorien udbredt i litteraturen. Et big bath 
er når et selskab har incitamenter til at nedjustere indtjeningen så meget som muligt i det nuværende 
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år, for at have større mulighed for at opjustere i fremtidige år. Dette kan blandt andet forårsages af at 
ledelsen har indset at det er umuligt at opnå bonusaflønning i året, at der er sket udskiftning i ledelsen 
og der derfor ønskes at næste år (første hele år med den nye ledelse) skal vise fremgang, eller hvis 
selskabet på anden måde er i krise og ønsker at vise fremgang fremadrettet (Plenborg et al., 2017). 
Slutteligt ses earnings management også brugt uden henblik på nødvendigvis at øge eller reducere 
indtjeningen, men i stedet at udjævne indtjeningen over en længere årrække. Hand (1989) finder ek-
sempelvis at selskaber planlægger regnskabsmæssige beslutninger til at udjævne indtjeningen, hvor 
det antages at investorerne vil opfatte en mere stabil indtjeningsstrøm at være tegn på en mindre 
volatil drift, hvorfor afkastkravet til selskabet vil falde og aktiekursen i sidste ende vil stige. 
 
Mens der i litteraturen er mange indikationer på, at earnings management bliver brugt både på tværs 
af lande og sektorer, er der dog også kritiske syn herpå. Et ofte citeret argument for eksistensen af 
earnings management, er at fordelingen af indtjening på tværs af selskaber, sektorer og over tid, ad-
skillige gange er vist at have et ”kink” omkring nul (se blandt andet Hayn (1995), Burgstahler & 
Dichev (1997) og Schøler (2006)). Dette kink i en fordeling, som ellers tilnærmelsesvis er normal-
fordelt, viser at der er en uforholdsmæssig lille andel af selskaber som rapporterer indtjening som 
netop er negativ, mens der er en uforholdsmæssig stor andel af selskaber der rapporterer netop positiv 
indtjening. Dechow et al. (2003) undersøger, om der er forskelle i indikationer på earnings manage-
ment mellem selskaber som viser smal, positiv indtjening og selskaber med smal, negativ indtjening. 
De finder imidlertid ikke en signifikant forskel på de to grupper, hvilket taler imod at dette kink kan 
forklares gennem earnings management. Derfor forsøges kinket i stedet forklaret gennem andre ka-
naler, eksempelvis at udsigten til underskud driver selskaber til at præstere mere og derigennem netop 
opnå profit, eller at det kan være drevet af regnskabsprincipper eller survivorship bias hos de analy-
serede selskaber. 
 

3.1.2 – Definition på earnings management 
Som det fremgår af foregående afsnit, er earnings management et begreb der dækker over mange 
forskellige mulige fortolkninger og forståelser, ligesom at formålet med det spænder over mange 
forskelligartede situationer. Ud fra litteraturens definitioner på earnings management opstilles derfor 
en definition, som dækker hvordan begrebet forstås og benyttes i specialet. Earnings management 
defineres herefter som: ”brugen af diskretionær information og fleksibiliteten i tilladte regnskabs-
principper til bevidst at opnå et regnskabsmæssigt resultat som afviger fra et retvisende billede af 
selskabets finansielle stilling”. Definitionen kan opdeles i fire primære elementer: 

• “brugen af diskretionær information og fleksibiliteten i tilladte regnskabsprincipper”: Dette 
element af definitionen tillader som udgangspunkt at alle personer som er involveret i et gi-
vent selskab har muligheden for at foretage earnings management. Der sker dog en naturlig 
afgrænsning i form af, at vedkommende skal (i) være i besiddelse af diskretionær information 
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og (ii) være i stand til at kunne udnytte denne information til at influere regnskabsprocessen 
og -aflæggelsen. Dette vil i de fleste tilfælde give en naturlig afgrænsning til ledelse og po-
tentielt bestyrelse, mens det dog ikke udelukkes at andre kan influere brugen af earnings ma-
nagement. Hvordan den tilgængelige diskretionære information og regnskabsfleksibilitet skal 
udnyttes er ikke nærmere defineret, hvorfor definitionen både tillader real og klassisk earnings 
management. Med henvisning til regnskabsprincipper vil den mest naturlige fortolkning dog 
være klassisk earnings management. 

• “til bevidst at opnå”: Her lægges, som i langt størstedelen af definitionerne i empirien, vægt 
på at earnings management er en eller flere bevidste handlinger, og skal have til formål at 
opnå en forskydning af regnskabstallene, som ikke var forekommet uden denne/disse hand-
ling(er). 

• “et regnskabsmæssigt resultat”: Det klarlægges at fokuspunktet for definitionen er den eks-
terne rapportering, som er underlagt en bestemt regnskabspraksis. Denne afgrænsning betyder 
dog ikke, at der udelukkende fokuseres på årsrapporter, men tillader også fokus på f.eks. kvar-
talsrapporter eller andre regnskabsmeddelelser som følger en given regnskabspraksis. Herud-
over er fokus henledt på et ”resultat”, hvorfor det kræves at udfaldet af earnings management 
har indflydelse på resultatopgørelsen i regnskabet. Dette er dog ikke ensbetydende med, at det 
ikke også kan have en effekt på balance og/eller pengestrømsopgørelse. 

• “som afviger fra et retvisende billede af selskabets finansielle stilling”: Formålet med ear-
nings management skal være at eksternt vise et billede af selskabets indtjening som afviger 
fra hvad der reelt præsteres internt. Definitionen er ikke ”retningsbestemt” og tillader derfor 
både earnings management til at justere resultatet henholdsvis opad og nedad, når blot det 
afviger fra et retvisende billede. Da formålet med dette speciale er at vurdere hvad der påvirker 
brugen af earnings management, er det nødvendigt at definitionen ikke har foruddefineret at 
specifikke motiver skal ligge til grund, før der kan siges at være tale om earnings management. 

 
Det element af definitionen, som er sværest at klarlægge, er den sidste del af definitionen. Hvordan 
ved man, hvornår et rapporteret resultat afviger fra et retvisende billede? Dette er et nøglespørgsmål 
i undersøgelsen af earnings management, fordi stakeholders som måtte have interesse i hvorvidt der 
er benyttet earnings management, i mange tilfælde vil være udenforstående uden adgang til intern 
information. Med dette følger et dilemma da det kun er muligt endegyldigt at vurdere, hvornår ear-
nings management har været benyttet, når selskabet selv oplyser herom, hvilket ville være i strid med 
selve formålet bag at foretage earnings management. Netop derfor beskæftiger en markant del af 
litteraturen sig med, hvordan det er muligt at måle brugen af earnings management, og hvilke ele-
menter i regnskabet som kan indikere, at der er anvendt earning management. 
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3.2 – Måling af earnings management 
Efter at have klarlagt hvordan earnings management skal forstås og defineres, bliver næste udfor-
dring, hvordan det er muligt at opdage brugen heraf. Grundet den brede definition af earnings mana-
gement i litteraturen, hvor det i de fleste tilfælde ikke er afgrænset hvordan regnskabstallene skal 
være ”managed”, førend der kan være tale om earnings management, er det som udgangspunkt kun 
regnskabsstandarder og den dertilhørende fleksibilitet, som sætter grænser for hvilke poster der be-
nyttes til brugen af earnings management. Muligheden for helt at bryde med regnskabsstandarder 
igennem deciderede besvigelser eller anden manipulation af informationer er også til stede, men dette 
vil være uden for definitionen af earnings management da det ikke benytter sig af ”fleksibiliteten i 
tilladte regnskabsprincipper”. 
 
Selvom der i realiteten er adskillige forskellige metoder til at foretage earnings management, har en 
stor del af litteraturen som forsøger at identificere earnings management, lagt sig fast på en bestemt 
proxy – måling af periodiseringer (accruals). Dette skyldes at regnskabsfleksibiliteten relateret til 
netop denne type af poster er underlagt væsentlige muligheder for at lade sig påvirke af ledelsesmæs-
sige skøn. Litteraturens primære fokus på dette område, er at opdele periodiseringerne i en diskretio-
nær del (discretionary accruals, DA) og en ikke-diskretionær del (non-discretionary accruals, NDA). 
Brugen af periodiseringer tillader, til en vis grad, at indtægter og omkostninger kan forskydes mellem 
perioder, og giver derfor også mulighed for at tilpasse resultatet tilsvarende inden for en vis grænse. 
 
3.2.1 – Tidlige modeller 
Healy (1985) er blandt de første til at undersøge ledelsens brug af diskretionære periodiseringer i 
forhold til de ikke-diskretionære periodiseringer, med henblik på at måle om ledelsen benytter ear-
nings management til at maksimere deres bonusaflønning, når denne er kædet til regnskabsmæssig 
indtjening. Der argumenteres for, at der er øvre og nedre grænser for, hvor meget det er muligt at 
justere den ”sande” indtjening med brug af DA. Der argumenteres for, at indtjeningen kan opdeles 
som det fremgår af formel 3.1. 
 
 !" = $" + &'(" + '(" (3.1) 

 Hvor: 
 Et = selskabets indtjening (earnings) i år t. 
 Ct = selskabets pengestrømme fra driften (cash flow from operations) i år t. 
 NDAt = selskabets ikke-diskretionære periodiseringer i år t. 

DAt = selskabets diskretionære periodiseringer i år t. 
 
Healy (1985) opstiller siden to proxyer til måling af DA. Første proxy er effekten af frivillige ændrin-
ger i anvendt regnskabspraksis. Anden proxy er selskabets samlede periodiseringer, der estimeres 
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som forskellen mellem E og C, og for at skabe sammenlignelighed på tværs af selskaber skaleres 
dette mål med en lagget værdi af samlede aktiver. Der er mulighed for at skabe den samme sammen-
lignelighed ved brug af andre mål for selskabers størrelse, eksempelvis markedsværdi af aktiver, om-
sætning eller andet. Dermed estimeres DA ud fra formel 3.2. 
 
 '(" = ($$" ∕ *("+, (3.2) 

 Hvor: 
 ACCt = samlede periodiseringer (accruals) i år t. 
 TAt-1 = samlede aktiver (total assets) i år t-1. 
 
Ved at benytte denne proxy for DA, hviler undersøgelsen på en antagelse om at samtlige periodise-
ringer er diskretionære, eller at den ikke-diskretionære del af periodiseringerne som minimum er neg-
ligerbare. 
 
DeAngelo (1986) bygger videre på Healy’s (1985) model, ved ikke længere at antage at der ikke er 
nogen NDA. I stedet opstilles en proxy for DA som baseres på ændringen i samlede periodiseringer 
fra en periode til den næste. Baseret på en forventning om, at selskaber ofte kan have systematisk 
store og negative NDA, argumenteres der for at en påstand om at negative ACC svarer til negativ 
earnings management ikke holder. I stedet hviler DeAngelo’s model på en antagelse om, at ∆NDA 
fra periode til periode kan approksimeres til nul, hvorfor ∆ACC approksimativt svarer til DA for pe-
rioden. Resultaterne skaleres igen med samlede aktiver. Modellen er dermed specificeret ud fra for-
mel 3.3. 
 '(" = (($$" − ($$"+,)/*("+, (3.3) 

 
Både Healy’s (1985) og DeAngelo’s (1986) modeller kan dog kritiseres på, at antagelserne om NDA 
ikke stemmer overens med den virkelige verden. Blandt andet argumenterer Kaplan (1985) for at 
NDA ændrer sig over tid, da disse er afhængige af den økonomiske omverden, som selskabet befinder 
sig i. Det er ofte fremvist, at der er en positiv sammenhæng mellem arbejdskapital (som er et hyppigt 
mål for et selskabs periodiseringer) og et selskabs aktivitetsniveau samt dertilhørende cash flows, 
hvilket understøtter dette argument. Herudover kritiserer Aljifri (2007) DeAngelo’s model for at 
skabe et benchmark for NDA (sidste års ACC), som i sig selv kan indeholde resultater af earnings 
management, hvilket kan medføre bias i målingen. 
 

3.2.2 – Jones’ model 
Jones (1991) forsøger at rette op på problematikkerne i de foregående modeller, ved at skabe et mål 
for DA som ikke er biased eller oversimplificeret. Denne model forsøger at fastlægge et forventet 
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niveau for NDA ud fra selskabets drifts- og investeringsaktiviteter gennem lineær regression. Derfor 
inkluderes et mål for omsætningen og bruttoværdien af materielle anlægsaktiver, for at kontrollere 
for den udvikling i NDA som stammer fra selskabets underliggende økonomiske situation. Omsæt-
ningen skal benyttes til at kontrollere for ændringer i arbejdskapitalen der stammer fra ændret aktivi-
tetsniveau i selskabet, mens målet af materielle anlægsaktiver benyttes til at kontrollere for ændringer 
i NDA som stammer fra afskrivninger, og dermed også fra selskabets generelle investeringsniveau og 
herigennem forretningsaktivitet. Denne regressionsmodel opstilles i formel 3.4 for det i’te selskab på 
tidspunkt t. 
 
 ($$1"

*(1"+,
= 21 ∗ 4

1
*(1"+,

6 + 7,,1 ∗ 4
∆:!;1"
*(1"+,

6 + 7<,1 ∗ 4
==!1"
*(1"+,

6 + >1" 
(3.4) 

 
 Hvor: 
 ∆REVit = ændring i omsætning (revenue) i år t for selskab i. 

PPEit = brutto materielle anlægsaktiver (gross property, plant and equipment) i år t for selskab 
i. 
21, 7,,1 og 7<,1 = koefficienter som estimeres gennem regressionsanalyse. 
>1" = fejlled i år t for selskab i. 

 
Herefter benyttes de estimerede OLS-koefficienter til at beregne et estimat for NDA. Hertil benyttes 
estimaterne ai, b1,i og b2,i som estimater for henholdsvis 21, 7,,1 og 7<,1. Det antages i modellen at 
disse estimater er konstante over tid, men ikke på tværs af selskaber. På baggrund af resultaterne af 
disse regressionsanalyser, måles DA som forskellen mellem samlede periodiseringer og det estime-
rede niveau af NDA, som det fremgår af formel 3.5. 
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Hvor ai, b1,i og b2,i som nævnt er estimater af OLS-koefficienterne. Udtrykket i parentes er et udtryk 
for estimeret NDA for den enkelte observation. Det bliver tydeligt at inddragelse af målene for om-
sætning og materielle anlægsaktiver resulterer i en model, der kontrollerer bedre for det at NDA er 
afhængig af den underliggende økonomiske situation, som selskabet står over for. Brugen af omsæt-
ning som parameter i modellen hviler dog på den underliggende antagelse, at omsætningen er fri fra 
earnings management, og ikke indeholder diskretionære elementer (eller som minimum at disse er 
konstante, sådan at hele ændringen i omsætning stammer fra ikke-diskretionære elementer). Denne 
model vil dog stadig være biased såfremt omsætningen indeholder earnings management, og netop 
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omsætningen kan være udsat for real earnings management i form af manipulation med timingen af 
købskontrakter eller lignende. 
 

3.2.3 – Den Modificerede Jones Model 
Dechow et al. (1995) modificerer Jones’ model ud fra de potentielle svagheder som er identificeret i 
modellen. I stedet for at antage at hele omsætningen er ikke-diskretionær, antages det i den Modifi-
cerede Jones Model at det blot er den andel af omsætningen som betales kontant, der er ikke-diskre-
tionær. Dette gøres ved at korrigere målet for omsætning ved at modregne ændringen i varedebitorer 
i året. Med denne korrektion følger dog i stedet antagelsen om, at samtlige kreditsalg indgår som en 
del af DA. Modellen specificeres i formel 3.6. 
 
 ($$1"

*(1"+,
= 21 ∗ 4

1
*(1"+,
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(3.6) 

 
 Hvor: 
 ∆RECit = ændring i varedebitorer (receivables) i år t for selskab i. 
 
Hvor ovenstående igen specificeres ud fra en OLS regression. Målet for DA justeres tilsvarende i 
formel 3.7. 
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Denne model kommer altså udenom antagelsen fra Jones’ (1991) model om, at hele omsætningen 
skal være ikke-diskretionær. Begge modeller er dog fortsat baseret på en antagelse om, at de estime-
rede koefficienter er stationære over tid. Dette kan føre til survivorship bias, og kan muligvis medføre 
at der ikke tages tilstrækkeligt højde for ændringer i selskabets underliggende økonomiske situation, 
afhængigt af hvor langt tilbage måleperioden går (Dechow et al., 1995). Den Modificerede Jones 
Model er i flere omgange senere blevet løbende tilpasset til at inkludere andre kilder til ændring i 
selskabets underliggende NDA, herunder pengestrømme fra driften, afkastningsgraden eller den fi-
nansielle gearing (se blandt andre Dechow et al., 2010, og Cheng et al., 2012). 
 

3.2.4 – Andre metoder 
Selvom en stor del af litteraturen fokuserer på skellet mellem diskretionære og ikke-diskretionære 
periodiseringer, findes der også flere andre mål for earnings management. En oversigt over disse 
fremgår af tabel 3.2. 
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Tabel 3.2: Oversigt over alternative mål for earnings management  

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af McNichols & Wilson (1988), Phillips et al. (2003), Badertscher et al. 

(2009) samt Stubben (2010) 
 

3.3 – Forklaringer på earnings management 
Mens en stor del af litteraturen fokuserer på målingen af earnings management og udviklingen af 
proxyer for DA eller andre måleenheder, er en mindre del af litteraturen fokuseret på hvad der præcist 
driver selskaber til at benytte sig af earnings management. Giroux (2004) opdeler motiverne bag ear-
nings management i to overordnede grupper, (i) at maksimere værdien for selskabets ejere og (ii) at 
maksimere værdien for ledelsen. I mange tilfælde vil det være klart hvad det umiddelbare mål for 
selskabet er af disse to muligheder (eller potentielt begge), men dog mindre tydeligt hvad der i første 
omgang driver selskabet/ledelsen mod at søge at opnå et af de to overordnede mål. Mens der generelt 
er enighed om, at earnings management måles bedst igennem en proxy for DA (dog afhængigt af 
omstændighederne bag undersøgelsen), er der i langt ringere grad enighed om, hvad der driver sel-
skaber til at foretage earnings management. På baggrund af litteraturen inddeles motiverne bag ear-
nings management i følgende tre kategorier: 

● Optimering af selskabets økonomiske situation 
● Personlige gevinster til ledelsen 
● Irrationel adfærd hos selskabet eller stakeholders 

 
Forståelserne af de to første kategorier stammer primært fra neoklassisk økonomisk teori, mens den 
sidste kategori er tæt relateret til behavioral finance-teorien. 
 

3.3.1 – Optimering af selskabets økonomiske situation 
Earnings management bruges i mange tilfælde for at opnå et vist mål for indtjeningen. Dette mål kan 
være drevet af ledelsens eller analytikeres forventninger til resultatet, eller kan stamme fra at selska-
bet ønsker at overholde finansielle covenants i kontrakter med kreditorer. På trods af at dette må 
forventes at føre til, at forskellige selskaber har mange forskelligartede mål for brugen af earnings 
management, er litteraturen på området alligevel primært fokuseret på signalværdien i indtjenings-
målet. Derfor er en stor del af teorien fokuseret på selskabers evne til at undgå negativ eller faldende 
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indtjening (se eksempelvis Burgstahler & Dichev (1997) eller Schøler (2006)). Der er dog også fokus 
på, hvordan denne effekt påvirker udenforståendes opfattelse af selskabet. Et hyppigt nævnt motiv 
bag earnings management er, at selskabet udnytter den asymmetriske information som medfører, at 
der er mulighed for at benytte earnings management, til at stille sig selv bedre i kontraktsforhandlin-
ger med eksterne parter (Aljifri, 2007, og Burgstahler & Dichev, 1997). For at dette motiv skal være 
gældende, er nogle antagelser nødt til at være opfyldt. For det første må efficiensen på markedet 
maksimalt være semi-stærk, da modparten i kontraktsforhandlingerne ellers ville have indblik i den 
fulde information om selskabet, og ikke være blevet snydt af brugen af earnings management. For 
det andet kræver det, at modparten ikke uden væsentlige omkostninger kan vurdere, hvorvidt selska-
bet har benyttet sig af earnings management. En rationel beslutningsproces ville indikere at modpar-
ten afholder præcis de omkostninger til overvågning, som skaber ligevægt med den forventede ge-
vinst eller nedbragte tab som det måtte give, hvis selskabet har ageret svigagtigt. 
 
Som før nævnt er der ligeledes indikationer på, at earnings management hyppigt benyttes til at ud-
jævne (”smoothe”) indkomsten over en længere periode (se blandt andre Hand, 1989, Aljifri, 2007 
og Badertscher et al., 2009). Dette gøres ved at der i gode år benyttes meget konservativ bogføring 
til at opbygge såkaldte ”cookie jar reserves”, som der kan tages fra i mindre gode år, for at få driften 
som helhed til at se mindre volatil ud på langt sigt. Denne metode har dog risiko for at have store 
konsekvenser for selskabet, når der har været tilpas mange dårlige år til at reserverne er sluppet op. 
Herudover ønsker mange selskaber at fastholde en stigende indtjening fra år til år, og benytter lige-
ledes udjævningsteknikker til at opnå dette (Burgstahler & Dichev, 1997). 
 
Med nedadrettet earnings management får selskaber mulighed for at optimere sin skatteomkostning 
og bringe denne så langt ned som muligt. Dette må derfor også ses som et potentielt motiv bag ear-
nings management. Der er dog beskedne beviser for, at skattemæssige overvejelser har indflydelse 
på brugen af earnings management. Badertscher et al. (2009) finder at udjævning af indkomsten er 
væsentligt mere udslagsgivende som forklaringsfaktor til earnings management end skatteovervejel-
ser. De vurderer dog også, at dette ikke er ensbetydende med, at earnings management ikke benyttes 
til at optimere skatteomkostningen, men forventer i stedet at dette optimeres ud fra real earnings 
management ved at time og strukturere kontrakter til at optimere skatteforhold. 
 
3.3.2 – Personlige gevinster til ledelsen 
Denne kategori af motiver er baseret på en ledelse som handler opportunistisk for at fremme egne 
interesser. Disse kan i nogle tilfælde være sammenfaldende med selskabets interesser og i andre til-
fælde være modsatrettede. Både Bergstresser & Philippon (2006) og Olsen & Zaman (2013) finder 
væsentlige indikationer for, at der er en tæt sammenhæng mellem earnings management og bonusaf-
lønning af ledelsen relateret til selskabets aktiekurs. De finder at ledere med større andel af aflønning 
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i aktieoptioner eller som på anden måde er tilknyttet aktiekursen, har større tendenser til at benytte 
sig af earnings management til at påvirke aktiekursen. Olsen & Zaman (2013) viser at der er en væ-
sentlig sammenhæng mellem insiderhandel af aktier og den estimerede brug af earnings management. 
Healy (1985) opstiller en model for sammenhængen mellem bonusaflønning af ledelsen, når denne 
er relateret til et aktivitets- eller indtjeningsmål, og earnings management. Det ses at ledelsen har 
incitamenter til at opjustere indtjeningen for at opnå den maksimale bonus, men når der nås et even-
tuelt loft på denne, vil ledelsen i stedet nedjustere resultatet og opspare cookie jar reserves til fremti-
den. 
 
Brugen af cookie jar reserves er også relevant når nye ledelser vælger at anvende big baths. Her 
afholder ledelsen større omkostninger end forventet i et år og benytter (typisk) meget konservativ 
bogføring, som medfører at der er mulighed for at tilbageføre nogle periodiseringer i fremtiden, og 
derfor opjustere fremtidig indtjening (Plenborg et al., 2017). Big baths benyttes dermed i situationer 
hvor ledelsen har behov for fremadrettet at kunne vise en fremgang. Fremgangsmåden forbindes ty-
pisk med udskiftning af væsentlige ledelsesposter, hvor den nye ledelse har brug for at vise at forti-
dens problemer skyldes de udskiftede personer, og at der nu er ”ryddet op” i selskabet. Der er dog 
også mulighed for at benytte big baths i forbindelse med kriser eller i andre situationer, hvor omver-
denen i forvejen forventer en ringe indtjening i et givet år, for at kunne vise en opadgående tendens i 
efterfølgende år. 
 
3.3.3 – Irrationel adfærd hos selskabet eller stakeholders 
Den sidste kategori af motiver bag earnings management kan, modsat de to første, ikke forklares ud 
fra traditionel neoklassisk økonomi, men tager i stedet udgangspunkt i nogle af de anomalier som 
findes i litteraturen. Burgstahler & Dichev (1997) kommer frem til at kink’et i indtjeningsfordelingen 
omkring nul kan forklares ved brug af prospektteori (se afsnit 4.2.2), der er en af behavioral finance-
teoriens grundlæggende modifikationer til neoklassisk økonomisk teori. Investorer opnår inden for 
prospektteori (se Kahnemann & Tversky, 1979) deres værdi ud fra referencepunkter frem for absolut 
værdi af indkomst. Herudover er værdifunktionen konkav for positiv værdi og konveks for negativ 
værdi (sammenholdt med referencepunktet), hvorfor marginalværdien er markant større omkring et 
referencepunkt end for resten af værdifunktionen, og investorer viser en særlig aversion over for tab, 
vejer tungere end værdien ved en tilsvarende gevinst. Baseret på denne forklaring, er der tydelige 
incitamenter for selskaber til at benytte earnings management i et forsøg på at narre investorer eller 
andre interessenter, som ville reagere voldsommere ved underskud end ved et tilsvarende overskud. 
Burgstahler & Dichev (1997) argumenterer for, at netop referencepunkterne omkring (i) indtjening 
på nul og (ii) ændring i indtjening på nul, er relevante for investorer som værdiansætter selskabet ud 
fra multipler baseret på (i) nettoaktiver eller (ii) indtjening. 
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Simpson (2013) viser ligeledes at der er en sammenhæng mellem brugen af earnings management og 
”investor sentiment”. Investor sentiment beskrives som investorernes formodninger om fremtidige 
cash flows og investeringsrisici, som ikke kan retfærdiggøres ud fra den tilgængelige information. I 
tider med høj (lav) investor sentiment vil investorer alt andet lige kræve en større (mindre) indtjening, 
da der er højere (lavere) forventninger til markedet. Studiet finder at selskaber er opmærksomme på 
dette, og fremlægger indikationer for at der er systematisk sammenhæng mellem brugen af earnings 
management og investor sentiment. Selskaber benytter derfor flere opjusteringer af indtjeningen i 
perioder med høj investor sentiment, og vice versa i perioder med lav investor sentiment. Dermed 
konkluderer Simpson (2013) at både retningen og graden af earnings management varierer med in-
vestor sentiment over tid. 
 

3.4 – Opsummering 
Earnings management er et begreb der kan tolkes på mange forskellige måder, hvilket også fremgår 
af litteraturen på området. Ud fra den relevante litteratur opstilles en definition på earnings manage-
ment baseret på selskabers brug af diskretionær information til at korrigere indtjeningen til et andet 
niveau, end hvad der er retvisende. Denne definition tillader en bred fortolkning af earnings manage-
ment, som ikke er afgrænset til bestemte formål eller fremgangsmåder. Den hyppigst betragtede måde 
at måle earnings management på, er gennem et kvantitativt mål for selskabers diskretionære periodi-
seringer. Her har især den Modificerede Jones Model vundet popularitet, mens andre metoder dog 
også benyttes, ligesom der også benyttes andre mål end blot diskretionære periodiseringer. I nærvæ-
rende afhandling tages udgangspunkt i et mål baseret på diskretionære periodiseringer og den Modi-
ficerede Jones Model. Motiverne bag earnings management inddeles i tre kategorier – optimering af 
selskabets økonomiske situation, personlig gevinst til ledelsen og irrationel adfærd hos selskabet eller 
stakeholders. Specialet afgrænser sig til at undersøge motiver baseret på irrationel adfærd hos selska-
bet eller stakeholders. Derfor undersøges i følgende kapitel litteraturen som ligger til grund for den 
tredje gruppe af motiver. 
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Kapitel 4 – Fra det rationelle til det irrationelle individ 
For at undersøge hvilke motiver, der ligger til grund for brugen af diskretionær information i indtje-
ningsmålet, redegøres for de heuristikker og bias fra behavioral finance-teorien, der kan være med til 
at påvirke eller motivere brugen heraf. Indledningsvis redegøres for den traditionelle neoklassiske 
økonomiske teori, dens antagelse om rationelle individer, asymmetrisk information og markedseffi-
ciens. Hernæst opstilles en række observerede anomalier, der udfordrer den neoklassiske økonomiske 
teori, hvilket har ført til en mere behavioristisk funderet teori, der inkorporerer individers irrationelle 
adfærd. Herunder beskrives en række heuristikker og bias fra behavioral finance-teorien, der kan have 
en indvirkning på brugen af earnings management. 
 

4.1 – Neoklassisk økonomisk teori 
Følgende afsnit vil redegøre for de grundlæggende principper bag traditionel økonomisk teori og den 
dertilhørende forståelse for selskabers rapportering af indtjening og motiverne bag earnings manage-
ment. For at forstå hvorfor selskaber benytter deres regnskabsfleksibilitet og anvender earnings ma-
nagement introduceres indledningsvist den traditionelle neoklassiske økonomiske teori. Teoriens pri-
mære antagelse om komplet rationalitet vil blive udfordret i de efterfølgende afsnit. 
 
De grundlæggende motiver bag earnings management, beskrevet i afsnit 3.3.1 og 3.3.2, tilhører den 
neoklassiske teori, der bygger på en antagelse om den økonomiske mand, kaldet ”homo economicus”. 
Teorien lyder på at homo economicus altid agerer perfekt rationelt ud fra komplet information, er i 
stand til at prioritere alternativer og har et klart mål om nyttemaksimering. Der findes fire antagelser 
om det rationelle individ: (i) “completeness”, hvor alle præferencer kendes. (ii) “transitivity”, hvor 
man er i stand til at prioritere alternativer og præferencer anvendes konsekvent (hvis A foretrækkes 
over B og B over C, så foretrækkes også A over C), (iii) ”independence”, hvor rangeringer af præfe-
rencer er additive og proportionale, (iv) “continuity”, hvor indifferenskurver er kontinuerte med uen-
delig mange kombinationer af vægte (Ackert & Deaves, 2010). 
 

4.1.1 – Nyttemaksimering og holdninger til risiko 
Individer kan have forskelligartede holdninger til risiko. Det risikoaverse individ har en konkav nyt-
tefunktion og lider større nyttetab ved et givet økonomisk tab end vedkommende får tilført nytte fra 
en tilsvarende økonomisk gevinst. Det risikoneutrale individ har en proportionalt stigende nyttefunk-
tion og lider samme nyttetab for et givet økonomisk tab som vedkommende får tilført nytte fra en 
tilsvarende økonomisk gevinst. Det risikosøgende individ har en konveks nyttefunktion og lider et 
mindre tab af nytte for et givet økonomisk tab end vedkommende får tilført nytte fra en tilsvarende 
økonomisk gevinst. Traditionel finance teori er baseret på forventet nytteteori, der antager faldende 
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marginale afkast, hvilket betyder at risikoaverse nyttefunktioner er konkave mens indifferenskurver 
er konvekse, grundet faldende substitutionshastigheder (Ackert & Deaves, 2010). 
 
Det rationelle individ er særligt i nyere tid blevet udfordret og kritiseret, da beslutninger bliver påvir-
ket af manglende information og fejlagtige beslutningsprocesser. Dertil kritiseres antagelsen på bag-
grund af manglen på perfekt information og observeret præference for kortsigtede gevinster i forhold 
til langsigtede. Desuden findes det også at selv risikoaverse individer lejlighedsvis kan følge risiko-
søgende adfærd. Nogle af disse begrænsninger til individets rationalitet kan beskrives ved uoverens-
stemmelse mellem individers mål og uligheden i graden af information individerne imellem (Ackert 
& Deaves, 2010). 
 

4.1.2 – Agent teori  
Agent teorien antager fuld rationalitet og hævder, at beslutningsprocesser påvirkes af opportunistisk 
snarere end irrationel adfærd, og derfor er helt bevidste. Jensen & Meckling (1976, s. 308) definerer 
agent teori som: “(...) a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another 
person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision 
making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers there is good 
reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal.”. I sådanne 
agent-principal forhold optræder ejere ofte som principaler, og ledelsen ofte som agenter. Agentpro-
blemer opstår, når agentens og principalens incitamenter ikke er i overensstemmelse (Ackert & Dea-
ves, 2010). Adskillelsen af ejerskab og ledelse i de fleste moderne selskaber indebærer, at ledere kan 
forfølge andre mål end at maksimere ejernes værdi, hvilket karakteriseres som et type 1 agentproblem 
(Thomsen & Conyon, 2012). Grundlæggende opstår disse som resultatet af interessekonflikter og 
asymmetrisk information mellem principal og agent (Ibid.). 
 
Det gælder ofte at ledere er bedre informeret end ejerne om selskabernes daglige drift og muligheder, 
hvilket skaber asymmetrisk information i forhold til ledelse og kontrol af selskaber (Thomsen & 
Conyon, 2012). Ejere kan forsøge at reducere dette informationsgab, men det vil ofte være omkost-
ningstungt, og nettoeffekten vil derfor ofte være negativ. Agentproblemer vedrører ikke kun ejere og 
ledere, da der også kan opstå interessekonflikter mellem andre parter med interesse i selskabet. Et 
eksempel er flertals- vs. minoritetsaktionærer, hvilket er kendt som et type 2 agentproblem (Ibid.). 
 

4.1.3 – Signalling og informationsindhold 
Signalling kan optræde i alle markeder med informationsasymmetri og opfattes af mange som en 
modstående teori til agentteorien. Teorien bygger på en antagelse om, at sælgere har mere information 
om deres produkter end købere, der kun har en generel opfattelse om den relative prissætning (f.eks. 
at gode produkter sælger til x kr., at der er fejl i en vis andel af produkterne, og at fejlagtige produkter 
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sælger til y kr.). Således vil de uvidende købere værdiansætte alle produkter til samme pris, på bag-
grund af et vægtet gennemsnit af den generelle opfattelse. Sælgere af produkter der kvalitetsmæssigt 
er over gennemsnittet vil udsættes for offeromkostninger, da deres produkter kunne have været solgt 
til en højere pris, hvis køberne var oplyste omkring den bedre kvalitet. Samtidig vil sælgere af pro-
dukter der kvalitetsmæssigt ligger under gennemsnittet have en implicit gevinst idet deres produkter 
er mindre værd end hvad de kan sælges for. Sælgere af produkter af høj kvalitet har derfor incitament 
til at forlade markedet - et udtryk for adverse selection. Alternativt kan disse sælgere kommunikere 
deres produkters overlegne kvalitet til køberne og dermed øge prisen gennem signalling. For at sig-
nalet skal virke hensigtsmæssigt, må det ikke være let at kopiere af sælgere med produkter af dårlig 
kvalitet. Som følge af at sælgere med produkter af bedre kvalitet signalerer, begynder købere at op-
fatte alle de resterende sælgeres produkter som værende af lav kvalitet, hvorfor deres gennemsnitspris 
vil dale. De bedste af de resterende sælgere vil fortsætte så længe prisstigningen overstiger omkost-
ningen ved signalling (Morris, 1987). 
 
For danske, børsnoterede selskaber benyttes den rapporterede indtjening som et offentligt signal til 
markedet om selskabets performance, og har dermed et stort informationsindhold. Ifølge signalling 
teorien vil selskaber, der mener at de generelt har en høj indtjeningsevne sende et signal om dette i 
form af rapportering af højere indtjening, hvilket kan føre til adverse selection. Disse ineffektive 
udfald af den asymmetriske information er udtryk for en ineffektivitet i markederne. Derfor er det 
relevant at undersøge hypotesen om efficiente markeder, da graden af disse afhænger af graden af 
tilgængelig information.  
 

4.1.4 – Efficiente markeder 
På baggrund af den neoklassiske økonomis antagelser vil de rationelle individer skabe efficiente mar-
keder. Fama (1970) udgav Efficient Market Hypothesis (EMH), der bygger på tre antagelser: (i) ingen 
transaktionsomkostninger, (ii) al information er tilgængelig for alle markedsdeltagere i gratis form, 
og (iii) alle er enige om implikationerne af den nuværende information på priserne og distributionen 
af fremtidige priser. Fama (1970) løsner dog antagelserne ved at anerkende deres begrænsninger og 
at de er fyldestgørende men ikke nødvendige. Så længe transaktionsomkostninger reflekterer al til-
gængelig information, og så længe et tilstrækkeligt antal investorer har adgang til den tilgængelige 
information er markedet stadig effektivt. Dernæst argumenteres der også for at markeder godt kan 
være efficiente selv om nogle investorer er uenige omkring implikationerne af informationen, så 
længe disse investeringer er ukorrelerede og ikke evaluerer den tilgængelige information bedre end 
hvad der implicit reflekteres i markedspriserne, da deres investeringer kun vil påvirke markedet i 
meget svag grad. Såfremt der skulle opstå en bølge af korrelerede, irrationelle investeringer vil aktive 
og ubegrænsede arbitragere udligne markedspriserne og bringe dem tilbage til deres sande værdi 
(Ibid.). 
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Fama (1970) beskriver tre niveauer af markedseffektivitet, som adskiller sig på graden af information, 
der er reflekteret i aktivernes priser: (i) svag, (ii) semi-stærk og (iii) stærk markedseffektivitet. Svag 
markedseffektivitet karakteriseres ved, at priserne reflekterer den fulde information i tidligere priser. 
Ved svagt effektive markeder vil det være umuligt at skabe konsistent overlegen profit ved udeluk-
kende at se på tidligere priser, da de følger en random walk. Ved dette menes, at successive prisæn-
dringer er uafhængige og identisk distribuerede. Ved semi-stærk markedseffektivitet reflekterer pri-
serne alle tidligere priser samt al offentlig tilgængelig information. Her vil priserne øjeblikkeligt til-
passe sig offentlig tilgængelig information. Ved stærkt effektive markeder reflekterer priserne al in-
formation der kan fremskaffes ved dybdegående analyse af selskabet såvel som økonomien. I sådanne 
markeder findes der ikke overlegne investorer som konsistent slår markedet (Ibid.). 
  
Som tidligere nævnt kritiseres neoklassicismen ofte for de noget ”radikale” antagelser såsom agenters 
komplette rationalitet. En af implikationerne her ville være at selskaberne altid ville rapportere den 
indtjening der førte til en maksimering af individets nytte frem for det mest retvisende billede af 
selskabet, hvorfor investorerne ville prissætte aktierne forkert. Dette er i tråd med det at selskaber 
deltager i ”aggressiv” earnings management for at kommunikere noget andet end sandheden til mar-
kedet. 
  
Neoklassicismen er yderst vigtig for specialets undersøgelser, da teorien former det grundlag, som de 
irrationelle behavioral finance mekanismer afviger fra. Den neoklassiske teoris antagelser kan sjæl-
dent bekræftes i virkeligheden. Disse afvigelser stammer i høj grad fra det at markeder består af 
mennesker, som ikke altid handler rationelt og ofte begår fejl. Endvidere er rationelle arbitrageres 
korrigerende magt ofte overvurderet i teorien, da der forekommer en række praktiske begrænsninger 
til arbitrage.  
  

4.1.5 – Anomalier og effektivitetsantagelsens begrænsninger 
Der findes utallige undersøgelser der analyserer implikationerne af EMH inden for det traditionelle 
økonomiske paradigme. Siden Fama (1970) udgav EMH er der blevet foretaget en række studier, der 
har fundet resultater, der bekræfter hypotesen om effektive markeder i svag, semi-stærk eller stærk 
forstand. EMH kan dog ikke beskrive de mange abnormiteter og afvigelser i konkurrenceprægede 
markeder, der eksempelvis gør at priser afviger fra deres “sande” værdi som følge af efficiente vær-
diansættelsesmodeller såsom f.eks. CAPM af Sharpe (1964), Lintner (1965) og Mossin (1966), der 
forklarer en lineær sammenhæng mellem risiko og forventet afkast. Dermed er enhver test af en vær-
diansættelsesmodel også en test af markedseffektivitet (Brealy et. al, 2014). 
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En anomali defineres som et observeret empirisk resultat der lader til at være i modstrid med mar-
kedseffektivitet (Ackert & Deaves, 2010). Udtrykket ”lader til” bevirker at efficienstests i ordets 
egentlige forstand er en ”joint hypothesis test”, hvor forkastelse indebærer enten inefficiente marke-
der, mangelfuld risikojustering eller begge. Man kan dermed ikke kategorisere efficiens, og anoma-
lierne er derfor blevet kritiseret hårdt igennem tiderne. De fremtrædende anomalier omfatter forsin-
kede reaktioner på regnskabsmeddelelser, small-firm effect, value over growth advantage, samt mo-
mentum og reversal. For at sådanne observerede anomalier kan tages alvorligt skal det undgås at de 
er forårsaget af tilfældigheder, og der skal kunne spores korrelation over flere perioder. Der er mar-
kedseffektivitet i nogen grad hvis en af tre kriterier er opfyldt: (i) investorer er rationelle, (ii) hvis 
investorer ikke er rationelle, men deres fejl er tilfældige, (iii) hvis investorer ikke er rationelle og 
deres fejl ikke er tilfældige, men der er ubegrænset arbitrage (Ackert & Deaves, 2010). 
 
Tilsammen kan anomalierne være tegn på afvigelser fra EMH og den neoklassiske teoris antagelser 
om rationalitet og perfekt information i konkurrenceprægede markeder. Dette antyder at EMH ikke 
er fyldestgørende, og teorien bevægede sig mod behavioral finance, hvilket implicerede et paradig-
meskift og et brud med neoklassiske antagelser såsom rationalitet og nyttemaksimering. I stedet for-
søger behavioral finance at inddrage den menneskelige kognitive psykologi og studiet af menneske-
lige adfærdsmønstre i teorien om økonomi og finansiering. I Barberis & Thalers (2002) omfattende 
gennemgang og undersøgelse af behavioral finance teori argumenterer de for, at den forsimplede, og 
dermed attraktive, neoklassiske teori ikke kan beskrive de observerede mønstre i data om aktiemar-
kedet, gennemsnitsafkast og investorernes individuelle handelsadfærd. Hvis aktiekurser repræsente-
rer al information i markedet og dermed er korrekt prissat, hvordan kan investorer så tjene penge og 
slå markedet uden at pådrage sig yderligere risiko?  
 

4.2 – Behavioral Finance 
I kontrast til den traditionelle teori om EMH står behavioral finance, der argumenterer for, at effici-
ente markeder har sine begrænsninger, som der skal tages hensyn til. Kontrasten består i det at neo-
klassisk økonomisk teori antager rationalitet og efficiens, mens behavioral finance argumenterer for, 
at individer ikke altid er fuldstændig rationelle. Individer er i stedet påvirket af den menneskelige 
dømmekraft, hvilket udtrykkes ved kognitiv bias der defineres som et mønster af afvigelser i rationa-
liteten der opstår i en given situation. Derfor kan finansielle markeder ikke være fuldkommen effici-
ente i alle tilfælde. Behavioral finance udfordrer teorien om nyttemaksimering af homo economicus 
og at de grundlæggende antagelser om rationalitet er forsimplede (Ackert & Deaves, 2010). I den 
økonomiske teoris udvikling fra de bagvedliggende antagelser om rationel til irrationel adfærd spiller 
den afgrænsede rationalitet en væsentlig rolle.  
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4.2.1 – Afgrænset rationalitet 
Afgrænset rationalitet (bounded rationality) er et af de grundlæggende principper i behavioral finance 
og dækker over individers empiriske beslutningsadfærd. Simon (1956) bidrog med afgrænset ration-
alitet som et alternativt grundlag for matematisk modellering af beslutningsprocesser og beskriver 
princippet ved: “The capacity of the human mind for formulating and solving complex problems is 
very small compared with the size of the problems whose solution is required for objectively rational 
behavior in the real world - or even for a reasonable approximation to such objective rationality.” 
(Simon, 1957, s. 198). 
 
Dermed udtrykker den afgrænsede rationalitet, at individers kognitive begrænsninger tvinger os til at 
konstruere en simplificeret model af den rigtige verden hvori vi tager vores beslutninger. Fra et be-
havioral finance perspektiv, opfører vi os rationelt inden for disse simplificerede modeller, som dog 
muligvis ikke fører til optimale løsninger i den rigtige verden. Eftersom individer har begrænset tid, 
ressourcer og viden, men også hukommelse, evner til at bearbejde information, bevidsthed om be-
slutningsalternativer og egne præferencer, hævder Simon (1957) at individer inden for disse rammer 
forsøger at opnå tilstrækkelig tilfredshed (“satisfice”) i stedet for nyttemaksimering. Dette kan be-
tragtes som en heuristik, da man benytter sine erfaringer til at fastslå, hvor god en løsning man kan 
forvente ud fra den givne beslutningssituation (Nordfang & Nørby, 2017). 
 
I kontrast til de neoklassiske antagelser bliver beslutningstagningsprocessen nu undersøgt fra en de-
skriptiv vinkel, hvor man undersøger hvordan beslutninger tages fra individets perspektiv. Selvom 
individet er overbevist om at vedkommende maksimerer sin samlede værdi er dette måske langt fra 
sandheden grundet afgrænset rationalitet og begrænset bearbejdning af information. Afgrænset rati-
onalitet er særligt vigtigt for investeringsbeslutninger siden køber skal gøre sig nogle antagelser om 
hvordan investeringen vil udfolde sig og udvikle sig over tid i forhold til markedet. 
 

4.2.2 – Prospektteori 
Kahneman & Tversky (1979) fremlagde prostpektteorien som en psykologisk funderet model for, 
hvordan man vælger mellem prospekter ud fra en vurdering af gevinst og tab. Et prospekt defineres 
som et muligt udfald – noget der med en vis grad af sandsynlighed vil ske. Prospektteori er et alter-
nativ til teorien om nyttemaksimering, som ikke kan forklare observerede beslutningsprocesser under 
risiko (Ackert & Deaves, 2010). Teorien adskiller sig også fra den forventede nytteteori, der er mere 
normativ, idet den antager at det rationelle individ bør handle på en bestemt måde, mens prospektte-
orien er mere positivistisk og deskriptiv, da den ser på hvad individer rent faktisk gør og baserer 
teorierne på observationer. Dermed benyttes den induktive metode, hvor man begynder sin undersø-
gelse i empirien og derefter forsøger at udlede en generel sammenhæng eller et mønster.  
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Prospektteorien består af to faser: redigering og evaluering. I redigeringen simplificeres prospekterne 
ud fra en række heuristikker, som afhandlingen vil undersøge i afsnit 6.1. I den efterfølgende evalu-
ering vil de simplificerede prospekter blive sammenlignet med hinanden. Prospektteorien adskiller 
sig markant fra den traditionelle neoklassiske økonomiske teori ved at antage at vurderinger af ge-
vinster og tab er subjektive og evalueres forskelligt alt efter den aktuelle kontekst (Nordfang & Nørby, 
2017). Prospektteorien bygger på tre aspekter af observeret beslutningstagen: (i) Individer udviser 
nogle gange risikoaversion og andre gange risikosøgen, afhængigt af prospektets natur. (ii) Individers 
vurdering af prospekter er ikke konsistente – men afhænger af gevinster og tab relativt til et referen-
cepunkt (status quo). (iii) Individer er tabsaverse, da tab tynger mere end tilsvarende gevinster (Ackert 
& Deaves, 2010). 
 
Prospektteorien fokuserer på tabsaversion i stedet for risikoaversion og på en værdifunktion frem for 
en nyttefunktion. Her kendetegnes værdi som gevinster og tab relativt til et referencepunkt. Beslut-
ningsprospekter opstilles baseret på gevinster og tab ud fra dette referencepunkt, frem for afkast og 
risiko. For individer er ændringen i deres formue vigtigere end det absolutte niveau, som deres formue 
ligger i, og de tynges mere af tab end de gør af tilsvarende gevinster. Endvidere inddrager prospekt-
teorien beslutningsvægtninger samt overvægtningen af usandsynlige begivenheder (Ackert & Dea-
ves, 2010). Status-quo bias knytter sig også til gaveeffekten (endowment effect), hvori man værdian-
sætter genstande som man har i sin besiddelse højere end genskaffelsesprisen (Nordfang & Nørby, 
2017). Flere studier viser at det beløb individer generelt er villige til at sælge et gode til, er dobbelt 
så stort som det man er villig til selv at betale for samme gode (se blandt andre Knetsch, 1989 & 
Thaler, 1980). Den subjektive vurdering af tab og gevinst kan ikke beskrives ved en lineær funktion, 
da man sjældent oplever lige så meget nytte ved køb af sin anden og tredje bil, som ved erhvervelse 
af den første. Derved bliver den subjektive værdi af en gevinst marginalt aftagende som i figur 4.1 
(Nordfang & Nørby, 2017). Eksempelvis vil de fleste hellere have 50 kr end 0 kr. mens individer stort 
set er indifferente mellem at få 100.050 kr. og 100.000 kr. Dermed er individer også risikoaverse når 
det gælder gevinster. Den subjektive værdi af et tab falder hurtigere end den subjektive værdi af en 
gevinst stiger. Dermed afhænger individers subjektive vurdering af objektets værdi ifølge prospekt-
teorien af individets aktuelle referenceramme (Kahneman & Tversky, 1979).  
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Figur 4.1: Prospektteoriens værdifunktion 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Kahneman & Tversky (1979)  

 
I lyset heraf er det relevant at undersøge hvilke kognitive bias og heuristikker der ligger til grund for 
den irrationelle adfærd. Bias refererer til de menneskelige tendenser, der påvirker adfærd, og heuri-
stikker er mentale smutveje, der anvendes af mennesker for at gøre det muligt at træffe rationelle 
beslutninger inden for begrænsede tidsrammer (Tversky & Kahneman, 1975). I de følgende afsnit 
undersøges de grundlæggende bias inden for behavioral finance, der kan tænkes at have en effekt på 
earnings management.  
 

4.2.3 – Bias 
Bias defineres som kognitive fejl hvorved man har en tendens, tilbøjelighed eller fordom for eller 
imod noget eller nogen. Bias er ofte baseret på både positive og negative stereotyper i stedet for 
egentligt kendskab til omstændighederne. Disse kognitive genveje kan føre til potentielt irrationel 
adfærd og fejlagtige beslutninger (Pompian, 2012). Desuden er de ofte resultat af intuitiv tænkning 
og spiller en central rolle i de uhensigtsmæssige resultater af earnings management. Bias findes i 
forskellige former, hvoraf fire af de centrale er (i) hubris, (ii) bekræftelsesbias, (iii) tabsaversion samt 
(iv) framing. Disse gennemgås i det følgende, da de har stor indflydelse på beslutningstagningspro-
cessen.  
 
i. Hubris 
Hubris (overmod) er tendensen til at mennesker overvurderer egen viden, evner og præcisionen af 
deres information, eller at de er overoptimistiske omkring fremtiden og egne muligheder for at kon-
trollere den (Ackert & Deaves, 2010). Heaton (2002) beskriver endvidere at selskabsledere er over-
optimistiske når de systematisk overestimerer sandsynligheden for at selskabet vil performe godt og 
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systematisk underestimerer sandsynligheden for at selskabet vil performe dårligt. Endvidere beskri-
ves to scenarier hvor individer særligt har tendens til at vise overmod. For det første er individer mest 
optimistiske omkring udfald, som de tror de kan kontrollere og selskabsledere underspiller derfor 
usikkerhed idet de tror at de har fuld kontrol over selskabets performance. Dernæst er individer mest 
optimistiske omkring udfald som de er meget engagerede i. Selskabsledere er naturligvis meget en-
gagerede i selskabers performance, da den kan have indflydelse på deres aflønning, professionelle 
omdømme og jobsikkerhed (Heaton, 2002). Kahneman (2011) finder at sandsynligheden for overle-
velse som lille virksomhed i USA i løbet af de første fem år efter stiftelse kun er 35%. Til gengæld 
er den individuelle iværksætters vurdering af deres egen sandsynlighed for overlevelse højere end 
70%. Et andet eksempel findes idet det må gælde at hvis to spekulanter handler direkte med hinanden 
i et nulsumsspil, må begge spekulanter være overbevist om, at de har overlegen information i forhold 
til deres modpart (Brealey et al., 2014). I begge situationer kan beslutningstagerne karakteriseres som 
værende biased, da de er tilbøjelige til at træffe beslutninger der allerede er påvirket af en underlig-
gende overbevisning eller antagelse. Selvom overmod observeres hos de fleste individer det meste af 
tiden, findes der også beviser for undermod. Dette gælder omvendt mere for nemme spørgsmål end 
for svære spørgsmål, eller når bevisbyrden har lav styrke mens kildens troværdighed er høj (Ackert 
& Deaves, 2010). 
 
Overmod er opbygget af en række andre bias og effekter, såsom better-than-average effekten, kon-
trolillusionen, overdreven optimisme og planning fallacy. Better-than-average effekten består i at folk 
ofte vurderer sig selv som værende bedre end gennemsnittet, selvom dette naturligvis ikke kan være 
tilfældet for hele befolkningen. Kontrolillusionen afsløres når mennesker tror de har mere kontrol 
over begivenheder end hvad der kan være sandt. Dette relaterer sig til overdreven optimisme, hvilket 
opstår når folk tildeler for høje (lave) sandsynligheder til gunstige (ugunstige) udfald. Dertil kommer 
planning fallacy, hvorved mennesker ofte tror at de kan opnå mere end de faktisk kan og at enhver 
forbunden omkostning er forventelig (Ackert & Deaves, 2010). Det bemærkes, at overmod også kan 
have positive implikationer, da mod og selvtillid blandt andet kan føre til stigninger i selskabsværdi, 
f.eks. ved at modvirke risikoaversion, tilskynde iværksætteri eller at tiltrække ligesindede medarbej-
dere. 
 
I modsætning til ovenstående står den tidligere omtalte agentteori, der fokuserer på incitamentsstruk-
turer og den selvoptagede leder. Da selskabsledere mener, at de udelukkende handler i deres aktio-
nærers interesse, kan hubris måles gennem selskabslederes personlige overinvestering i deres selska-
ber. Resultater fra USA af Hsieh et al. (2014) viser, at selskaber med overmodige ledere var mere 
tilbøjelige end andre til at udøve earnings management gennem fremskynding af timingen af penge-
strømme fra driften, inden Sarbanes Oxley Act (SOX) i 2002 for at opnå analytikernes forecast bench-
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marks. Efter SOX fandt de, at overmodige selskabsledere var mere tilbøjelige til at foretage indkomst-
forøgende diskretionære periodiseringer. De blev derudover mere tilbøjelige til at foretage real ear-
nings management gennem unormalt høje pengestrømme og havde unormalt lave diskretionære om-
kostninger. Disse resultater er i overensstemmelse med det at overmodige selskabsledere følte sig 
mindre begrænsede af SOX, og peger på, at denne bias arbejder mod regulatorens forsøg på at be-
grænse earnings management. 
 
ii. Bekræftelsesbias 
Bekræftelsesbias er tendensen til at tolke på information på en sådan måde, at det bekræfter ens for-
forståelse eller forudindtagede meninger og fortolkninger (Shefrin, 2007). Her vil individer søge efter 
og fortolke oplysninger, der understøtter de konklusioner, som favoriseres, mens modsigende beviser 
overses (Bazerman & Moore, 2013). Individers tendens til at have svært ved at inddrage ny informa-
tion, der ikke stemmer overens med deres forforståelse, kan knyttes til individets uendelige ønske om 
konsistens, der kan være så stærkt at det forårsager case-building, hvor det er vanskeligt at acceptere 
nye beviser, der modsiger forforståelsen i ønsket om at beskytte egen tro (Nickerson, 1998). I mod-
sætning til dette synspunkt står en anden teori, der inddrager kognitive begrænsninger såsom grænser 
for opmærksomheden og kognitiv bearbejdning af information som en forklaring på bekræftelsesbias. 
Denne teori beskriver at individer søger i deres hukommelse efter regler og overbevisninger, der 
kombineret kan støtte de ønskede konklusioner (Kunda, 1990).  
 
Det er imidlertid blevet begrundet, at bekræftelsesbias styrkes, når individer bliver motiveret til et 
formål. Dette betegnes ofte som tunnelsyn (Kukucka & Kassin, 2014). Bekræftelsesbias og ønsket 
om konsistens kan forårsage at selskaber får tunnelsyn og har svært ved at acceptere nye beviser der 
modsiger den ønskede fremgang i driften. Selvom den individuelle beslutningstager gøres opmærk-
som på at bias eksisterer, er de ikke nødvendigvis optaget af at eliminere dem. Dette kan medføre 
bekræftelsesbias, da det er svært for individer at gøre op med bias som der ikke tages hensyn til. 
 
iii. Tabsaversion og fortrydelsesunddragelse 
Kahneman & Tversky (1979) introducerer begrebet tabsaversion, hvor beslutningstagere har tendens 
til at blive påvirket kraftigere af tab end af tilsvarende gevinster. Dette kan yderligere føre til fortry-
delsesunddragelse, da et tab typisk vil have en høj grad af negativ indvirkning sammenlignet med den 
modsvarende grad af positiv indvirkning fra en tilsvarende gevinst på individets nyttefunktion. Den 
udviste tabsaversion kan således føre til, at beslutningstagere frygter at beslutningerne fører til for-
trydelse, og udviser derfor aversion over for udfald som kan føre til dette. Dette resulterer i, at denne 
type fortrydelsesunddragelse nemt kan føre til irrationelle beslutninger, eftersom individer oftest vil 
gå meget langt for at undgå tab (Møller & Nielsen, 2015).  
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Tabsaversion kan være en af de mekanismer der forårsager indkomstudjævning blandt selskaber, da 
agenterne selv påvirkes mere af tab end gevinster. Modsat kan tabsaverse investorer påvirke selskaber 
til brugen af earnings management, da der ikke er en lineær sammenhæng mellem værditabet og -
gevinsten ved et fald kontra en stigning i den rapporterede indtjening, og at de ved rapportering af 
faldende indtjening vil presse prisen unaturligt ned under aktiens “sande” værdi. 
 
iv. Framing effekt 
Tversky & Kahneman (1981) viser, at psykologiske principper udgør grundlaget for opfattelsen af 
beslutningsprocesser og evalueringen af sandsynligheder og forventede resultater. Disse principper 
frembringer betydelige præferenceforskydninger, når det samme problem er framet på forskellige 
måder. Framing defineres som en beslutningstagers subjektive syn på et prospekt og dets mulige 
udfald, der påvirkes af præsentationen af prospektet, individets opfattelse af prospektet samt indivi-
dets personlige karakteristika og forudindtagelse (Ackert & Deaves, 2010). Et aspekt af framing ef-
fekten er kendt som dispositionseffekten, som først blev dokumenteret af Shefrin & Statman (1985), 
der fandt tendens til at investorer solgte aktier, der var steget i værdi og til at holde dem, der var faldet 
i værdi. Framing effekten dækker også over primacy og recency bias samt halo effekten. Primacy 
bias kommer til udtryk i situationer hvor individer skal afgøre deres opfattelse af nogen eller noget 
ud fra en række egenskaber. Her vil de egenskaber der først blev opremset ofte være dominerende i 
opfattelsen. Recency bias implicerer omvendt at det der senest blev nævnt, vil være mest dominerende 
i individets opfattelse. Det der adskiller hvilke af de to effekter der dominerer, er hvor lang tid der 
går mellem begivenhederne. Halo effekten dækker over glorificerende egenskaber der kan påvirke 
opfattelsen af nogen eller noget selvom der ikke er en årsagssammenhæng mellem egenskaben og 
personen eller genstanden (Ackert & Deaves, 2010). Brugen og/eller opfattelsen af earnings mana-
gement påvirkes af det frame eller den virkelighed som beslutningstageren befinder sig i. Dermed 
kan der argumenteres for at brugen af earnings management vil stige i perioder hvor stakeholders er 
mere tilbøjelige til at acceptere den diskretionære information som retvisende. 
 
4.2.4 – Heuristikker 
Heuristikker kan beskrives som mentale smutveje og simple effektivitetsregler, som individer benyt-
ter til at forme meninger og tage beslutninger ud fra. De involverer ofte at individer fokuserer på ét 
aspekt af et komplekst problem og så ignorerer resten. Beslutningstagere kan drage fordel af at an-
vende sådanne metoder, da omfattende analyse kan være for tidskrævende. Tversky & Kahneman 
(1975) hævder, at agenter bruger heuristikker til at reducere komplekse opgaver til vurdering af sand-
synligheder og forventede værdier til enklere beslutningsopgaver. De påpeger at heuristikker generelt 
er nyttige, men i visse tilfælde kan føre til systematiske og alvorlige fejl og afvigelser fra rationalitet 
og logisk beslutningstagen, herunder fejlagtig inddragen af tidligere erfaring samt manglende repræ-
sentativitet. De fejl som heuristikker forårsager kendetegnes som kognitiv bias. 
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Når selskabsledere befinder sig i situationer, der kræver vigtige beslutninger og stærke overvejelser, 
går de gennem en række mentale tankeprocesser. Disse processer kan i visse situationer opstå som 
relativt komplekse, hvorved individer benytter simplificerende processer til at håndtere den udfor-
drende grad af kompleksitet (Kahneman & Tversky, 1975). Heuristikker er ofte – til tider ubevidst – 
anvendt af selskabsledere for at lette besltningsprocessen. Heuristikker kan både være kognitive og 
instinktive af natur, som et redskab til at opnå løsninger på de indledningsvist komplekse problemer. 
I visse tilfælde kan en effektiv og hurtig beslutningsproces være nyttig og endda nødvendig, men det 
kan også resultere i uhensigtsmæssige resultater i form af værdiødelæggende bias og suboptimale 
løsninger. Dette stammer ofte fra sandsynlighedsbedømmelsesfejl, hvorved man fejlagtigt tror at en 
begivenhed er mere eller mindre sandsynlig end en anden. Mange økonomiske beslutninger er baseret 
på sandsynlighedsvurdering – eksempelvis hvorvidt det forventes at et givet selskab vil rapportere 
stigende indtjening. Problemet består i det at mange har svært ved at forstå sandsynligheder (Ackert 
& Deaves, 2010), hvilket vil blive uddybet nedenfor som der redegøres for nogle af de dominerende 
heuristikker. Kahneman & Tversky (1975) identificerer tre overordnede heuristikker: repræsentativi-
tet, tilgængelighed samt forankring. Efterfølgende afsnit fokuserer på heuristikkerne (i) herd beha-
vior, (ii) repræsentativitet og tilgængelighed samt (iii) forankring. 
 
i. Herd behavior 
Herd behavior består i at imitere eller følge andre i stedet for at træffe beslutninger baseret udeluk-
kende på egen evaluering. Beslutninger baseret på at efterligne andres adfærd i stedet for udelukkende 
at basere valget på en individuel evaluering, omtales som en kaskade eller kædereaktion blandt øko-
nomer (Brealey et al., 2014). Herding beskriver individers tendens til at konvergere til ensartet adfærd 
(Bikhchandani et al., 1998). Økonomiske bobler kan ses som et kaskadeproblem, da næsten alle in-
vestorer følger flokken og bevæger sig i samme retning. Konformitet og informationskaskader tager 
ifølge Bikhchandani et al. (1998) udgangspunkt i asymmetrisk information mellem markedsagenter. 
I dette perspektiv er det interessant at analysere under hvilke omstændigheder herd behavior har størst 
indflydelse på beslutningsprocessen, for at identificere, om herd behavior er en relevant bias i forhold 
til beslutningsprocessen vedrørende brugen af earnings management. 
 
Asymmetrisk information er i mange tilfælde til stede, når selskaber ignorerer private signaler og 
deltager i herding (Banerjee, 1992). Bikhchandani et al. (1998) påpeger, at en årsag til informations-
kaskader kan stamme fra de høje omkostninger forbundet med at indhente privat information, herun-
der både eksplicitte omkostninger men også sunk costs hvis det ikke lykkedes at kapitalisere på in-
formationen. Her skal individer afveje om de vil have en first mover-fordel, såfremt informationen er 
nyttig, eller om de vil tage en mere sikker løsning og afvente udfaldene. 
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Herd behavior kan give anledning til fejl og manipulation. Studier viser, at når usikkerheden omkring 
et selskab er lav, har analytikere tendens til ikke at være særligt optimistiske. Når usikkerheden er 
høj, er analytikere i stedet mindre bekymrede for at skade deres omdømme og ikke så bange for at 
udgive et optimistisk forecast (Ackert & Athanassakos, 1997). Bikhchandani et al., (1998) konklude-
rer desuden, at ineffektiviteten i kaskaderne vil tilføre støj til signalerne, der begrænser transmissio-
nen af information. I informationskaskader vil læring således være ufuldkommen og blokeret. Lako-
nishok et al. (1992) konkluderer, at akademikere har svært ved at kontrollere herd behavior på de 
finansielle markeder. Problemet opstår da undersøgeren ideelt set skal adskille bevægelser i den 
“sande” pris fra prisbevægelser grundet investorernes irrationelle adfærd. 
 
ii. Repræsentativitet og tilgængelighed 
Et eksempel på at mange mennesker har svært ved at forstå sandsynligheder er conjunction fallacy, 
hvor individer har svært ved at forstå forskellen mellem simple sandsynligheder og fælles sandsyn-
ligheder for flere udfald. En anden væsentlig variation af repræsentativitet er base rate neglect eller 
gambler’s fallacy, der dækker over den situation, hvor man vil have stikprøven til at passe sammen 
med populationen og ser chance som en selvkorrigerende proces. Dette er dog kun tilfældet på lang 
sigt, grundet store tals lov. Fejlen består i at benytte loven på en lille stikprøve - den fejlagtige små 
tals lov (Tversky & Kahneman, 1975). Dette kan eksemplificeres ved scenariet hvor en familie med 
to børn af hankøn (diagnostisk information), tror at der er større sandsynlighed for at nummer tre vil 
være en pige og ignorerer det faktum, at der bliver født lige mange drenge og piger (base rate) (Ackert 
& Deaves, 2010). 
 
Hertil hører fænomenet hot hand, der betyder, at den betingede fordeling forventes at ligne stikprø-
ven, og stammer fra undersøgelsen af såkaldte basketball streaks (Gilovich et al., 1985). Individer 
overvurderer desuden forudsigelighed og det er svært for individet at acceptere at nogle ting nærmest 
er umulige at forudsige. Jo mindre information man har om en given fordeling, desto mere forventes 
det at en stikprøve vil ligne fordelingens median. Dette kan føre til den fejlagtige opfattelse, at gode 
selskaber er gode investeringer, og at man ekstrapolerer tidligere vækst i indtjening for langt ud i 
fremtiden. Individer undervurderer mean reversion, hvilket minder om den tidligere nævnte base rate 
neglect. Begge heuristikker involverer at stikprøven tillægges for meget værdi i forhold til hvad der 
vides om den generelle population eller distribution. Dette kendetegnes som tilgængeligheds-heuri-
stikken. Tendensen fører til at stikprøven tillægges for meget værdi relativt til populationen, særligt 
når stikprøven er let tilgængelig, nem at forstå, fremtrædende (salience bias) og begivenheden er 
forekommet for nylig (recency bias). Begivenheder der ligger top-of-mind betragtes som havende 
større sandsynlighed for at forekomme. Disse er nogle gange korrelerede, men andre gange kan det 
at begivenheder ligger top-of-mind skyldes andre faktorer. Tilgængeligheds-heuristikken påvirkes 
både af salience bias og recency bias. Salience bias opstår ved at man forventer eller frygter at en 
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begivenhed har større sandsynlighed for at blive gentaget fordi den f.eks. får meget mediedækning, 
mens recency bias opstår ved at man forventer eller frygter at en begivenhed har større sandsynlighed 
for at blive gentaget fordi den lige er opstået (Ackert & Deaves, 2010). Begge disse bias kan eksem-
plificeres ved det at der egentligt er større sandsynlighed for at blive ramt af et lyn end et terrorangreb, 
selvom terror ligger meget mere top-of-mind hos de fleste danskere. 
 
iii. Forankring 
En anden heuristik, der opstår i beslutningsprocesser, er forankring (anchoring), hvilket defineres 
som den gængse menneskelige tendens til at stole for meget på det første stykke information de får 
adgang til, kendt som ankeret (Tversky & Kahneman, 1975). Forankring opstår når individer benytter 
en indledende repræsentativ oplysning eller værdi, som de baserer hele fundamentet af beslutnings-
processen på, for at gøre beslutningsprocessen nemmere (Ibid.). Ankeret kan dog føre til bias i esti-
meringen, hvilket kan medføre uønskede og fejlagtige udfald (Stracca, 2002). Argumentet fra Stracca 
(2002) illustreres yderligere i en situation, hvor den gældende markedspris på en aktie i de fleste 
tilfælde betragtes som ligevægtsprisniveauet, jf. EMH og dermed et anker, på trods af at markederne 
måske ikke er helt effektive, hvorfor det nuværende markedskursniveau muligvis ikke reflekterer 
aktiens “sande” værdi. I perioder med ekspansiv økonomi har markedspriserne tendens til at blive 
blæst op og dermed afvige fra deres grundlæggende værdi, og hvis disse prisniveauer anvendes som 
benchmarks, kan de i værste tilfælde føre til økonomiske bobler, som til sidst vil briste (Stracca, 
2002). Forankring står på sin vis i kontrast til base rate neglect, da førstnævnte insinuerer at individet 
ikke tillægger stikprøven nok opmærksomhed, mens sidstnævnte hævder at individet er for optaget 
af stikprøver.  
 
Forankring er yderst relevant for nærværende problemstilling, da den forårsager at investorer er over-
drevent påvirkede af mulige eller tilgængelige antydninger eller indikatorer (clues), eksempelvis 
regnskabsmeddelelser, i stedet for at stole på egen opfattelse og ekspertise (Ackert & Deaves, 2010). 
Aktieanalytikere der offentligt estimerer værdier, opstiller indtjenings-forecasts, og laver købs-/salgs-
anbefalinger siges ofte at benytte forankring og herd behavior (Trueman, 1994). Forankringen består 
i at de er langsomme til at ændre deres indikative holdninger. Dette kan f.eks. være i tilfælde hvor 
analytikere og investorer er forankret til de senest rapporterede indtjeningsmål, hvilket antyder at de 
underreagerer på ny information. Analytikere benytter herd behavior hvis nogle analytikere lader sig 
påvirke af anbefalinger eller indtjeningsestimater fra andre analytikere. Welch (2000) viser, at analy-
tikere særligt følger flokken når det kommer til købs- eller salgsanbefalinger. Resultaterne fra studier 
af indtjeningsestimater er mere blandede, hvor noget peger mod at uerfarne analytikere følger herding 
adfærd og går mod konsensus, mens andre studier foreslår at de følger ”anti-herding” (at gå imod 
flokken) (Chen & Jiang, 2006). For eksempel viste De Bondt & Forbes (1999) studie fra Storbritan-
nien af forecast-data på earnings-per-share konsistens med herding adfærd. Imidlertid var et andet 
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studie, der benyttede tysk indtejnings-forecast data, konsistent med anti-herding adfærd (Naujoks et 
al., 2007). Herding giver mening fordi det er nemt og sikkert, men anti-herding adfærd giver også 
mening hvis analytikere mener at de har privat information og ønsker at gøre sig synlige med henblik 
på forfremmelse (Ackert & Deaves, 2010).  
 

4.3 – Opsummering 
Den neoklassiske økonomiske teori er meget enkel og det ville være tilfredsstillende, hvis teoriens 
forudsigelser stemte overens med empiriske observationer. Eksistensen af økonomiske anomalier un-
derstreger det faktum, at de traditionelle antagelser om komplet rationalitet og perfekt information i 
konkurrencedygtige markeder er for simple og sjældent holder i praksis. Desuden indikerer disse 
afvigende observationer at neoklassisk teori isoleret set fremstår ukomplet og skal ledsages med en 
alternativ teori for at opnå en bedre forståelse for de motiver der driver beslutningstagere (Ackert & 
Deaves, 2010). Det diskuteres ofte om fejlene fra heuristikker går ud med hinanden eller om de er 
med til at forme markedet, og dermed om aktiekurser er fejlslagne grundet systematiske investorfejl. 
Hvis mange investorer benytter samme heuristik på samme tid, kan det føre til systematiske fejl. 
Nærværende afhandling vil undersøge motiverne bag earnings management med fokus på irrationel 
adfærd. I ovenstående afsnit blev der redegjort for flere studier der indikerer, at earnings management 
kan påvirkes af en række heuristikker og bias fra behavioral finance enten direkte eller gennem inve-
storadfærd. Disse heuristikker og bias inkluderer tabsaversion, herd behavior, hubris og framing, som 
vil ligge til grund for analysen af sammenhængen mellem earnings management og behavioral fi-
nance mekanismer. 
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Kapitel 5 – Earnings management i Danmark 
For at kunne vurdere hvilke motiver der ligger bag brugen af earnings management, er det først nød-
vendigt at undersøge i hvilket omfang earnings management forekommer og hvordan det benyttes. 
Derfor vil dette kapitel undersøge, hvilke indikationer på brugen af earnings management, som fore-
kommer blandt danske, børsnoterede selskaber inden for det beskrevne datagrundlag. Analysen tager 
udgangspunkt i den Modificerede Jones Model udviklet af Dechow et al. (1995) (se afsnit 3.2.3). Ud 
fra denne testes det på forskellige parametre, i hvilket omfang der kan siges at være benyttet earnings 
management i det tilgængelige data fra årsregnskaber og kvartalsregnskaber. Herudfra opstilles en 
proxy for earnings management på de enkelte observationer, som benyttes i analysen af sammenhæn-
gen mellem behavioral finance og earnings management. Denne proxy kommer til at spille en væ-
sentlig rolle i fortolkningen af resultaterne, da den hviler på de underliggende antagelser bag den 
Modificerede Jones Model samt på kvaliteten af det indsamlede datagrundlag. 
 

5.1 – Modficeret Jones Model 
Som beskrevet i afsnit 3.2.3 er den Modificerede Jones Model et middel til at skelne mellem de regn-
skabsmæssige periodiseringer som er en del af den naturlige drift i selskabet (ikke-diskretionære pe-
riodiseringer, NDA) og de periodiseringer som er påvirket af ledelsesmæssige skøn og mulige at ma-
nipulere med (diskretionære periodiseringer, DA). Her beregnes først selskabets samlede periodise-
ringer. Ved brug af én lineær regression pr. selskab udregnes niveauet af NDA, ud fra nogle regn-
skabsposter som vurderes at have indflydelse på det forventede niveau af selskabets periodiseringer. 
Derfor kræves først en beregning af hver periodes samlede periodiseringer. Da denne beregning 
blandt andet baseres på ændringer i balancetal, vil det ikke være muligt at beregne dette for den første 
periode for hvert selskab. De samlede periodiseringer (ACC) beregnes ud fra formel 5.1. 
 
 ($$" = ∆$(" − ∆$@Cℎ" − ∆$E" + ∆F*'GAH" − 'GIJ" (5.1) 

 Hvor: 
∆CAt = ændringen i omsætningsaktiver i periode t. Her benyttes Compustats variabel ”Current 
Assets – Total”. 
∆Casht = ændringen i likvide midler i periode t. Her benyttes Compustats variabel ”Cash and 
Short-Term Investments – Total”. 
∆CLt = ændringen i kortfristede forpligtelser i periode t. Her benyttes Compustats variabel 
”Current Liabilities – Total”. 
∆STDebtt = ændringen i rentebærende gæld indeholdt i kortfristede forpligtelser i periode t. 
Her benyttes Compustats variabel ”Debt in Current Liabilities – Total”. 
Deprt = afskrivninger og amortiseringer i periode t. Her benyttes Compustats variabel ”De-
preciation and Amortization – Total”. 
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Periodiseringerne (ACC) bliver altså et mål der tilnærmer sig periodens ændring i arbejdskapital. Ved 
at inkludere periodens afskrivninger fjernes resultateffekten af forskelle i afskrivningsprincipper. Ved 
at korrigere for ændringen i likvide midler og kortfristet rentebærende gæld, elimineres to poster hvor 
der som udgangspunkt er mindre regnskabsfleksibilitet og dermed mindre plads til at benytte sig af 
ledelsesmæssige skøn til at påvirke posterne. 
 
Ud fra det beregnede niveau af ACC for hver observation, foretages for hvert selskab en lineær re-
gression til at fastlægge et niveau for NDA. Denne regression foretages, som tidligere forklaret, for 
det i’te selskab i periode t i formel 5.2. 
 
 ($$1"

*(1"+,
= 21 ∗ 4

1
*(1"+,

6 + 7,,1 ∗ 4
∆:!;1" − ∆:!$1"

*(1"+,
6 + 7<,1 ∗ 4

==!1"
*(1"+,

6 + K1" 
(5.2) 

 
 Hvor: 

TAit-1 = selskab i’s samlede aktiver på tidspunkt t-1. Her benyttes Compustats variabel ”Assets 
- Total”. 
∆REVit = ændringen i omsætning i periode t for selskab i. Her benyttes Compustats variabel 
”Revenue – Total”. 
∆RECit = ændringen i varedebitorer i periode t for selskab i. Her benyttes Compustats variabel 
”Receivables – Trade”. 
PPEit = bruttoværdien af materielle anlægsaktiver ultimo periode t for selskab i. Her benyttes 
Compustats variabel ”Property Plant and Equipment – Total (Gross)”. 
K1" = fejlled i regressionen. 

 
Ud fra estimaterne af 2, 7, og 7< udregnes herefter NDA ved at gange disse med observationerne for 
de tre uafhængige variable. DA beregnes som '(" = ($$" − &'(", hvor alle variable fortsat er ska-
leret med en lagged værdi af samlede aktiver. Når der fremover i afhandlingen henvises til disse 
variable, henvises altid til værdier som er skaleret efter denne målestok. Den rapporterede indtjening, 
Earn, består af en annualiseret værdi af Compustats variabel ”Income Before Extraordinary Items”. 
Ved brug af det udregnede niveau af DA, kan den rapporterede indtjening korrigeres til det niveau, 
som den forventedes at være på før earnings management-relaterede korrektioner. Dette niveau hen-
vises til som ”pre-managed earnings” (PME), og udregnes altså som =L!" = !@JM" − '(". Herud-
fra bliver det muligt at sammenligne den reelt rapporterede indtjening med et estimat af den ”sande” 
indtjening baseret på den Modificerede Jones Model. 
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5.1.1 – Justeringer til kvartalsdata 
Da der er færre krav til rapportering af kvartalsregnskaber end til årsregnskaber, er det nødvendigt 
med nogle metodiske korrektioner, for at tilpasse det tilgængelige data til den Modificerede Jones 
Model. På tværs af alle observationer er der således tre væsentlige regnskabsposter, der ikke har været 
informationer på i størstedelen af observationerne, og som derfor må korrigeres. 
 
For det første må udregningen af kvartalets periodiseringer (ACC) korrigeres, da der i mange tilfælde 
mangler observationer på den kortfristede andel af rentebærende gæld. Der korrigeres derfor til for-
mel 5.3 for kvartalsregnskaberne, hvor variable defineres som i formel 5.1. 
 
 ($$" = ∆$(" − ∆$@Cℎ" − ∆$E" − 'GIJ" 

 
(5.3) 

De resterende variable i beregningen er uændrede og alle tilgængelige i det endelige datasæt. Det 
bemærkes dog at ACC for dette datasæt beregnes for en periode på 3 måneder, frem for 12 måneder 
i årsregnskabsdata. Dermed kan kontinuerte mål i analysen ikke sammenlignes direkte for de to da-
tasæt. 
 
De to sidste korrektioner vedrører de variable som medgår i den lineære regression. Denne regression 
korrigeres for kvartalsdata ud fra formel 5.4. 
 
 ($$1"

*(1"+,
= 21 ∗ 4

1
*(1"+,

6 + 7,,1 ∗ 4
∆:!;1" − ∆*N*:!$1"
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(5.4) 

 
 Hvor: 

∆TOTRECit = ændringen i samlede tilgodehavender i periode t for selskab i. Her benyttes 
Compustats variabel ”Receivables – Total”. 
NPPEit = nettoværdien af materielle anlægsaktiver ultimo periode t for selskab i. Her benyttes 
Compustats variabel ”Property Plant and Equipment – Total (Net)”. 
De resterende variable er uændrede fra formel 5.2. 

 
Disse to korrektioner til formel 5.4 har væsentlige implikationer for fortolkningen af resultaterne. 
Samlede tilgodehavender er en aktivpost som er mindre tæt knyttet til omsætningen, mens varedebi-
torer (tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser) i de fleste tilfælde er knyttet direkte til omsætnin-
gen. Det bliver således mindre tydeligt hvilken sammenhæng der er mellem kontant salg og salg på 
kredit, hvilket derfor også forventes at være en mindre retvisende indikator for selskabets aktivitets-
niveau. 
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Brugen af nettoværdien af materielle anlægsaktiver forventes ligeledes at være mindre retvisende i 
forhold til selskabets forventede aktivitetsniveau, da dette mål, modsat bruttoværdien, er afhængigt 
af anvendt regnskabspraksis på afskrivninger – en post hvor der er en væsentlig fleksibilitet (Plenborg 
et al., 2017). Dermed indgår afskrivningerne nu direkte på begge sider af lighedstegnet i regressionen, 
både i periodiseringerne og i nettoværdien af materielle anlægsaktiver. Det bliver derfor vanskeligere 
at drage inferens fra resultaterne på kvartalsregnskaber, da der er større usikkerhed forbundet med 
estimaterne. 
 
5.1.2 – Opsummering af resultater 
Baseret på den Modificerede Jones Model er der for hvert selskab estimeret koefficienter for 2, 7, 
og 7<. Der er foretaget separate regressioner for kvartals- og årsregnskabsdata, da periodiseringerne 
ikke er sammenlignelige grundet forskelle i periodens længde. Opsummerende statistik på de tre ko-
efficienter for de to datasæt fremgår af tabel 5.1. Bemærk at alle selskaber vægtes ligeligt i udregnin-
gen af opsummerende statistik, og at der altså ikke vægtes med antallet af observationer pr. selskab 
eller lignende. 
 
Tabel 5.1: Opsummerende statistik på 2, 7O og 7P for års- og kvartalsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Som det fremgår af tabel 5.1 er der generelt stor spredning i de beregnede estimater for OLS-
koefficienterne. Forventninger til fortegn på de enkelte koefficienter vil i mange tilfælde være bran-
che- eller endda selskabsspecifikke. Generelt vil den mest logiske sammenhæng i 7-værdierne dog 
være positiv, da et øget aktivitetsniveau (i forhold til sidste års samlede aktiver) som udgangspunkt 
også bør føre til et øget niveau af periodiseringer for perioden. Der ses dog forskellige fortegn på 
middelværdien af de to 7-estimater på tværs af de to datasæt. Dette kan potentielt være kritisabelt, 
såfremt der er manglende overensstemmelse mellem de to datasæt, hvilket vil mindske validiteten af 
og tiltroen til de estimerede værdier. Det kan dog potentielt også forklares med, at de to datasæt ikke 
indeholder alle de samme selskaber efter datarensningen (se afsnit 2.2), og at det derfor er selskabs-
specifikke forskelle som medfører denne manglende overensstemmelse. Der observeres dog flere 
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selskaber, hvor der er forskellige fortegn på de to estimater på tværs af datasættene. Der er som ud-
gangspunkt ikke nogen logisk forklaring på hvorfor dette skulle være tilfældet. Det kan dog være 
påvirket af den begrænsede regnskabskvalitet i kvartalsregnskaberne, som også har gjort det nødven-
digt at ændre variablene, hvorfor de to versioner af den Modificerede Jones Model ikke nødvendigvis 
er baseret på sammenlignelige informationer. 
 
På baggrund af den Modificerede Jones Model og applikationen af denne på data, bliver det muligt 
at sammenligne fordelingen af rapporteret indtjening, Earn, med det forventede indtjeningsniveau før 
earnings management, PME. Fordelingen af disse fremgår af figur 5.1 og 5.2, der er skaleret til ob-
servationer mellem -1 og 1 (årsregnskaber) og -0,25 og 25 (kvartalsregnskaber) og derfor ikke inde-
holder observationer uden for disse rammer, der vurderes at være væsentlige outliers. Heraf ses det 
at Earn i begge datasæt udviser tegn på et ”kink” lige efter nul, hvor en stor del af observationerne er 
placeret. For årsregnskaber er de midterste 50% af observationerne placeret mellem -0,33% og 7,99% 
af lagged samlede aktiver. Ud fra en antagelse om at et kvartals indtjening svarer til gennemsnitligt 
en fjerdedel af et års indtjening er de midterste 50% af observationerne for kvartalsregnskaber place-
ret nogenlunde tilsvarende, mellem -0,30% og 2,23% af lagged samlede aktiver. Mens kink’et netop 
før nul er mest tydeligt på kvartalsdata, er fordelingen mere ”spids” på årsdata, og begge grafer viser 
at der er flest selskaber som rapporterer indtjening lige over nul – henholdsvis 2-3% af lagged samlede 
aktiver for årsregnskabstal og 1-1,5% for kvartalstal. 
 
For PME er billedet dog væsentligt anderledes, end det er tilfældet for Earn. Mens fordelingerne for 
PME og Earn topper nogenlunde samme sted for begge datasæt, så er der væsentlig større spredning 
i PME for de observationer som er tættest på fordelingens midte. Dette er især tydeligt på kvartalsdata, 
hvor der er den største forskel mellem de to kurver. For årsregnskaber er de midterste 50% af obser-
vationerne her placeret mellem -2,15% og 9,81% af lagged samlede aktiver, mens tallene for kvar-
talsregnskaber er -1,70% og 3,45%. Opsummerende statistik på de to indtjeningsmål samt for DA 
fremgår af tabel 5.2. I beregningen af middelværdier og standardafvigelser for de tre variable trunke-
res de yderste 1% af observationerne (0,5% i hver ende af fordelingen), da de ellers blev påvirket 
væsentligt af få, store outliers. De statistiske mål i tabel 5.2 bekræfter at variationen i PME er væ-
sentligt større end for Earn, hvilket især er tydeligt på kvartalsdata. Det er dog ikke entydigt at ear-
nings management altid benyttes i samme retning, da middelværdien af PME er højere end middel-
værdien på Earn på årsregnskabsdata, men lavere på kvartalsregnskabsdata. Dette kan potentielt være 
en indikation af, at earnings management igennem diskretionære periodiseringer bruges til at udjævne 
den rapporterede indtjening over tid. 
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Tabel 5.2: Opsummerende statistik på DA, Earn og PME for års- og kvartalsregnskaber 

 
* beregnet på baggrund af trunkeret data 

Kilde: Egen tilvirkning 
 
Figur 5.1: Fordeling af Earn og PME, årsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Figur 5.2: Fordeling af Earn og PME, kvartalsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
5.1.3 – Kritik af den Modificerede Jones Model 
Mens den Modificerede Jones Model er en anerkendt og ofte anvendt fremgangsmåde i den relevante 
litteratur på området, er der også ulemper forbundet med brugen af den. Før det første er metoden 
som udgangspunkt defineret til at benyttes på ”in-sample” observationer. Det vil sige at det er de 
samme observationer som benyttes til at beregne den lineære regression, som denne efterfølgende 
bruger til at beregne NDA. Dette bliver kritisk så længe der er benyttet earnings management til at 
manipulere med data, da dette direkte påvirker regressionen og derigennem estimaterne af NDA og 
DA. Såfremt der benyttes earnings management i data, vil denne effekt kun ”udlignes” hvis earnings 
management benyttes lige hyppigt og i lige høj grad til både positiv og negativ side. Hvis dette ikke 
er tilfældet, risikerer observationerne at være biased. Dette problem kunne potentielt løses ved at 
opdele observationerne for hvert selskab i et trænings- og test-sæt, men med den tilgængelige 
mængde af observationer pr. selskab vurderes dette at være til større ulempe end gavn. Hvis regres-
sionerne baseres på for få observationer, vil selv mindre outliers eller andre ekstreme observationer 
have en stor effekt på den samlede regression, og derigennem give et skævt billede af selskabets 
forventede aktivitetsniveau. 
 
Herudover kan metoden også kritiseres for at have for simple antagelser. Ud over de i afsnit 3.2.3 
nævnte kritikpunkter, kan fremgangsmåden potentielt også lide under at være baseret på en lineær 
regression. Mens denne type af regression har den fordel at være simpel, nem at fortolke og mindre 
tidskrævende til det relativt høje antal regressioner som påkræves ved denne type analyse, kan meto-
den dog også blive for simpel. Den lineære regressionsmodel baseres på en antagelse om, at der er en 
lineær sammenhæng mellem et selskabs periodiseringer og dets aktivitetsniveau i form af omsætning 
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og anlægsinvesteringer. Regressionerne fanger således ikke mere komplekse sammenhænge i selska-
bets økonomiske omverden, som eksempelvis stordriftsfordele eller branchespecifikke elementer 
som kan påvirke det enkelte selskab, herunder blandt andet lovgivningsmæssige krav. Selvom al til-
gængelig data benyttes i regressionen, er der også stadig i flere tilfælde muligheder for at outliers kan 
have stor betydning for de estimerede OLS-parametre, grundet den lineære fremgangsmåde. Outliers 
i periodiseringer ses særligt i perioder hvor der er opkøbt/frasolgt driftsaktiviteter, hvilket kan være 
en årsag til en ikke-lineær sammenhæng over tid. Denne effekt fremgår også af tabel 5.1, hvor der 
som vist er stor varians i de estimerede parametre, og hvor der endda er forskelle i fortegn på tværs 
af de to datasæt. Dette kan ligeledes være tegn på potentiel omitted variable bias, såfremt der er andre 
variable, der ikke er inkluderet i regressionen, men som kunne have en bedre forklaringskraft på 
sammenhængen med selskabernes aktivitetsniveau. 
 

5.2 – Earnings management til at undgå tab 
Som det fremgik af figur 5.1 og 5.2, ser der ud til at være en væsentlig forskel mellem fordelingen af 
rapporteret indtjening, Earn, og PME. Ved undersøgelse af data fremgår det, at der ikke umiddelbart 
er en klar sammenhæng mellem DA og Earn. Da fordelingen af PME er fladere og ikke viser et kink 
lige over nul, som det til gengæld er tilfældet ved Earn, bliver det i første omgang væsentligt at 
vurdere, hvorvidt der kan findes bevis for at earnings management benyttes til at undgå at rapportere 
negativ indtjening, da de før viste resultater i figur 5.1 og 5.2 indikerer at dette kunne være tilfældet. 
For at bakke op om en hypotese om, at earnings management benyttes af selskaber til at undgå at 
rapportere negativ indtjening, må det forventes at der er en negativ sammenhæng mellem DA og 
PME. For selskaber med negativ PME vil det forventes at DA er positiv, for at gøre den rapporterede 
indtjening positiv. Derfor undersøges sammenhængen mellem DA og PME i figur 5.3 og 5.4. Her er 
den gennemsnitlige DA (højre akse) for det tilsvarende punkt i PME-fordelingen (venstre akse, pla-
ceret midt for i graferne) beregnet, for bedst at kunne vurdere sammenhængen mellem PME og ni-
veauet af DA. Akseværdierne for de to figurer er forskellige, da den ene indeholder årsdata og den 
anden kvartalsdata. De relevante akser for PME og DA er dog centreret omkring 0 i begge grafer. 
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Figur 5.3: Fordeling af PME sammenholdt med gennemsnitligt niveau af DA, årsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Figur 5.4: Fordeling af PME sammenholdt med gennemsnitligt niveau af DA, kvartalsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Af figur 5.3 og 5.4 fremgår det, at der til en vis grad er den forventede sammenhæng mellem DA og 
PME, for at kunne sige at der er tale om earnings management. Denne sammenhæng er tydeligst i 
observationerne hvor PME er tættest omkring nul, og udviklingen i gennemsnitlig DA er tilnærmel-
sesvis lineær over denne række observationer. Dette er især tydeligt på kvartalsdata, hvor den lineære 
sammenhæng holder over det meste af datasættet. Det bør bemærkes at værdien af DA krydser nul 
kort efter værdien af PME krydser nul, hvilket indikerer at selskaber med netop positiv indtjening i 
mindre grad benytter earnings management til at korrigere indtjeningen. For årsdata er der større 
udsving i værdien af DA i de yderste observationer. Fit af en lineær tendenslinje på DA på kvartalsdata 
giver således en R2-værdi på 0,7902 sammenlignet med 0,3343 for årsdata. Det viste niveau af DA er 
blot et simpelt gennemsnit af alle observationer inden for det givne niveau af PME. Da der ikke 
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forventes at være benyttet earnings management til at påvirke samtlige observationer, må det forven-
tes at den relativt tydelige lineære sammenhæng er en stærk indikation af, at der kan være benyttet 
earnings management på en større andel af observationerne. Ud fra et økonomisk synspunkt vil det 
være særligt interessant at se nærmere på de observationer, som benytter DA til at skifte fra en negativ 
værdi af PME til en positiv rapporteret indtjening. Netop denne brug af earnings management har 
fået stort fokus i litteraturen (se blandt andre Burgstahler & Dichev, 1997, Burgstahler & Eames, 
2003, Schøler, 2006 og Fujiyama et al., 2014), og disse observationer undersøges derfor nærmere. 
 
5.2.1 – Observationer med tabsundgåelse 
Som mål for observationer der udviser tegn på tabsundgåelse gennem earnings management, benyttes 
de observationer som har negativ PME og positiv Earn. Disse observationer har altså, ud fra den 
opstillede Modificerede Jones Model, ved brug af DA skiftet indtjeningen fra at være negativ til po-
sitiv. Der er 339 observationer som udviser denne adfærd på årsregnskabsdata og 697 observationer 
på kvartalsregnskabsdata, svarende til henholdsvis 12% og 22% af observationerne. Disse observati-
oner opdeles ud fra formel 5.5 i en binær variabel ”Tab”, for at kunne vurdere observationerne hver 
for sig. 
 
 *@A1" = Q

1	MåJ	=L!1" < 0	VW	!@JM1" > 0	
0	Y	@ZZG	@M[JG	HYZ\æZ[G	 ^ (5.5) 

 
For at vurdere hvordan denne gruppe af selskaber adskiller sig fra resten af data, er observationerne 
sammenlignet på tværs af de tre variable DA, Earn og PME. Der foretages hypotesetests for at vur-
dere, om de to grupper kan vurderes at være signifikant forskellige på de angivne parametre. Da DA 
pr. definition altid vil have en positiv værdi for de observationer som har Tab = 1, men derimod kan 
have både negative og positive værdier når Tab = 0, sammenlignes absolutte værdier af DA (|DA|) 
for de to grupper. På denne måde kan det vurderes om der er belæg for at sige, at der i højere grad er 
benyttet earnings management i en af de to grupper sammenholdt med den anden. Opsummerende 
statistik i tabel 5.3 viser, at observationer med Tab = 1 har højere |DA|, højere Earn og lavere PME 
end de resterende observationer. Alle disse resultater er signifikante på 1%-niveau, bortset fra Earn 
på årsregnskabsdata, der har en p-værdi på 1,52%. Modsat tallene i tabel 5.2, indeholder disse infor-
mationer også outliers af hensyn til forsigtighed, da outliers i begge ender af spektret generelt forven-
tes at have en større indflydelse på standardafvigelserne end på middelværdierne. Da standardafvi-
gelserne er et vigtigt element i hypotesetests, vil en større standardafvigelse alt andet lige stille højere 
krav til at forkaste nulhypotesen. Ud fra et forsigtighedsprincip kan resultaterne dermed forventes at 
være stærkere ved inklusionen af de mere ekstreme observationer. 
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Tabel 5.3: Opsummerende statistik på Tab for års- og kvartalsregnskaber 

 
* signifikant på 10%-niveau, ** signifikant på 5%-niveau, *** signifikant på 1%-niveau 

Kilde: Egen tilvirkning 
 
At Earn er signifikant større og PME signifikant mindre er knap så overraskende, da variablen Tab 
som bekendt foruddefinerer at PME skal være negativ og Earn skal være positiv. At der er en signi-
fikant forskel i DA er derimod en væsentlig indikation af, at disse observationer har benyttet større 
diskretion ved udarbejdelsen af regnskaberne, end de resterende observationer – og dermed skaber 
en mistanke om at der er blevet brugt earnings management. Dette var dog ikke den eneste type af 
earnings management som potentielt fremgik af datasættene, da den lineære sammenhæng i DA fort-
satte på den anden side af nul også. Dette indikerer, at der ligeledes kan være en tendens til at opspare 
indtjening igennem de såkaldte cookie jar reserves. 
 

5.2.2 – Observationer med cookie jar reserves 
Kravene til observationer som tilhører kategorien ”tabsundgåelse” er relativt ligetil og logiske. Hvis 
et selskab har forsøgt at ændre en negativ indtjening til en positiv, er dette en tydelig indikation på 
tabsundgåelse. Selskaber som ”opsparer” ved at benytte konservative regnskabsestimater for efter-
følgende at kunne tilbageføre disse, eller andre lignende fremgangsmåder, kan tage mange forskellige 
former. Der er i udgangspunktet ingen åbenlys måde til at vurdere, hvornår et selskab kan siges at 
have benyttet sig af cookie jar reserves. 
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Cookie jar reserves kan findes hos selskaber som har et PME der er højere end ”nødvendigt” og derfor 
vælger at sætte noget til side til kommende regnskabsår, hvor der potentielt kunne være en PME som 
er lavere end ønsket. Det samme kan dog være tilfældet for selskaber som har et i forvejen utilfreds-
stillende regnskabsår, og forsøger at udnytte et big bath til at gemme indtjening til efterfølgende år. 
Dette betyder dog ikke at alle selskaber som har negativ DA, benytter sig af earnings management til 
at spare indtjening op. I stedet kunne benyttes et mål for de observationer som har de mest negative 
værdier af DA. Med denne fremgangsmåde kræves det dog at der sættes en cut-off værdi til at skelne 
mellem observationer hvor der vurderes at være benyttet earnings management og observationer som 
blot har negativ DA grundet tilfældig variation i rapporterede tal. Denne cut-off værdi vil meget nemt 
blive arbitrær og kan være afhængig af det enkelte datasæt. Med disse hensyn vurderes det vanskeligt 
at skabe en uniform gruppe af observationer, som har benyttet sig af cookie jar reserves. Derfor fo-
kuseres i stedet på den gruppe af observationer, hvor der er et mere tydeligt formål i form af tabsund-
gåelse. En anden gruppe af observationer som kunne udvise lignende karakteristika, er selskaber som 
forsøger at undgå faldende indtjening. 
 

5.3 – Earnings management til at undgå faldende indtjening 
Selskaber som benytter earnings management til at undgå at rapportere faldende indtjening, er lige-
ledes bragt i fokus inden for litteraturen (se blandt andre Burgstahler & Dichev, 1997, Burgstahler & 
Eames, 2003 og Fujiyama et al., 2014). Her henvises til at sidste års indtjening i mange tilfælde vil 
danne benchmark for både interne mål, eventuelt koblet til bonusaflønning og budgetplanlægning, 
samt eksterne mål såsom aktieanalytikeres forventninger. Da forholdet mellem rapporteret indtjening 
i en given periode og rapporteret indtjening i foregående periode ikke kan aflæses af figur 5.1 og 5.2, 
dannes to nye variable, ∆Earn og ∆PME, til at undersøge dette. ∆Earn defineres som ændringen i 
rapporteret indtjening i periode t i forhold til perioden forinden (t-1). ∆Earn fungerer, ligesom Earn, 
som et mål for den rapporterede indtjening, og viser derfor tallene efter de potentielt er påvirket af 
earnings management. Herefter defineres i formel 5.6 variablen ∆PME, der, ligesom PME, skal fun-
gere som et mål for den ”sande” ændring i indtjeningen, som var blevet rapporteret uden indvirkning 
fra earnings management.  
 
 ∆=L!1" = =L!1" − !@JM1"+, (5.6) 

 
∆PME defineres som forskellen mellem den sande indtjening i periode t, som her defineres ud fra 
PME, og Earn i den foregående periode (t-1) for selskab i. ∆PME sammenholdes med den reelt rap-
porterede indtjening fra foregående periode, og ikke niveauet af PME i foregående periode, da det 
som nævnt er den rapporterede indtjening som i mange henseender benyttes som benchmark for frem-
tidig indtjening. Da selskabet i periode t ikke har mulighed for at ændre på den rapporterede indtje-
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ning i periode t-1, er det i udgangspunktet irrelevant for selskabet hvordan sidste års indtjening po-
tentielt er påvirket af earnings management. Fordelingen af disse to variable fremgår af figur 5.5 og 
5.6. 
 
Figur 5.5: Fordeling af ∆Earn og ∆PME, årsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Figur 5.6: Fordeling af ∆Earn og ∆PME, kvartalsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Ligesom det var tilfældet med Earn er der et kink i ∆Earn for observationer som netop overstiger 
nul. Det vil sige at der rapporteres en relativt større mængde regnskabstal, som viser en lige nøjagtigt 
stigende indtjening, end der viser en lige nøjagtigt faldende indtjening. Som det også var tilfældet 
med PME, ses en fladere og mere varieret fordeling af ∆PME i forhold til ∆Earn. Denne forskel er 
igen mere udpræget på kvartalsdata. Generelt ses mange af de samme mønstre i forholdet mellem 
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∆Earn og ∆PME, som blev observeret i forholdet mellem Earn og PME – relativt identiske midt-
punkter for fordelingen, men med større spredning i sidstnævnte, som ikke udviser et kink netop efter 
nul. Derfor undersøges på tilsvarende vis de observationer, hvor der potentielt er benyttet earnings 
management til at undgå at rapportere faldende indtjening. Opsummerende statistik på ∆Earn og 
∆PME fremgår af tabel 5.4. Igen beregnes middelværdi og standardafvigelse for de 99% midterste 
observationer, hvor de yderste 0,5% i hver ende af fordelingen trunkeres. 
 
Tabel 5.4: Opsummerende statistik på ∆Earn og ∆PME for års- og kvartalsregnskaber 

 
* beregnet på baggrund af trunkeret data 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

5.3.1 – Observationer med undgåelse af faldende indtjening 
For at vurdere i hvor høj grad der kan antages at være benyttet earnings management til at undgå fald 
i indtjeningen i forhold til den foregående periode, plottes først ∆PME og de gennemsnitlige DA for 
tilsvarende observationer. Dette fremgår af figur 5.7 og 5.8. Her ses igen en sammenhæng mellem 
DA og ∆PME, som understøtter earnings management-forklaringen. Der er endnu engang en relativt 
stærk lineær sammenhæng for begge datasæt, dog igen med større spredning på årsregnskabsdata. Fit 
af en lineær tendenslinje gennem observationerne for gennemsnitlig DA giver således en R2-værdi på 
0,5106 for årsregnskabsdata og 0,8426 for kvartalsregnskabsdata. På denne baggrund er der dermed 
en stærkere lineær sammenhæng mellem DA og ∆PME end mellem DA og PME. Skæringen af det 
gennemsnitlige niveau af DA med nul, forekommer igen kort efter skæringspunktet hvor ∆PME = 0. 
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Figur 5.7: Fordeling af ∆PME sammenholdt med gennemsnitligt niveau af DA, årsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Figur 5.8: Fordeling af ∆PME sammenholdt med gennemsnitligt niveau af DA, kvartalsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Begge datasæt viser desuden, ligesom det var tilfældet med tabsundgåelse, indikationer på at selska-
ber også er bevidste om at benytte cookie jar reserves med henvisning til at undgå faldende indtjening. 
Af de samme årsager som fremgår af afsnit 5.2.2 ses der dog ikke nærmere på disse observationer i 
isolation. I stedet defineres en indikator-variabel for, hvornår observationer defineres inden for kate-
gorien ”undgåelse af faldende indtjening”. Denne variabel, Fald, defineres i formel 5.7 efter samme 
fremgangsmåde som Tab. 
 
 _@Z[1" = Q

1	MåJ	∆=L!1" < 0	VW	∆!@JM1" > 0	
0	Y	@ZZG	@M[JG	HYZ\æZ[G	 ^ (5.7) 
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Herefter sammenlignes observationer klassificeret i hver gruppe. Fald er lig 1 for henholdsvis 468 
observationer for årsregnskabsdata og 685 observationer for kvartalsregnskabsdata, svarende til hen-
holdsvis 17% og 22% af de samlede observationer. Dette fremgår af tabel 5.5. Tallene viser samme 
mønstre som for Tab, hvor den absolutte værdi af DA samt Earn er signifikant højere for selskaber 
som viser tegn på undgåelse af faldende indtjening, mens PME er signifikant lavere. Alle resultater 
er signifikante på 5%-niveau, men for årsregnskabsdata er forskellen i |DA|, og Earn ikke signifikante 
på 1%-niveau. Resultaterne er dog generelt meget sammenlignelige med resultaterne fra tabel 5.3. 
Dette indikerer at det er de samme bagvedliggende mekanismer som er i spil, når selskaber benytter 
diskretion ved udarbejdelsen af regnskabet, uanset om formålet med denne diskretion er at flytte ind-
tjeningen over nul eller over sidste års indtjening. 
 
Tabel 5.5: Opsummerende statistik på Fald for års- og kvartalsregnskaber 

* signifikant på 10%-niveau, ** signifikant på 5%-niveau, *** signifikant på 1%-niveau 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.4 – Valg af proxy for earnings management 
Efter at have påvist indikationer på, at earnings management kan være benyttet af danske, børsnote-
rede selskaber i undersøgelsesperioden, er det væsentligt at tydeligt kunne definere hvornår der menes 
at være benyttet earnings management. Da formålet med denne afhandling er at klarlægge hvilke 
motiver der ligger til grund for earnings management, kræver analysen heraf at der tydeligt identifi-
ceres en proxy for earnings management, som kan adskilles fra observationer hvor der ikke vurderes 
at være benyttet earnings management, eller hvor brugen heraf er negligerbar. Det bør derfor i denne 
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sammenhæng overvejes, om der skal benyttes et kontinuert mål for earnings management eller en 
indikator (dummy) variabel. Herudover overvejes også hvilke variable proxy’en skal baseres på. 
 
For at sikre validiteten af det målte, og sammenhæng på tværs af afhandlingen, er det nødvendigt at 
den valgte proxy stemmer overens med afhandlingens definition på earnings management. Her hen-
vises til den i afsnit 3.1.2 formulerede definition: ”brugen af diskretionær information og fleksibili-
teten i tilladte regnskabsprincipper til bevidst at opnå et regnskabsmæssigt resultat som afviger fra 
et retvisende billede af selskabets finansielle stilling”. Igennem dette kapitel er målet for den ”sande” 
indtjening, PME, benyttet som en indikator for det ”retvisende billede af selskabets finansielle stil-
ling”. DA er benyttet som en indikator for i hvilken grad og hvilken retning der er benyttet ”diskreti-
onær information og fleksibiliteten i tilladte regnskabsprincipper” på den enkelte observation til at 
afvige fra niveauet af PME. Derfor vil det være naturligt at inkludere DA i den proxy som opstilles, 
da det er et tilnærmet mål af earnings management i kvantitative termer.  
 
Resultaterne i de foregående afsnit viser ydermere, at der er indikationer på, at earnings management 
benyttes til både tabsundgåelse samt at undgå fald i rapporteret indtjening. Derfor vil en proxy baseret 
på disse elementer potentielt give indblik i motiverne bag hvorfor earnings management benyttes i 
netop disse situationer. På baggrund heraf foreslås i det kommende to overordnede kategorier af 
proxy’er, og under disse kategorier foreslås mulige variable som diskuteres nærmere i de følgende 
afsnit. 
 
Proxy baseret på diskretionære periodiseringer: 

● DA: Kontinuert variabel som benytter værdien af diskretionære periodiseringer, som defineret 
i afsnit 5.1 og 5.1.1. 

● SDA: Dummy-variabel for de observationer som har de højeste absolutte værdier af DA-
variablen. Defineres i afsnit 5.4.1. 

 
Proxy baseret på formål med earnings management: 

● Tab: Dummy-variabel for observationer som bruger DA til at undgå tab, som defineret i afsnit 
5.2.1, formel 5.5. 

● Fald: Dummy-variabel for observationer som bruger DA til at undgå faldende indtjening, som 
defineret i afsnit 5.3.1, formel 5.7. 

● EM: Dummy-variabel for alle observationer som bruger DA til at undgå tab og/eller faldende 
indtjening. Defineres i afsnit 5.4.2, formel 5.8. 
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5.4.1 – Proxy baseret på diskretionære periodiseringer 
Såfremt proxy’en for earnings management baseres på den udregnede værdi af DA, opnås et mål som, 
ud fra ovenstående analyse, har en stærk sammenhæng med brugen af earnings management. Dette 
er i hvert fald tilfældet for observationer som enten viser tegn på tabsundgåelse eller undgåelse af 
faldende indtjening. Herudover giver brugen af en kontinuert variabel et mere nuanceret billede af 
observationerne end en binær dummy-variabel. Ved nærmere gennemgang af det analyserede data-
grundlag, kan der dog også findes svagheder ved brugen af dette mål. For det første er der, som nævnt 
flere gange, enkelte ekstreme outliers i datasættene, selvom disse dog primært er inden for variablene 
Earn og PME. For det andet er høje absolutte værdier af DA i datasættene samlet på relativt få sel-
skaber, som alle har det til fælles at de har store udsving i deres regnskabstal henover analyseperioden. 
I de fleste sammenhænge skyldes dette, at selskaberne har oplevet store opkøb/frasalg af aktiviteter, 
og derfor vil have væsentlige udsving i balancetallene, og dermed alt andet lige også i målet for 
samlede periodiseringer. I nogle tilfælde er selskabernes primære brancherelation skiftende over tid, 
hvilket også vil skabe en naturlig variation i sammenhængen mellem målene for aktivitetsniveau og 
det forventede tilhørende niveau af periodiseringer. Her mærkes altså problematikken ved at benytte 
en lineær regressionsmodel som grundlag for den Modificerede Jones Model, da sådanne mønstre 
sjældent vil have lineær sammenhæng.  
 
Den samme kritik kan gøres gældende for brugen af en dummy-variabel baseret på de højeste abso-
lutte værdier af DA. En sådan indikator vil undgå problematikken med outliers, men vil fortsat være 
ramt af at indeholde relativt få selskaber og i mange tilfælde blive et mål på svingende aktivitet frem 
for nødvendigvis diskretion i udarbejdelsen af regnskaber. Et modargument hertil kan dog være, at 
netop denne type af selskaber vil have større incitamenter til at foretage earnings management, og vil 
have nemmere ved at skjule det i regnskaber grundet den store variation i tallene. Et yderligere pro-
blem med brugen af en dummy-variabel vil være at der skal sættes en cut-off værdi for hvilke obser-
vationer der bør indgå i variablen. Her kan dog hentes hjælp fra litteraturen, hvor en undersøgelse af 
Dichev et al. (2013) viser at ledere i større selskaber i gennemsnit vurderer at der er benyttet earnings 
management på 18,43% af alle rapporterede regnskaber for børsnoterede selskaber. På baggrund af 
dette tal oprettes en dummy-variabel, SDA, hvor de 18,43% yderste observationer i fordelingen af DA 
får værdien 1, og de resterende observationer får værdien 0. For de to grupper af observationer er 
PME og gennemsnitlig DA plottet og fremgår af bilag 2. Heraf ses at for gruppen hvor SDA = 0 er 
der fortsat en lineær sammenhæng i DA for observationer af PME tæt ved 0, men væsentligt større 
udsving i de yderste observationer. Gruppen af observationer hvor SDA = 1 er spredt over et meget 
bredt spektrum af PME, og forventes derfor ikke at være en særlig homogen gruppe af observationer. 
Derfor kan det være kritisk at benytte denne dummy som proxy for earnings management, da der kan 
ligge mange forskellige motiver til grund for de inkluderede observationer. Af tabel 5.6 fremgår op-
summerende statistik på SDA. Som ventet ses at den absolutte værdi af DA er signifikant forskellig, 
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da dette er selve udvælgelseskriteriet. Herudover er der også en signifikant forskel i Earn. Det bliver 
dog vanskeligt at tolke på proxy’en, da det gennemsnitlige niveau af Earn og PME er næsten ens. 
Dette er en yderligere indikation af at denne proxy fanger mange forskellige typer af potentiel ear-
nings management, som ikke nødvendigvis er sammenlignelige.  
 
Tabel 5.6: Opsummerende statistik på SDA for års- og kvartalsregnskaber 

* signifikant på 10%-niveau, ** signifikant på 5%-niveau, *** signifikant på 1%-niveau 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Overordnet set vurderes den kontinuerte værdi af DA at være et godt mål for (i) graden af earnings 
management (den absolutte værdi af DA) og (ii) retningen på earnings management (fortegnet på 
DA). Det vurderes dog at være mindre retvisende at benytte en dummy-variabel for selskaberne med 
de mest ekstreme værdier af DA, da denne består af en gruppe af observationer hvor motiverne bag 
potentiel brug af earnings management vil være meget forskelligartede, og derfor ikke vurderes at 
være sammenlignelige. I analysen af motiverne bag earnings management benyttes derfor, hvor det 
er relevant, målet for DA. 
 

5.4.2 – Proxy baseret på formål med earnings management 
Med en formålsbaseret proxy vil der forventeligt være større sammenlignelighed i de inkluderede 
observationer, hvorfor motiverne bag den potentielle brug af earnings management også må forventes 
at være mere uniforme på tværs af observationerne. Dette udelukker dog ikke, at der stadig kan fore-
komme forskellige underliggende motiver bag brugen af diskretionære periodiseringer, selvom de 
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benyttes til samme primære formål (tabsundgåelse og undgåelse af faldende indtjening). Derfor fo-
reslås først de to dummy-variable for disse formål, Tab og Fald, som tidligere er diskuteret. Slutteligt 
foreslås en kombineret variabel, EM, der er defineret i formel 5.8. 
 
 !L1" = Q

1	MåJ	*@A1" = 1	VW/GZZGJ	_@Z[1" = 1	
0	Y	@ZZG	@M[JG	HYZ\æZ[G	 ^ (5.8) 

 
Denne dummy-variabel inkluderer således alle observationer som har til formål at benytte DA til at 
skifte indtjeningen fra negativ til positiv, enten i absolutte eller relative termer. Derigennem fokuseres 
på en gruppe af observationer der alle har positive værdier af DA, hvor den primære forskel på ob-
servationerne er at de er bygget op omkring to forskellige referencepunkter. Opsummerende statistik 
på EM fremgår af tabel 5.7. Denne dummy er lig 1 i 670 observationer på årsregnskabsdata og 987 
observationer på kvartalsregnskabsdata, svarende til henholdsvis 24% og 31% af de samlede obser-
vationer. Disse tal er altså højere end den anslåede værdi på 18,43% af Dichev et al. (2013). Det ses 
at der igen er signifikante forskelle i både |DA| og PME, i samme retning som for Tab og Fald, ned 
på 1%-niveau. For Earn er forskellen kun signifikant på 1%-niveau for kvartalsdata, mens p-værdien 
for årsdata er 2,43%. Herudover undersøges grafisk hvilken effekt de tre formålsbaserede proxy’er 
har på opdelingen af data. Dette fremgår af bilag 3. For at eliminere effekten af brugen af DA til 
mulige earnings management-formål, ønskes grupperne hvor de givne variable er lig 0, at have mindst 
mulig systematisk variation i DA. Mens alle tre variable delvist eliminerer den lineære sammenhæng 
i DA, er den dog fortsat stadigvæk til stede, især for værdier af PME > 0. For observationer hvor PME 
< 0 er en stor del af den nedadgående linearitet i DA dog elimineret, især for EM. 
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Tabel 5.7: Opsummerende statistik på EM for års- og kvartalsregnskaber 

* signifikant på 10%-niveau, ** signifikant på 5%-niveau, *** signifikant på 1%-niveau 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Mens proxy’er baseret på formålet med earnings management giver en mere sammenlignelig gruppe 
af observationer, er der dog også ulemper forbundet med denne fremgangsmåde. Da der benyttes 
dummy-variable gives der ikke et nuanceret billede af i hvor høj grad der forventes at være anvendt 
earnings management i en given observation, ej heller hvilken eventuel usikkerhed der måtte være 
forbundet hermed. Fremgangsmåden bliver derfor meget afhængig af den valgte metode, her den 
Modificerede Jones Model, hvor små forskelle i output kan afgøre udfaldet mellem om en observation 
tilhører den ene eller anden gruppe. Fremgangsmåden kan herudover kritiseres for at være imod den 
opstillede definition på earnings management. I definitionen fremgår ingen forventning til formålet 
bag eller retningen af den anvendte earnings management, men med brug af disse proxy’er defineres 
earnings management netop ud fra disse parametre. Dette vurderes dog ikke at gå imod definitionen, 
men nærmere at præcisere definitionen yderligere på baggrund af beviser fra datagrundlaget. Derfor 
benyttes fremadrettet EM som den primære proxy for brugen af earnings management. I nogle til-
fælde vil det dog være relevant at se på tabsundgåelse eller undgåelse af faldende indtjening i isola-
tion, og hertil benyttes Tab og Fald hvor relevant, ligesom målet for DA også benyttes hvor relevant. 
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5.5 – Delkonklusion 
Undersøgelsen af brugen af earnings management blandt danske, børsnoterede selskaber, viser over-
raskende stærke indikationer for brugen af earnings management i både den indledende analyse og 
til tabsundgåelse, undgåelse af faldende indtjening og opsparing af fremtidig indtjening ved brug af 
cookie jar reserves. Analysen indikerer at op mod 20-30% af observationerne har benyttet earnings 
management for at påvirke den rapporterede indtjening i analyseperioden. Dette er tilfældet både for 
årsregnskabsdata og kvartalsregnskabsdata, men indikationerne er mere udprægede for sidstnævnte. 
Hertil er den Modificerede Jones Model dog også blevet tilpasset til de tilgængelige regnskabsinfor-
mationer, hvor informationsniveauet ikke er ligeså dybdegående som for årsregnskaber. På baggrund 
heraf er det vurderet at det giver mening at basere en proxy for earnings management på de selskaber 
som viser tegn på tabsundgåelse eller undgåelse af faldende indtjening, fanget af variablen EM. Dog 
benyttes også supplerende proxy’er hvor det er relevant. Selvom konklusionerne indledningsvis vir-
ker stærke, med signifikante forskelle mellem observationer der vurderes at have benyttet earnings 
management mod observationer som vurderes ikke at have benyttet earnings management, er resul-
taterne meget afhængige af den anvendte metode. Den Modificerede Jones Models svagheder består 
særligt i simpliciteten i antagelsen om linearitet, samt at alle observationer testes på samme data-
grundlag som har været med til at skabe modellen. 
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Kapitel 6 – Sammenhængen mellem prospektteori og  

earnings management 
Efter i afsnit 5.2 og 5.3 at have fremvist indikationer på, at selskaber benytter sig af earnings mana-
gement til at rapportere indtjening, der netop overstiger visse referencepunkter, er det relevant at 
undersøge sammenhængen med prospektteori. Prospektteori er, som beskrevet i afsnit 4.2.2, en be-
havioristisk funderet tilgang til individers vurdering af forskellige mulige udfald, også kaldet pro-
spekter (Kahneman & Tversky, 1979). Denne teori baseres på observerede adfærdsmønstre fra indi-
vider, og forsøger på denne baggrund at generalisere om disses rationalisering, når de stilles over for 
prospekter – uanset om dette er daglige indkøb, gambling eller investeringsbeslutninger. Prospektte-
orien fokuserer i høj grad på referencepunkter, som benyttes af individer til at vurdere værdien af 
prospekter. Dette sammenkædes med at individer udviser tabsaversion på den negative side af det 
relevante referencepunkt. Det bemærkes af Burgstahler & Dichev (1997), at dette kan være en be-
grundelse for at selskaber undgår at rapportere indtjening under referencepunkterne, da investorerne 
ellers vil ”straffe” selskabet mere end dobbelt så hårdt som ved tilsvarende positiv indtjening. Dette 
undersøges dog ikke nærmere af Burgstahler & Dichev (Ibid.). Derfor undersøges sammenhængen 
mellem prospektteori og anvendelsen af earnings management i dette kapitel. 
 
Prospektteori kan i udgangspunktet opdeles i to primære faser: redigering og evaluering. Disse faser 
undersøges i datagrundlaget i sammenhæng med earnings management og den anticiperede brug 
heraf. Først undersøges hvilke overvejelser der indgår i redigeringsfasen i afsnit 6.1, herefter hvordan 
investorer reelt evaluerer den rapporterede indtjening i forhold til den ”sande” indtjening i afsnit 6.2. 
Slutteligt undersøges i afsnit 6.3 hvorvidt investorer kan gennemskue hvornår der ud fra den anvendte 
Modificerede Jones Model forventes at være benyttet earnings management til at ændre indtjeningen. 
 

6.1 – Redigering af prospekter 
I sammenhæng med earnings management og det anvendte datagrundlag, består investorernes pro-
spekter af tilgængeligt regnskabsmateriale på kvartals- og årsbasis. Det er på baggrund af denne sam-
ling af finansielle, og til dels ikke-finansielle, informationer og nøgletal, at investorer antages at vur-
dere niveauet og kvaliteten af den rapporterede indtjening. Derfor forventes denne vurdering også at 
være afhængig af det tilgængelige informationsindhold i de finansielle rapporter. Her er det relevant 
hvilket mål for indtjeningen, der anvendes til den senere vurdering. Dette mål kan enten tages direkte 
fra resultatopgørelsen, eller det kan korrigeres ud fra investors egen vurdering af de givne informati-
oner. 
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Forskellige grupper af investorer benytter forskellige mål for selskabers indtjening. Investorer med 
bredt fokus på flere forskellige selskaber vil i mange tilfælde benytte forskellige multipler til at pris-
sætte aktier ud fra et indtjeningsmål. Ofte benyttede mål til dette formål er nettoresultat (ofte målt i 
form af earnings per share, EPS), EBIT, EBITDA og i nogle tilfælde endda nettoomsætningen (Ple-
nborg et al., 2017). Investorer med større fokus på enkelte selskaber må forventes at gå mere i dybden 
med de bagvedliggende tal, herunder ikke-finansielle mål samt udviklingen i selskabets aktiver og 
passiver. I et forsøg på at favne så bredt som muligt og ramme et indtjeningsmål som de fleste inve-
storer vil være interesserede i, er benyttet et mål for nettoresultatet i denne afhandling. Dette mål er 
dog korrigeret for ekstraordinære poster. I de fleste finansielle rapporter vil de ekstraordinære poster, 
som dette mål indeholder, være lig nul. Målet indeholder dog ikke indtjening fra ophørte driftsakti-
viteter. Mens investorer benytter regnskaber som et mål for den økonomiske aktivitet i en given pe-
riode, og dermed et historisk tjek til sammenligning med forventninger for perioden, benyttes regn-
skaber også i mange sammenhænge til at danne grundlag for forecasts af fremtidig indtjening. Derfor 
benyttes i denne afhandling et indtjeningsmål som udelukkende er baseret på den fortsættende drift. 
Såfremt fokus, i stedet for investorer, havde været på kreditorer, kunder eller lignende, havde det i 
højere grad været relevant at inkludere den ophørende drift også. Denne afgrænsning medfører dog 
risiko for, at der i nogle tilfælde kan være benyttet earnings management til at rykke omkostninger 
over i ophørte aktiviteter, for at få den primære drift til at virke mere profitabelt end den reelt er. 
Barua et al. (2010) finder beviser for at denne type af earnings management kan forekomme. 
 
Muligheden for at korrigere de oplyste indtjeningsmål, er meget afhængigt af supplerende oplysnin-
ger i de finansielle rapporter. Derfor må der forventes at være varierende mulighed for, at den enkelte 
investor kan danne sig et komplet billede af et givet selskabs økonomiske situation på et givet tids-
punkt. Derfor er det relevant at undersøge, om der er forskelle mellem investorers reaktioner på kvar-
talsregnskaber og årsregnskaber, da der er markante forskelle i kravene til detaljeringsgrad og hvilke 
elementer der skal oplyses. Givet denne regnskabsfleksibilitet har selskaberne dog også mulighed for 
at have indflydelse på, hvilket syn en udefrakommende investor vil have på periodens indtjening. 
 

6.1.1 – Framing 
Investorers redigering af prospekter kan ligeledes være påvirket af framing. Framing vedrører hvor-
dan et prospekt præsenteres for individet, og det er påvist at forskelle i framing kan føre til forskellige 
optimeringsbeslutninger, selvom det underliggende prospekt er uændret (Ackert & Deaves, 2010). 
Da investorer ikke har adgang til et definitivt mål for selskabets ”sande” indtjening, er de nødt til at 
benytte tilgængelige informationer til at vurdere, om den rapporterede indtjening forventes at frem-
vise et retvisende billede heraf. Derfor spiller framing en væsentlig rolle i forbindelse med redigerin-
gen og senere evalueringen af rapporteret indtjening. Denne framing kommer først og fremmest fra 
selskabet selv, som ved hver offentliggørelse af finansielle rapporter inkluderer en beskrivelse af 
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hvordan perioden har forløbet samt forventninger til fremtiden (Nasdaq, 2018). Herudover påvirkes 
investors syn på regnskaberne også af udtalelser og analyser fra blandt andet finansielle medier, andre 
investorer og selskabsdeltagere. 
 
6.1.2 – Referencepunkter 
For de formålsbestemte proxy’er for earnings management er referencepunkterne i analysen forud-
defineret til at være omkring nul, enten i absolutte eller relative (sammenholdt med foregående peri-
ode) termer. Disse referencepunkter er dog ikke nødvendigvis ens for alle investorer, og i mange 
tilfælde vil individuelle investorer have forskellige referencepunkter, baseret på enten egne subjektive 
forventninger til selskaberne eller til udmeldte mål for forventet indtjening. Dermed bliver valget af 
referencepunkt for den enkelte investor stærkt sammenhængende med framingen.  
 
Ex ante vil referencepunkter være baseret på forventninger til selskabets indtjening. Disse forvent-
ninger vil i mange tilfælde stamme fra analytikeres forventninger til selskabers indtjening, som igen 
kan være afhængig af historisk indtjening, budget/forecast, subjektive vurderinger eller noget helt 
fjerde, og ofte vil være et resultat af kombinationer af flere af disse. Når investorer vurderer indtje-
ningsniveauet ex post, bør referencepunkterne i udgangspunktet være baseret på ex ante reference-
punkterne, med mulige korrektioner for nye oplysninger. Det er dog særligt ved disse korrektioner, 
at det er muligt at investorer kan påvirkes af framing i selskabets kommunikation omkring regnskabet. 
Derfor er det væsentligt for investor at være opmærksom på egen forventning til indtjeningen, da 
selskabet potentielt kan benytte framing til at få indtjeningen til at fremstå bedre end det reelt er 
tilfældet. 
 

6.2 – Evaluering af prospekter 
Hvordan investorer endeligt evaluerer prospekter i form af finansielle rapporter, vurderes i aggregeret 
form via udviklingen i selskabets aktiekurs i en periode omkring offentliggørelse af den givne rapport. 
Her undersøges først, om udviklingen i aktiekursen er konsistent med en forklaring om at investorer 
udviser tabsaversion omkring referencepunkter. Her tages dog hensyn til, at aktiekursen også påvir-
kes af andre faktorer end den rapporterede indtjening og heraf afledte implikationer. På baggrund af 
analysen foretaget i kapitel 5 omkring earnings management for danske, børsnoterede selskaber, be-
nyttes referencepunkter omkring nul (for den absolutte tabsaversion) og omkring sidste års indtjening 
(for den relative tabsaversion). Herefter vurderes det for hvert referencepunkt, om investorer reagerer 
anderledes på observationer hvor der, ud fra den Modificerede Jones Model, er identificeret at være 
benyttet earnings management. 
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6.2.1 – Absolut tabsaversion 
For at vurdere hvorvidt investorer udviser tabsaversion i absolutte termer i forhold til selskabers rap-
porterede indtjening, sammenholdes udviklingen i aktiekursen for observationer med negativ rappor-
teret indtjening (Earn < 0) med observationer med positiv rapporteret indtjening (Earn > 0). Da tabs-
aversion, ifølge Kahneman & Tversky (1979), er stærkest tæt omkring referencepunkter, sammen-
sættes to porteføljer af observationer som udviser værdier af Earn tættest omkring referencepunktet, 
der i dette tilfælde er nul-indtjening. Der udvælges til hver portefølje et antal observationer, som 
svarer til 10% af det samlede datasæt. For årsregnskabsdata svarer dette til 172 observationer i hver 
portefølje, mens der for kvartalsregnskabsdata udvælges porteføljer á 297 observationer. Herefter 
sammenlignes udviklingen i aktiekursen for de to porteføljer. Der vælges en periode startende 10 
handelsdage før offentliggørelsen af års- eller kvartalsregnskabet og sluttende 20 dage efter offent-
liggørelse. Aktiekurserne er indekseret, hvor indeks 100 svarer til lukkeprisen på sidste handelsdag 
før regnskabet er offentliggjort (dag -1). For simplicitet antages at der investeres lige store beløb i 
hver aktie med kontinuert rebalancering, hvorfor det er muligt at regne porteføljens bevægelser som 
et simpelt gennemsnit af hver observation. Disse to porteføljer sammenlignes med en tredje portefølje 
bestående af alle observationer hvor dummy-variablen Tab = 1. Denne portefølje består dermed af 
observationer hvor der, ud fra den Modificerede Jones Model, forventes at være anvendt earnings 
management til at undgå at rapportere negativ indtjening. Denne portefølje består af 188 observatio-
ner på årsregnskabsdata og 662 observationer på kvartalsregnskabsdata. Resultaterne fremgår af figur 
6.1 og 6.2. 
 
Figur 6.1: Udvikling i indekseret aktiekurs for porteføljer med positiv indtjening, negativ indtjening og 
portefølje for observationer med earnings management, årsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 



 
70 

Figur 6.2: Udvikling i indekseret aktiekurs for porteføljer med positiv indtjening, negativ indtjening og 
portefølje for observationer med earnings management, kvartalsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
For kvartalsdata ses et billede, som er i overensstemmelse med en forklaring baseret på tabsaversion. 
Porteføljen med positiv indtjening stiger inden for de første 10 dage efter offentliggørelse til et gen-
nemsnitligt niveau omkring indeks 100,40, og stiger herefter yderligere til et niveau omkring 100,93. 
Porteføljen med negativ indtjening falder derimod i de første 10 dage til et niveau omkring 99,02, og 
falder derefter yderligere til ca. 98,66. Disse tal er i nogenlunde overensstemmelse med prospektteo-
rien, der forudsiger at tabsaversion vil medføre en reaktion på tab som er 2-2,5 gange så voldsom som 
reaktioner på tilsvarende gevinster. For årsdata er denne reaktion mindre tydelig. Her ses, for porte-
føljen med positiv indtjening, først en væsentlig stigning til et niveau omkring indeks 102,12 inden 
for de første 10 dage, og herefter stiger kursen yderligere helt op omkring indeks 104,00. For porte-
føljen med negativ indtjening ses i starten et mønster der ligner det fra kvartalsdata, hvor kursen efter 
5 dage er faldet til ca. indeks 98,92. Herefter stiger kursen dog, og i de sidste 10 dage af den under-
søgte periode stabiliserer indekset sig omkring 100,58. Dermed er der fortsat en væsentlig forskel i 
udviklingen på de to porteføljer, men for årsregnskabsdata ses ikke lignende indikationer på tabs-
aversion efter de første 5 dage, og selv her er reaktionen mildere end for observationer med positiv 
rapporteret indtjening, modsat hvad der forudsiges af prospektteori. 
 
For porteføljerne bestående af observationer hvor der forventes at være benyttet earnings manage-
ment er der intet sammenhængende mønster i de to datasæt. For kvartalsregnskabsdata ligger kursen 
på denne portefølje igennem det meste af perioden et stykke over porteføljen med positiv indtjening, 
og følger generelt samme udvikling som denne. For årsregnskabsdata udvikler kursen sig i starten af 
perioden nogenlunde sammenhængende med porteføljen med positiv indtjening, men desto længere 
tid der går, desto større afstand bliver der mellem de to, og over tid kommer porteføljen tættere på 
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observationer med negativ indtjening. Denne udvikling kan være sammenhængende med en forkla-
ring baseret på investorernes tid til at analysere regnskabet, og de tilgængelige informationer. Såfremt 
investorerne i første instans fokuserer på den rapporterede indtjening, men over tid kigger dybere ind 
i regnskabet og analyserer på sammenhængen i tallene, kunne udviklingen indikere at investorerne 
over tid til dels kan gennemskue, hvornår der er benyttet earnings management i regnskaberne. 
 
Denne opdeling af porteføljer giver dog ikke nødvendigvis et retvisende billede af, hvordan investorer 
reagerer på ensartede tab og gevinster. Som tidligere vist, er fordelingen af den rapporterede indtje-
ning langt fra symmetrisk omkring nul, hvorfor det undersøges hvorvidt de opdelte porteføljer ad-
skiller sig væsentligt fra hinanden i forhold til indtjeningens fordeling. For at kunne vurdere hvorvidt 
investorer udviser tegn på tabsaversion, kræves det at input er sammenligneligt. Hvis ikke dette er 
tilfældet, kan der være andre, rationelle forklaringer på, hvorfor investorer reagerer kraftigere på ne-
gativ indtjening end positiv – i særdeleshed hvis den negative indtjening er større i absolutte termer. 
Ved undersøgelse af de to porteføljer ud fra boksplot i figur 6.3.a og 6.3.b, kan det ses at der er 
væsentlige forskelle på fordelingerne. Derfor tilpasses størrelsen på porteføljerne med negativ indtje-
ning på kvartals- og årsregnskabsdata, da disse fordelinger viser den største absolutte middelværdi 
og spredning. Her ekskluderes de observationer som ligger længst fra nul, indtil de to fordelinger er 
tilnærmelsesvist identiske. Dette gøres ved at minimere forskellen mellem fordelingernes middel-
værdi. Boksplots for de nye porteføljer fremgår af figur 6.4.a og 6.4.b. 
 
Figur 6.3.a: Boksplot for porteføljer med positiv indtjening og negativ indtjening, årsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Figur 6.3.b: Boksplot for porteføljer med positiv indtjening og negativ indtjening, kvartalsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur 6.4.a: Boksplot for korrigerede porteføljer med positiv indtjening og negativ indtjening, årsregnska-
ber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur 6.4.b: Boksplot for korrigerede porteføljer med positiv indtjening og negativ indtjening, kvartalsregn-
skaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 



 
73 

Ud fra de nye porteføljer, undersøges igen udviklingen i aktiekurserne, som fremgår af figur 6.5 og 
6.6. For begge datasæt er porteføljerne med positiv indtjening uændret. Udviklingen i porteføljen med 
negativ indtjening for årsregnskabsdata er stort set uændret, hvor der først ses en negativ reaktion i 
samme størrelsesorden som tidligere, blot en smule mindre voldsom. Den efterfølgende positive re-
aktion er dog lidt mere markant, og for de sidste 10 handelsdage ligger niveauet således gennemsnit-
ligt omkring indeks 101,07. I kvartalsdatasættet ses fortsat et fald til et niveau omkring indeks 99,34 
inden for den første periode efter offentliggørelse, hvilket igen stemmer nogenlunde overens med en 
tabsaversion der er knap det dobbelte af den positive reaktion på gevinster (ca. indeks 100,41). Her-
efter ses dog, modsat den første portefølje, en stigning som bringer porteføljen tilbage omkring indeks 
99,64 sammenholdt med porteføljen med positiv indtjening på 100,94. Denne udvikling kan skyldes, 
at aktiekurserne over tid påvirkes mere væsentligt af nye informationer, som investorer inkorporerer 
i prisen. Det kan dog også være en indikation af, at investorerne bliver opmærksomme på overreak-
tionen, og korrigerer for denne.  
 
Figur 6.5: Udvikling i indekseret aktiekurs for korrigerede porteføljer med positiv indtjening og negativ 
indtjening, årsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Figur 6.6: Udvikling i indekseret aktiekurs for korrigerede porteføljer med positiv indtjening og negativ 
indtjening, kvartalsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

6.2.2 – Relativ tabsaversion 
I undersøgelsen af hvorvidt investorer udviser relativ tabsaversion, benyttes samme fremgangsmåde 
som for absolut tabsaversion. Her fokuseres på ændringen i rapporteret indtjening, ∆Earn, i stedet for 
den rapporterede indtjening, Earn. Der udvælges igen positive og negative porteføljer der hver svarer 
til 10% af datasættene, hvilket her udgør porteføljer på 169 observationer for årsregnskabsdata og 
290 observationer for kvartalsregnskabsdata. Igen sammenholdes disse også med observationer hvor 
variablen Fald = 1. Disse porteføljer består af henholdsvis 314 observationer for årsregnskabsdata og 
649 observationer for kvartalsregnskabsdata. Udviklingen i porteføljerne fremgår af figur 6.7 og 6.8. 
 
Figur 6.7: Udvikling i indekseret aktiekurs for porteføljer med stigende indtjening, faldende indtjening og 
portefølje for observationer med earnings management, årsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Figur 6.8: Udvikling i indekseret aktiekurs for porteføljer med stigende indtjening, faldende indtjening og 
portefølje for observationer med earnings management, kvartalsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Resultaterne for undersøgelsen af relative tab adskiller sig på flere punkter fra undersøgelsen af re-
aktionerne på absolutte tab. For kvartalsregnskabsdata ses også en negativ reaktion på faldende ind-
tjening, der inden for de første 5 handelsdage ligger på et niveau omkring indeks 99,80, som er i 
overensstemmelse med porteføljen med stigende indtjening med et niveau på 100,16, hvilket altså 
ikke indikerer tabsaversion væsentligt ud over det rationelle. Herefter stiger aktiekurserne for begge 
porteføljer, dog mest markant for porteføljen med stigende indtjening. For porteføljen hvor der vur-
deres at være benyttet earnings management til at opnå stigende indtjening, ligger kursen igen højere 
end porteføljen med stigende indtjening på kvartalsregnskabsdata. På årsregnskabsdata er billedet 
noget anderledes. Her ses en jævn stigning for begge porteføljer over perioden. Denne stigning er 
størst for porteføljen med stigende indtjening, der oplever jævn stigning indtil en stagnering omkring 
indeks 103,00 efter ca. 15 handelsdage. Porteføljen med faldende indtjening oplever samme udvik-
ling, og stagnerer efter en tilsvarende periode, dog på et lavere niveau omkring indeks 102,16. Modsat 
kvartalsdatasættet er den mest negative reaktion på earnings management-porteføljen, der efter et 
lignende mønster blot stiger til omkring indeks 100,98. Endnu engang er der dog forskelle i de un-
derliggende fordelinger af data, og dette korrigeres efter samme fremgangsmåde som anvendt i afsnit 
6.2.1 ovenfor. Boksplot over fordelingerne før og efter disse korrektioner fremgår af figur 6.9.a, 6.9.b, 
6.10.a og 6.10.b. 
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Figur 6.9.a: Boksplot for porteføljer med stigende indtjening og faldende indtjening, årsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur 6.9.b: Boksplot for porteføljer med stigende indtjening og faldende indtjening, kvartalsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur 6.10.a: Boksplot for korrigerede porteføljer med stigende indtjening og faldende indtjening, årsregn-
skaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Figur 6.10.b: Boksplot forf korrigerede porteføljer med stigende indtjening og faldende indtjening, kvar-
talsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
For de korrigerede porteføljer i figur 6.11 og 6.12 fremgår der et anderledes billede af de to datasæt. 
Kvartalsdatasættet udviser først en vis grad af tabsaversion, hvor kursen for porteføljen med faldende 
indtjening i de første 5 handelsdage ligger på et niveau omkring indeks 99,72 sammenholdt med 
indeks 100,17 for porteføljen med stigende indtjening. Dette er i overensstemmelse med en mildere 
grad af tabsaversion end fremvist for absolutte tal. Herefter ændrer udviklingen sig dog igen, og fra 
dag 10 og fremad er udviklingen mere identisk for de to porteføljer, hvor kursen er støt stigende. På 
årsregnskabsdata bliver udviklingen i de to porteføljer ikke ændret væsentligt af tilpasningen af data, 
men viser nu blot at de to porteføljer udvikler sig meget tæt på identisk over hele perioden. Dette 
indikerer dermed at investorer ikke umiddelbart udviser relativ tabsaversion på baggrund af den år-
lige, rapporterede indtjening. 
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Figur 6.11: Udvikling i indekseret aktiekurs for korrigerede porteføljer med stigende indtjening og faldende 
indtjening, årsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Figur 6.12: Udvikling i indekseret aktiekurs for korrigerede porteføljer med stigende indtjening og faldende 
indtjening, kvartalsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

6.3 – Investorernes vurdering af earnings management 
Visse elementer af investorernes reaktioner på regnskabsmeddelelser er sammenhængende med en 
forklaring baseret på tabsaversion. Denne potentielle tabsaversion er tydeligst på absolutte værdier af 
indtjeningen, og fremgår mest markant i den første uges tid efter offentliggørelse af kvartals- eller 
årsregnskabet. Ydermere er effekten mest markant for kvartalsregnskaber. Denne respons er dog ikke 
nødvendigvis ensbetydende med, at der udvises en irrationel tabsaversion, som det forventes ud fra 
prospektteorien. Såfremt investorer er bevidste om brugen af earnings management fra selskabernes 
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side, må det forventes at en væsentlig andel af de selskaber som rapporterer positiv indtjening (enten 
i absolutte eller relative termer) alt andet lige oplever en mindre stigning i aktiekursen eller ligefrem 
et fald. Hvis investorer kan gennemskue hvilke regnskaber der er benyttet earnings management i, og 
hvor den sande indtjening dermed er negativ (enten i absolutte eller relative termer), trods positiv 
rapporteret indtjening, vil dette forventeligt have en effekt på aktiekursen. En anden mulig, rationelt 
funderet forklaring på de observerede reaktioner kan være at en gruppe af investorer godt kan gen-
nemskue brugen af earnings management, mens andre investorer ikke kan. Derfor vil gruppen som 
kan gennemskue dette sælge aktier, da de mener at de er prissat for højt, mens den modsatte gruppe 
vil købe aktierne. Hvis sidstnævnte gruppe er opmærksomme på at der benyttes earnings management 
i et vist omfang, men ikke kan gennemskue hvornår det benyttes, vil det ligeledes være en rationel 
beslutning at straffe selskaber med negativ indtjening mere markant, da disse observationer kan in-
deholde selskaber som har haft så dårlig en regnskabsperiode, at det ikke har været muligt at rappor-
tere positiv indtjening ved brug af diskretionære periodiseringer. Som en indikator for mængden af 
investorer der skifter holdning til aktiernes prissætning, undersøges udviklingen i aktiernes transak-
tionsvolumen omkring offentliggørelse af regnskaber. 
 
6.3.1 – Investorers fokus på ”sand” eller rapporteret indtjening 
Til vurdering af hvordan investorer reagerer på observationer, hvor der vurderes at være benyttet 
earnings management, benyttes de anvendte proxy’er som er diskuteret i afsnit 5.4. Da der fokuseres 
på at vurdere brugen af earnings management i forhold til absolut og relativ tabsaversion, benyttes de 
to variable Tab og Fald som indikatorer for brugen af earnings management. Såfremt investorer kan 
gennemskue brugen af diskretionære periodiseringer til at ændre den rapporterede indtjening, må det 
forventes at investorerne evaluerer indtjeningen ud fra den ”sande” indtjening, PME, frem for den 
rapporterede, Earn. Derfor skabes for absolut tabsaversion to yderligere porteføljer for både kvartals- 
og årsregnskabsdata, der defineres som følgende: 

● “Positiv Earn”: Observationer hvor variablen Tab = 1. Porteføljen indeholder de observationer 
hvor Earn er positiv, tættest på 0, og hvor fordelingen af denne er tilpasset fordelingen af 
porteføljen med positiv indtjening (som både indeholder værdier hvor Tab = 0 og Tab = 1). 

● “Negativ PME”: Observationer hvor variablen Tab = 1. Porteføljen indeholder de observati-
oner hvor PME er negativ, tættest på 0, og hvor fordelingen af denne er tilpasset porteføljen 
med negativ indtjening (som både indeholder værdier hvor Tab = 0 og Tab = 1). 

 
For relativ tabsaversion skabes tilsvarende følgende porteføljer: 

● “Positiv ∆Earn”: Observationer hvor variablen Fald = 1. Porteføljen indeholder de observati-
oner hvor ∆Earn er positiv, tættest på 0, og hvor fordelingen af denne er tilpasset fordelingen 
af porteføljen med stigende indtjening (som både indeholder værdier hvor Fald = 0 og Fald 
= 1). 
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● “Negativ ∆PME”: Observationer hvor variablen Fald = 1. Porteføljen indeholder de observa-
tioner hvor ∆PME er negativ, tættest på 0, og hvor fordelingen af denne er tilpasset porteføljen 
med faldende indtjening (som både indeholder værdier hvor Fald = 0 og Fald = 1). 

 
Såfremt investorer vurderer den ”sande” indtjening ud fra den samme metode som er anvendt i nær-
værende afhandling, og derigennem evaluerer hvornår selskaber benytter earnings management, vil 
det forventes at den negative portefølje for hver type af tabsaversion vil variere tilsvarende med hen-
holdsvis Negativ PME- og Negativ ∆PME-porteføljerne. Hvis denne sammenhæng ikke ses, kan det 
skyldes enten at investorerne ikke kan gennemskue hvornår der benyttes earnings management, at de 
vurderer denne brug ud fra andre metoder end den Modificerede Jones Model og/eller at denne me-
tode ikke er retvisende for brugen af earnings management. Derfor undersøges først, for absolutte tal, 
sammenhængen mellem porteføljen med positiv indtjening og Positiv Earn-porteføljen, samt sam-
menhængen mellem porteføljen med negativ indtjening og Negativ PME-porteføljen. Dette gøres for 
både kvartals- og årsregnskabsdata, og fremgår af figur 6.13, 6.14, 6.15 og 6.16. 
 
Figur 6.13: Udvikling i indekseret aktiekurs for portefølje med positiv indtjening sammenholdt med Positiv 
Earn-porteføljen, årsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Figur 6.14: Udvikling i indekseret aktiekurs for portefølje med negativ indtjening sammenholdt med Nega-
tiv PME-porteføljen, årsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Figur 6.15: Udvikling i indekseret aktiekurs for portefølje med positiv indtjening sammenholdt med Positiv 
Earn-porteføljen, kvartalsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Figur 6.16: Udvikling i indekseret aktiekurs for portefølje med negativ indtjening sammenholdt med Nega-
tiv PME-porteføljen, kvartalsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
For kvartalsdata er der stor forskel på de to grafer. Heraf er der ingen indikationer på at investorer 
kan gennemskue brugen af earnings management ud fra den anvendte proxy, da udviklingen i Negativ 
PME-porteføljen adskiller sig væsentligt fra udviklingen i porteføljen med negativ rapporteret indtje-
ning ved en markant stigning. Positiv Earn-porteføljen varierer til gengæld næsten identisk med por-
teføljen med tilsvarende rapporteret indtjening. For årsregnskabsdata er billedet en smule anderledes. 
Her ses i starten en udvikling som ligner den i kvartalsregnskabsdata. Over tid ses udviklingen dog 
at gå mod, at Negativ PME-porteføljen tilnærmer sig udviklingen i den tilsvarende portefølje med 
negativ indtjening. Samtidig udvikler Positiv Earn-porteføljen sig mindre positivt sammenholdt med 
porteføljen med positiv indtjening, og afstanden mellem de to kurver bliver større over tid. Disse 
resultater tyder på, at investorer i første omgang fokuserer på den rapporterede indtjening ved evalu-
ering af regnskaberne, men over tid får større indsigt i den bagvedliggende aktivitet og korrigerer 
aktiekursen tilsvarende. Forskellen på udviklingen i aktiekurser efter kvartalsregnskaber henholdsvis 
årsregnskaber kan altså være en indikation på, at investorer ikke har det nødvendige informations-
grundlag til at vurdere hvornår selskaber benytter earnings management i kvartalsregnskaber. Denne 
pointe uddybes nærmere i afsnit 8.4. 
 
De tilsvarende grafer for kvartals- og årsregnskabsdata for relativ tabsaversion fremgår af figur 6.17, 
6.18, 6.19 og 6.20. Disse resultater minder i mange henseender om resultaterne for absolut tabsaver-
sion. For kvartalsdata ses igen at investorer bliver ”snydt” af den rapporterede indtjening, og ikke 
fokuserer på PME. For årsregnskabsdata ses igen at udviklingen i Positiv ∆Earn-porteføljen først er 
næsten identisk med udviklingen i porteføljen med stigende indtjening, men at der over tid bliver 
lavet en negativ korrektion af aktiekursen for de observationer hvor der er vurderet at være benyttet 
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earnings management. Igen bliver denne korrektion mere markant over tid. For Negativ ∆PME-
porteføljen er der også næsten identisk variation med porteføljen med faldende indtjening over hele 
undersøgelsesperioden. Her pointeres det dog også at de to porteføljer med stigende og faldende rap-
porteret indtjening udviste meget ens udviklinger i aktiekurser, og at der derfor ikke vurderedes at 
være tilstrækkeligt belæg for at investorer udviser relativ tabsaversion i denne sammenhæng. 
 
Figur 6.17: Udvikling i indekseret aktiekurs for portefølje med stigende indtjening sammenholdt med Posi-
tiv ∆Earn-porteføljen, årsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Figur 6.18: Udvikling i indekseret aktiekurs for portefølje med faldende indtjening sammenholdt med Ne-
gativ ∆PME-porteføljen, årsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Figur 6.19: Udvikling i indekseret aktiekurs for portefølje med stigende indtjening sammenholdt med Posi-
tiv ∆Earn-porteføljen, kvartalsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Figur 6.20: Udvikling i indekseret aktiekurs for portefølje med faldende indtjening sammenholdt med Ne-
gativ ∆PME-porteføljen, kvartalsregnskaber 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

6.3.2 – Ændringer i transaktionsvolumen 
Da prospektteori tager udgangspunkt i individuel adfærd, og ikke markedsadfærd (Ackert & Deaves, 
2010) er det ikke nødvendigvis retvisende at benytte udviklingen i aktiekursen som mål for investo-
rernes reaktioner, da dette er et aggregeret mål på tværs af en bred gruppe af heterogene investorer. 
Det er dog ikke praktisk muligt at vurdere hver enkelt investors reaktion. I stedet kan opstilles et mål 
for, hvor stor en andel af investorerne som skifter holdning til aktiekursen, baseret på transaktions-
volumen. Denne forskel bemærkes af Beaver (1968) der måler den overnormale handelsvolumen for 
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amerikanske selskaber på baggrund af ændringen i handelsvolumen for den enkelte observation sam-
menholdt med ændringen i handelsvolumen for børsen som helhed. Data på den samlede transakti-
onsmængde på Nasdaq OMX Copenhagen, som kræves for at gennemføre denne analyse, er dog ikke 
tilgængelig i nærværende afhandling. I stedet vurderes den overnormale handelsvolumen (formel 6.1) 
ud fra et forventet niveau af transaktionsvolumen (formel 6.4), hvor Vol er handelsvolumen for sel-
skab i på handelsdag t. T er det samlede antal handelsdage som undersøges for hver observation, 
svarende til 21 da der kun inkluderes handelsdage efter offentliggørelsen af regnskabet (tidspunkt 0 
til og med 20), og hvor n er det samlede antal observationer for hvert selskab.  
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 !i;VZb"cccccccj = @1 + A1 ∗ '@HV1" (6.4) 

 
Hvor ai og bi i formel 6.4 er OLS-estimater af en lineær regression foretaget på ;VZb"ccccccc med 
Datoit som forklarende variabel, og hvor Datoit er lig offentliggørelsesdatoen for regnskabet. 

 
Dermed beregnes den overnormale ændring i transaktionsvolumen, Volumen, som forskellen mellem 
transaktionsvolumen for den enkelte observation minus den forventede transaktionsvolumen ud fra 
en lineær tidsserieregression. For at skabe sammenlignelighed standardiseres denne værdi ud fra det 
samlede gennemsnit for hvert selskab. Volumen sammenlignes for observationer hvor der er indikeret 
earnings management ud hver af de tre dummy-variable EM, Tab og Fald, og disse observationer 
sammenlignes med stikprøver af observationer, hvor der ikke er indikationer på earnings manage-
ment. Der foretages en ensidet hypotesetest for at vurdere hvorvidt transaktionsvolumen er signifikant 
større for observationer hvor der er vurderet at være benyttet earnings management, end for de reste-
rende observationer. Resultaterne fremgår af tabel 6.1 og 6.2. 
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Tabel 6.1: Hypotesetest af størrelsen på Volumen, årsregnskaber 

 
* signifikant på 10%-niveau, ** signifikant på 5%-niveau, *** signifikant på 1%-niveau 

Kilde: Egen tilvirkning 
 
Tabel 6.2: Hypotesetest af størrelsen på Volumen, kvartalsregnskaber 

 
* signifikant på 10%-niveau, ** signifikant på 5%-niveau, *** signifikant på 1%-niveau 

Kilde: Egen tilvirkning 
 
Disse resultater viser et modsatrettet billede i forhold til den aggregerede analyse af aktiekursen. For 
årsregnskabsdata er forskellen i middelværdi for de to grupper ikke signifikant på nogen af de tre 
variable, og kun for Fald er middelværdien positiv og dermed højere end det forventede niveau. 
Denne variabel har også den laveste p-værdi, men denne er dog fortsat blot 32,03%. For kvartals-
regnskaber har alle tre variable middelværdier som er signifikant større på 10% konfidensniveau, 
mens det dog blot er EM som er signifikant på 5% og 1% niveau. Sammenholdes disse resultater med 
afsnit 6.3.1, ser det dog ikke ud til, at denne signifikante forskel skyldes at investorerne kan gennem-
skue brugen af earnings management. Derfor kan en forklaring være, at investorer bliver positivt 
overrasket over resultatet, efter brugen af earnings management, og at denne positive overraskelse 
fører flere til at handle med aktien. Denne forklaring lader til at have størst sammenhæng med de 
fremlagte resultater, men kræver nærmere undersøgelse for at kunne bekræftes. 
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6.4 – Delkonklusion 
Analysen af sammenhængen mellem prospektteori og brugen af earnings management viser interes-
sante resultater. De referencepunkter som investorer benytter i evalueringen af indtjeningsmålet, vur-
deres potentielt at kunne påvirkes af framing effekten. Det undersøges hvorvidt investorer udviser 
tabsaversion i absolutte eller relative termer. Denne analyse fremviser at investorer udviser en varie-
rende grad af tabsaversion i perioden kort efter offentliggørelse af regnskaber, men at udviklingen i 
aktiekurserne over længere tid ikke er i overensstemmelse med en forklaring baseret på tabsaversion. 
Dette kan skyldes aktiekursens påvirkning af andre faktorer, eller at investorer over tid anerkender 
deres overreaktion på den oprindelige udmelding. Overreaktionen er generelt stærkest for absolut 
tabsaversion, og er mere markant på kvartalsregnskabsdata end årsregnskabsdata. Slutteligt undersø-
ges hvorvidt investorer kan gennemskue selskabers brug af earnings management. Her ses uklare 
resultater, som kræver nærmere undersøgelse. Det vurderes at investorer generelt evaluerer selskaber 
på baggrund af den rapporterede indtjening, Earn, og ikke den ”sande” indtjening, PME. Dog viser 
årsregnskabsdata over tid, at investorer viser visse indikationer på at gennemskue earnings manage-
ment. Dette suppleres med en vurdering af, hvorvidt transaktionsvolumen for den givne aktie er 
større, når der vurderes at være benyttet earnings management. Denne analyse viser et modsatrettet 
billede, hvor der ser ud til at være flere investorer som skifter holdning til aktiekursen efter udgivelse 
af kvartalsregnskaber end for årsregnskaber. 
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Kapitel 7 – Sammenhængen mellem investor sentiment 

og earnings management 
Eftersom der er påvist indikationer på brugen af earnings management blandt danske, børsnoterede 
selskaber, og at den potentielt påvirkes af tabsaversion og framing, undersøges endvidere sammen-
hængen med andre behavioral finance mekanismer og psykologiske påvirkninger – de generelle in-
vestorforventninger til udviklingen i økonomien. Jf. afsnit 4.1.2 om agentteori og asymmetrisk infor-
mation, blev der redegjort for, at selskaberne har en informationsfordel over markedet idet de har 
intern viden om selskabets faktiske performance. Trods denne informationsfordel, findes der belæg 
for at selskabsledere ikke er immune over for behavioristisk bias. En række tidligere studier finder 
både evidens for, at de udviser attribution bias og hubris i forbindelse med indtjenings-forecasts, 
investeringer og merger aktivitet (se blandt andre Libby & Rennekamp, 2012 og Malmendier & Tate, 
2005 og 2008). Hubris svarer til overmod mens attributional bias defineres som en kognitiv bias hvor 
systematiske fejl opstår når individer forsøger at finde frem til årsagerne bag egne eller andres adfærd 
(Ackert & Deaves, 2010). Det er dermed fremvist, at selskaber til en vis grad er styret af følelser og 
udviser irrationel adfærd i deres rapportering, og dermed sender et ineffektivt og utroværdigt signal 
til markedet om selskabets tilstand. På baggrund heraf undersøges det i nærværende afsnit, i hvilken 
grad investor sentiment i markedet kan påvirke earnings management. I tråd med Baker & Wurgler 
(2007) defineres investor sentiment som en investors holdning til fremtidige cash flow og risici, der 
ikke er faktabaseret. Denne irrationelle adfærd kan være funderet i en række behavioral finance me-
kanismer, såsom framing effect, herd behavior og hubris. 
 
Framing effekten kan, jf. afsnit 4.2.3, beskrives som en ændring i holdning på baggrund af den måde 
et problem er framet. Framingen vil her være den generelle holdning til udviklingen i økonomien, og 
det vil i denne forbindelse blive undersøgt hvorvidt selskaber bliver påvirket til at rapportere mere 
konservativt i lav-sentiment perioder og øge deres diskretionære periodiseringerne i høj-sentiment 
perioder. Denne adfærd, hvor selskaber følger investor sentiment i markedet i stedet for at se på ob-
jektiv data, kan også beskrives ved herding behavior. Den asymmetriske information mellem mar-
kedsagenter forårsager som beskrevet i afsnit 4.2.4, at der opstår informationskaskader og konformi-
tet. Rapportering af indtjeningsmål opfattes af markedet som signaler om selskabets performance. 
Informationsindholdet i signalerne afføder kaskader, der til sidst vil blive en del af den generelle 
investor sentiment i markedet. Konformitet kan føre til at alle investorer bevæger sig i samme retning 
således at det bliver svært at afvige fra optimismen eller pessimismen i markedet, i frygt for at gå 
imod flokken. Dette presser aktierne unaturligt op i pris indtil der i værste fald opstår økonomiske 
bobler (Stracca, 2002). Såfremt der kan fremvises en mulig kausal sammenhæng mellem investor 
sentiment og earnings management, stilles der altså yderligere krav til investorer om at kunne udlede 
den sande og retvisende indtjening fra den rapporterede indtjening. 
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Hubris er et personlighedstræk, der jf. afsnit 4.2.3 dækker over overvurdering af sandsynligheden for 
gunstige udfald. Denne overoptimisme forventes at være påvirket af den generelle optimisme i mar-
kedet. Da indtjeningsmålene kan påvirke selskabslederes aflønning, professionelle omdømme og job-
sikkerhed, antages det at de vil have incitament til at løfte disse. Endvidere er indtjeningsmålet et af 
de steder, hvor der indgår betydelige skøn, hvorfor selskabsledere har en vis kontrol over udfaldet. 
Et af de steder hvor overoptimisme kan påvirke rapporteringen er hensættelse til tab på debitorer. 
Dermed vil overmodige ledere i høj-sentiment perioder undervurdere posten og derigennem øge ind-
tjeningen med forskellen mellem det rapporterede og det realistiske tab. Hurwitz (2018) fremlægger 
i sit studie af sammenhængen mellem investor sentiment og indtjenings-forecasts to tilgange til inve-
stor sentiment-begrundet bias: “managerial optimism” og “unintentional bias”. Tilgangene er fælles 
i deres antagelse om perioder med høj investor sentiment, hvor ledelsens optimisme kan begrundes i 
incitamenter til at opretholde eller forhøje aktiekursen grundet mere rationelle mekanismer som inci-
tamentsbaserede aflønningssystemer eller bekymringer om jobsikkerhed. Forskellen består idet at 
man fra et managerial opportunism synspunkt vil antage at investorer er mere optimistiske i deres 
indtjenings-forecasts i lav-sentiment perioder idet de reagerer på investor sentiment og vil forsøge at 
presse aktiekursen op for at modsvare de negative forventninger (anti-herding adfærd). Imidlertid vil 
selskabsledere fra et unintentional bias synspunkt i lav-sentiment perioder påvirkes af investor senti-
ment og rapportere en mere pessimistisk indtjening (herding adfærd). Denne analyse vil tage ud-
gangspunkt i unintentional bias synspunktet, hvor selskaber følger flokken, bliver påvirket i ned-
gangstider og dermed rapporterer mere konservativt. 
 

7.1 – Fremgangsmåde og valg af earnings management proxy 
For at teste sammenhængen mellem investor sentiment og brugen af earnings management blandt 
danske, børsnoterede selskaber udarbejdes en række regressioner. Her vil den afhængige variabel 
bestå af earnings management proxy’er, og de henholdsvis 14 eller 15 uafhængige variable består af 
investor sentiment indeks samt en række kontrolvariable, der introduceres i de følgende afsnit. Føl-
gende proxy’er for earnings management vil blive benyttet i analysen. 
 
Proxy’er baseret på diskretionære periodiseringer: 

● DA = Kontinuert variabel som benytter værdien af diskretionære periodiseringer. 
● Positiv DA = Dummy-variabel som indikerer om værdien af diskretionære periodiseringer er 

positiv. 
 
Proxy’er baseret på formål med earnings management: 

● Tab = Dummy-variabel for observationer som bruger diskretionære periodiseringer til at 
undgå tab. 
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● Fald = Dummy-variabel for observationer som bruger diskretionære periodiseringer til at 
undgå faldende indtjening. 

● EM = Dummy-variabel for de observationer som bruger diskretionære periodiseringer til at 
undgå tab og/eller faldende indtjening.  

 
Alle fem earnings management proxy’er inkluderes i analysen, da der kan være forskellige forklarin-
ger for den eventuelle sammenhæng med investor sentiment. Alle proxy’erne på nær Positiv DA blev 
introduceret i afsnit 5.4. Jf. ovenstående er Positiv DA en dummy-variabel der indikerer om de ska-
lerede diskretionære periodiseringer har positivt eller negativt fortegn. Denne dummy-variabel inklu-
deres i analysen på baggrund af Simpsons (2013) hypotese om, at selskaber i høj-sentiment perioder 
vil øge indtjeningen ved positive diskretionære periodiseringer for at imødekomme investorernes for-
ventninger til selskabets fremtidige performance. I lav-sentiment perioder argumenterer hun for, at 
selskaber vil rapportere mere konservativt (ved enten ikke at overdrive periodiseringerne eller ved at 
rapportere faldende periodiseringer) som følge af de pessimistiske investorers forøgede overvågning 
og kontrol (Ibid.). Denne effekt bør kunne opfanges at proxy’erne DA og Positiv DA. Proxy’en Tab 
bør kunne opfange hvis investor sentiment særligt påvirker brugen af earnings management til at 
undgå tab. På samme måde bør proxy’en Fald opfange hvis investor sentiment særligt påvirker bru-
gen af earnings management til at undgå faldende indtjening. Proxy’en EM opfanger både effekterne 
af Tab og Fald. 
 
For den første earnings management proxy, DA, udarbejdes en multipel lineær OLS-regression. For 
de fire andre dummyer, Positiv DA, Tab, Fald samt EM udarbejdes en logistisk regression, da de alle 
er binære dummy-variable. Analysens primære uafhængige variabel, investor sentiment, består jf. 
ovenstående afsnit af en lang række forskellige heuristikker og bias, der alle påvirker investorfor-
ventningerne på hver sin måde. Investorers forventninger til udviklingen i økonomien kan være be-
sværlige at måle, da de bagvedliggende heuristikker og bias ikke umiddelbart er synlige, eftersom 
investor sentiment i sagens natur bør være en kombination af samtlige investorers forventninger. Af 
hensyn til afhandlingens begrænsede omfang og den brede afgrænsning til at inkorporere flere ana-
lyser, er det hensigtsmæssigt at den indikator, der vælges for investor sentiment i markedet, består af 
et samlet kvantitativt mål for investor sentiment, for at kunne afdække sammenhængen med 
proxy’erne for earnings management hensigtsmæssigt. 
 

7.2 – Mål for investor sentiment  
For at måle investor sentiment som indikator for en række behavioral finance mekanismer der påvir-
ker earnings management, må der udvælges et eller flere samlede mål for investor sentiment på tværs 
af analyseperioden. 
 



 
91 

Michigan Consumer Sentiment Index (MCSI) 
I løbet af det seneste årti har litteraturen i bredt omfang benyttet Michigan Consumer Sentiment Index 
som gældende mål for investor sentiment (blandt andet af Bergman & Roychowdhury, 2008, Seybert 
& Yang, 2012, Simpson, 2013, Walther & Willis, 2013 og Hurwitz, 2018). Indekset er baseret på 
undersøgelser af de amerikanske husstandes opfattelse af privatøkonomien, erhvervsklimaet og pri-
vatforbruget. Hver måned siden 1978 er der foretaget minimum 500 telefoninterviews, der statistisk 
er designet til at være repræsentative for amerikanske husstande. Disse mål vurderes på en skala fra 
et til fem og kombineres derefter for at nå frem til et samlet månedligt sentiment indeks (University 
of Michigan, 2019). Qiu & Welch (2006) validerer brugen af dette indeks som mål for investor sen-
timent i deres undersøgelse af forskellige investor sentiment indeks. Derfor vælges indledningsvist 
det månedlige sentiment indeks MCSI som proxy for investor sentiment. 
 
Bull-Bear Spread (BBS) 
For at øge analysens robusthed introduceres et alternativt mål for investor sentiment, Bull-Bear 
spread, der er fremtrædende i litteraturen på området (Simpson, 2013). Her benyttes American Asso-
ciation of Individual Investor’s (AAII) sentiment data for Bull-Bear spread der går tilbage til 1987. 
AAII Investor Sentiment Survey måler hver uge andelen af investorer, der er bullish, bearish og neu-
trale på aktiemarkedet i de næste seks måneder. Investorerne spørges om hvorvidt de føler at tenden-
sen på aktiemarkedet i løbet af de næste seks måneder vil være opadgående (bullish), neutral eller 
nedadgående (bearish) (Quandl, 2019). BBS måles som forskellen mellem procentdelen af bullish 
investorer og procentdelen af bearish investorer. Resultaterne udgives af flere anerkendte medier, 
såsom Barron’s og Bloomberg (AAII, 2019). 
 
ZEW Indicator of Economic Sentiment Germany (ZEW) 
Både MCSI og BBS undersøger investor sentiment blandt investorer på det amerikanske marked og 
har derfor muligvis manglende sammenhæng med investorholdningen på det danske marked. Derfor 
introduceres et yderligere indeks, ZEW-indekset, fra Tyskland – Danmarks største handelspartner 
(Danmarks Statistik, 2017). Indekset udarbejdes af Centre for European Economic Research i forbin-
delse med ZEW Financial Market Test, hvor der hver måned siden 1991 interviewes ca. 350 eksperter 
fra banker, forsikringsselskaber og finansielle afdelinger fra udvalgte selskaber om deres vurderinger 
og prognoser for international finansiel markedsdata. Deltagerne bliver spurgt til deres forventninger 
til økonomien, inflationen, renten, aktiemarkederne og valutakurserne i euroområdet, Japan, USA, 
Storbritannien, samt deres forventninger til olieprisen på mellemlangt sigt (seks måneder) (ZEW, 
2009a). Ud fra resultaterne beregnes ZEW Indicator of Economic Sentiment som forskellen mellem 
de positive og negative forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling i Tyskland (ZEW, 
2009b).  
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Det er i nærværende afhandling ikke fundet muligt at opstille et investor sentiment indeks, der kan 
måles med en tilfredsstillende validitet, som dækker over det danske marked. Her kunne man have 
benyttet Nasdaq OMXC25 indeks som en proxy for investorholdingen til markedet i historisk per-
spektiv, da aktiemarkederne er en af de ledende indikatorer for den økonomiske udvikling (Berling-
ske, 2012). Således ville det være muligt at beregne et såkaldt “hausse”-indeks på baggrund af ud-
viklingen i C25-indekset i forhold til det glidende gennemsnit (Dansk Aktionærforening, 2016). Det 
har dog ikke været muligt at få data på dette gennem hele analyseperioden. Alternativt kunne man 
have benyttet MSCI World Index fra Morgan Stanley, der følger store og mid-cap aktier på tværs af 
23 udviklede lande, herunder Danmark (MSCI, 2019). 
 
Eftersom de tre investor sentiment indeks alle er udtryk for den generelle investorholdning i nutidens 
globale marked, bør de vise nogenlunde samme tendens trods de mindre regionale forskelle. Det er 
derfor forventeligt at de tre indeks varierer nogenlunde ens, og graferne fremgår af figur 7.1. Af 
hensyn til sammenlignelighed vises det standardiserede mål, z-score, for indeksene i stedet for de 
rigtige værdier, da disse ikke er opstillet på en sammenlignelig skala. 
 
Figur 7.1: Investor sentiment indeks, standardiseret, 1987 - 2019 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
For at undersøge forskellen mellem de tre indeks yderligere, udarbejdes en korrelationsmatrice i tabel 
7.1. 
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Tabel 7.1: Korrelationsmatrice over de tre investor sentiment indeks 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Ovenstående figur 7.1 og korrelationsmatrice i tabel 7.1 viser ikke helt den forventede samvariation 
mellem de tre indeks. Tabellen viser kun en svag til moderat positiv korrelation, hvor en stærk kor-
relation havde været forventeligt. Særligt burde der have været en stærk positiv korrelation mellem 
de to amerikanske indeks, MCSI og BBS, der burde været påvirket af samme underliggende økono-
miske faktorer. Overraskende er det dog BBS og ZEW-indekset der har den højeste korrelation, hvori 
ca. 51% af variationen i ZEW-indekset kan forklares ved variationen i BBS-indekset - og omvendt. 
Dette kan potentielt skyldes, at disse to indeks er baseret på holdninger hos “professionelle” investo-
rer, mens MCSI er beregnet ud fra husstandes sentiment. Trods den forholdsvis svage til moderate 
positive korrelation mellem de tre indeks viser de alligevel samme overordnede trend. For eksempel 
ses i figur 7.1 tydeligt opgang op til IT-boblen i 2000 og boligboblen omkring 2007, med efterføl-
gende fald i investorholdningen efter boblerne bristede. Derfor vurderes disse tre indeks at være sy-
stematiske indikatorer for investorholdningen til de globale aktiemarkeder. Imidlertid forventes det 
dog at ZEW-indekset vil have den største sammenhæng med earnings management blandt danske, 
børsnoterede selskaber, da indekset bør være tættere knyttet til investorholdningen på det danske 
marked. 
 

7.3 – Kontrolvariable 
Af hensyn til resultaternes robusthed, introduceres en række kontrolvariable for at undersøge hvorvidt 
den formodede sammenhæng mellem investor sentiment og earnings management kan forklares af 
andre årsager. Her inkluderes forretningssektor, de tre makro-variable: inflation, industrial production 
growth, og vækst i BNP samt sidste års afkast på det pågældende selskabs aktie. For kvartalsdata er 
der yderligere inkluderet en Q4-dummy, som er lig 1 når observationen er et regnskab for fjerde 
kvartal og 0 for andre observationer. Den kvalitative variabel forretningssektor inkluderes for at kon-
trollere for forskelle i brugen af earnings management på tværs af sektorer. Makrovariablene inkul-
deres efter en formodning om at der ligger en række implicitte makrofaktorer i investor sentiment 
indekset, jf. afsnit 7.2. Inflationen, industrial production growth samt vækst i BNP inkluderes således 
for at ekskludere forklaringskraften for disse variable fra investor sentiment indekset. Størstedelen af 
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OMXC25 selskabernes direktioners vederlag består blandt andet af langsigtede incitamentsprogram-
mer, i form af performance-betingede aktier eller aktieoptioner (PwC, 2018). Derfor inkluderes sidste 
års afkast på selskabernes aktie, som en proxy for incitamentsbaseret aflønning, for at undersøge 
hvorvidt det kan være en forklarende faktor i brugen af earnings management. Afslutningsvis inklu-
deres for kvartalsregnskabsdata en dummy-variabel der indikerer om observationen er fra fjerde kvar-
tal i regnskabsåret. Denne dummy-variabel inkluderes for at fange de skønsmæssige effekter der op-
står i fjerde kvartal, motiveret af interne targets og analytiker-forecasts, for at kunne kontrollere for 
dette i analysen af sammenhængen med earnings management. 
 
Forretningssektor 
Kontrolvariablene for forretningssektorer inkluderes som en kategorisk variabel med dummy-kod-
ning for at undersøge hvorvidt investor sentiments indvirkning på selskabers brug af earnings mana-
gement kan være påvirket af skjulte branchespecifikke effekter. Til dette formål benyttes Bloombergs 
opdeling af selskaber i 11 forskellige sektorer: Health Care, Communications, Consumer Staples, 
Materials, Industrials, Energy, Financials, Consumer Discretionary, Technology, Utilities, og Real 
Estate (Bloomberg, 2019). Der er ingen af de inkluderede selskaber i datagrundlaget, der i analyse-
perioden falder under kategorien Real Estate, hvorfor denne ekskluderes. Ved inklusion af en række 
kontrolvariable i regressionsmodellen der tilsammen er kollektivt udtømmende og gensidigt udeluk-
kende vil der være perfekt multikollinaritet. Derfor ekskluderes sektoren Health Care fra analysen for 
at undgå perfekt multikollinearitet mellem de 10 sektorvariable. Hvis man havde alle 10 sektorvari-
able med, ville den afhængige variabel, earnings management proxy’en, kunne beskrives med en 
lineær kombination heraf.  
 
Makroøkonomiske kontrolvariable 
Eftersom målene for investor sentiment er udtryk for den generelle nationaløkonomiske udvikling i 
det geografiske område som de dækker, inkluderes en række danske makrovariable for at kontrollere 
for sammenhængen med udviklingen i Tyskland og USA. Den første makroøkonomiske variabel der 
inkluderes er inflation, da alle observationer er i løbende priser. Data for inflationen hentes fra Dan-
marks Statistik (2019). Dernæst hentes en variabel med Danmarks industrial production growth for 
henholdsvis hvert kvartal og år fra OECD Data. Industriel produktion dækker blandt andet over bran-
cher som minedrift, produktion, elektricitet, gas og klimaanlæg. Denne indikator måles med et indeks 
baseret på en referenceperiode, og udtrykker ændring i produktionsvolumen (OECD, 2019). Indu-
strial production growth er først og fremmest vigtig at have med, da det er i industrien at prisstigninger 
viser sig først. Dette kan påvirke alle selskaberne i analysen, eftersom en stigning i råvarepriser vil 
sprede sig op igennem værdikæden indtil også færdigvarer er steget i pris. Dertil benyttes industrial 
production growth også som en indikator for konjunkturcyklus-vendepunkter, da den industrielle sek-
tor er den der viser mest volatilitet i nominelt output. Slutteligt inkluderes vækst i BNP. Den årlige 
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procentvise vækst i bruttonationalproduktet for Danmark beregnes ud fra data hentet fra Eurostat 
(2019). Vækst i BNP er blandt de mest gængse mål for nationaløkonomiens historiske udvikling og 
vil opfange konjunkturer samtidig med at realvæksten er korrigeret for inflation. Igen er det ønskeligt 
at adskille dette fra investor sentiment for at sikre, at det ikke blot er denne effekt regressionen op-
fanger. Ved inddragelse af disse variable tages der højde for, at de markedsundersøgelser, som inve-
stor sentiment indeksene er baserede på, spørger enten eksplicit eller implicit til forventninger til 
inflation, vækst i BNP og industrial production growth. Såfremt de makroøkonomiske variable viser 
sig ikke at have en signifikant effekt på earnings management, vil det kunne konkluderes, at diskre-
tionære periodiseringer sandsynligvis påvirkes af den del af investor sentiment, der ikke kan henføres 
til grundlæggende økonomiske faktorer.  
 
Årsafkastet på selskabets aktie 
Yderligere beregnes for hver observation sidste års afkast på det pågældende selskabs aktie. Aktiedata 
er ligesom for analysen i kapitel 6 hentet fra Compustat. Denne variabel inkluderes for at undersøge 
den eventuelle effekt af at selskabernes direktioner blandt andet er aflønnet i form af aktier eller 
aktieoptioner, og vil dermed have incitamenter til at benytte earnings management for at maksimere 
nutidsværdien af deres vederlag. Der testes ikke eksplicit for den aktiebaserede aflønnings effekt på 
earnings management, da det er fundet vanskeligt at indsamle aggregeret, historisk data på afløn-
ningssystemer. Hvis der kan påvises en signifikant positiv sammenhæng mellem årsafkastet og ear-
nings management proxy’en, kan der være belæg for at konkludere at incitamentsaflønning i form af 
aktier eller aktieoptioner blandt selskabsledere påvirker selskabernes brug af earnings management.  
 
Q4-dummy 
Der inkluderes endvidere en indikator-variabel for kvartalsregnskabsdata der identificerer fjerde 
kvartal i selskabets regnskabsår, da de diskretionære periodiseringer i dette kvartal potentielt adskiller 
sig fra dem, der vedrører de første tre kvartaler (Simpson, 2013). Jeter & Shivakumar (1999) finder 
at der er mere evidens for støj eller earnings management i fjerde kvartal end i de andre kvartaler. En 
række andre studier viser også tegn på at earnings reversal - når indtjeningen skifter fra overskud til 
tab eller tab til overskud - særligt forekommer fra tredje kvartal til fjerde kvartal (Fujiyama et al., 
2014). I nærværende analyse er det dog under en fjerdedel af observationerne der ifølge de tre ear-
nings management dummyer, EM, Tab og Fald, udøver earnings management i fjerde kvartal i regn-
skabsperioden. Jeter & Shivakumar (1999) udtrykker også at der er flere faktorer der kan påvirke de 
diskretionære periodiseringer i dette kvartal, hvorfor det kan være svært at skelne empirisk mellem 
støj og observationer hvor der reelt er foretaget earnings management. Som nævnt i afsnit 3.3.1 og 
3.3.2 benytter selskabsledere sig potentielt af earnings management for at undgå at bryde gælds co-
venants, for at kunne rapportere et stabilt eller gradvist stigende mønster i den rapporterede indtje-
ning, eller for at maksimere selskabsledernes vederlag. Endvidere skal selskaber i forbindelse med 
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aflæggelse af kvartalsrapporter oplyse den forventede indkomstskat for året, hvilket er baseret på en 
høj grad af skøn i niveauet og periodiseringen af skatten der skal allokeres til kvartalets indtjening. 
Ved slutningen af fjerde kvartal kendes årets indtjening og dermed indkomstskatten, hvorfor dette 
kvartals rapportering i højere grad vil fungere som en residual for årstallene.  
 
Selskaber vil dog have incitament til at mindske indkomstskatten i fjerde kvartal for at opnå targets 
eller opnå analytikeres forecasts for året (Comprix et al., 2006). Dette incitament påvirker alle kvar-
talerne, men Jeter & Shivakumar (1999) argumenterer for at incitamenterne til at benytte earnings 
management er højere i fjerde kvartal, da det ofte ikke er før sidste kvartal at selskaberne ved præcis 
hvor de står i forhold til deres indtjeningsforventninger. Dette indikerer, at selskaber udfører earnings 
management til sidst i regnskabsåret for at opnå de ønskede resultater for årsregnskabet. Hvis der kan 
måles en signifikant positiv sammenhæng mellem Q4-dummyen og earnings management proxy’en 
kan inddragelse af denne dummy potentielt styrke resultaterne fra analysen af tabsaversion blandt 
danske, børsnoterede selskaber. Såfremt der måles en sammenhæng mellem investor sentiment og 
earnings management, kan en signifikant koefficient på Q4-variablen yderligere styrke evidensen af 
denne sammenhæng. 
 
Udover ovenstående kontrolvariable er der allerede indirekte kontrolleret for forskelle i selskabets 
størrelse, da DA, der ligger til grund for samtlige proxy’er for earnings management, er divideret med 
selskabets samlede aktivmasse i den foregående periode. For at sikre minimal omitted variable bias 
kunne det yderligere have været interessant at undersøge hvordan merger-aktivitet og indtjenings-
forecasts kan være med til at forvrænge billedet, jf. Hribar & Collins’ (2001) og Hurwitz’ (2018) 
resultater, såfremt det havde været muligt at fremskaffe kvantitativ, aggregeret data på dette.  
 

7.4 – Regressionsmodel 
På baggrund af de beskrevne proxy’er for earnings management, mål for investor sentiment og kon-
trolvariable nås der frem til en lineær og en logistisk regressionsmodel for analyserne på henholdsvis 
års- og kvartalsregnskabsdata. I formel 7.1 og 7.2 fremgår de multiple OLS-modeller, tester sammen-
hængen mellem earnings management proxy’en DA og investor sentiment, hvor β-koefficienterne 
estimeres ud fra regressionen. 
 
 '(ål = 7f + 7, ∗ mF"+, + 7< ∗ F!$,,1 +	··· 	+7,f ∗ F!$o,1 + 7,, ∗ m&_E" + 7,<

∗ m=p" + 7,q ∗ ;r&=" + 7,s ∗ (_t1" + K1" 
(7.1) 

 
 '(uvwl"wx 	= 7f + 7, ∗ mF"+, + 7< ∗ F!$,,1 +	··· 	+7,f ∗ F!$o,1 + 7,, ∗ m&_E" +

7,< ∗ m=p" + 7,q ∗ ;r&=" + 7,s ∗ (_t1" + 7,y ∗ z41" + K1"  
(7.2) 
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Hvor: 
mF"+, = laggede investor sentiment indeks fra henholdsvis MCSI, ZEW og BBS. 
F!$,+o,1 = kvalitativ variable, der er lig 1 såfremt selskab Y tilhører den givne sektor, hvor: 

1 = Communications, 2 = Consumer Staples, 3 = Materials, 4 = Industrials, 5 = Energy, 
6 = Financials, 7 = Consumer Discretionary, 8 = Technology og 9 = Utilities. 

m&_E" = inflationen i Danmark i periode t. 
m=p" = industrial production growth i Danmark i periode t. 
;r&=" = vækst i BNP i Danmark i periode t.  
(_t1" = årsafkast for selskab i i periode t.  
z41" = dummy-variabel der indikerer om der er tale om Q4-regnskab for selskab i i periode t.  
K1" = fejlled i regressionen. 

 
Analysens fire andre earnings management proxy’er Positiv DA, Tab, Fald samt EM tager kun vær-
dierne 0 og 1 og er dermed binomiale. Derfor anvendes i stedet en logistisk regression. Logistisk 
regression tager udgangspunkt i en logistisk funktion, der konverterer input til værdier mellem 0 (fi-
asko) og 1 (success), hvilket skaber en s-formet kurve. Der opstilles i formel 7.3 og 7.4 logistiske 
regressionsmodeller, der tester for sammenhæng mellem investor sentiment og de fire binære 
proxy’er for earnings management. Disse formler indeholder samme forklarende variable som hen-
holdsvis formel 7.1 og 7.2. p er sandsynligheden for at den valgte proxy for earnings management er 
lig 1. 
 
 ZVWYH(Iål) = ZVW( |å}

,+|å}
) 	= 7f + 7, ∗ mF"+, + 7< ∗ F!$,,1 +	··· 	+7,f ∗ F!$o,1 + 7,, ∗

m&_E" + 7,< ∗ m=p" + 7,q ∗ ;r&=" + 7,s ∗ (_t1" + K1" 
 

(7.3) 

 ZVWYH(Iuvwl"wx) = ZVW ~ |�ÄÅ}ÇÅÉ
,+|�ÄÅ}ÇÅÉ

Ñ = 7f + 7, ∗ mF"+, + 7< ∗ F!$,,1 +	··· 	+7,f ∗

F!$o,1 + 7,, ∗ m&_E" + 7,< ∗ m=p" + 7,q ∗ ;r&=" + 7,s ∗ (_t1" + 7,y ∗ z41" + K1" 

(7.4) 

 

7.5 – Resultater 
Af tabel 7.2 og 7.3 fremgår resultaterne fra regressionerne. Nærmere vises koefficienter for de for-
klarende variable, som fremgår af ovenstående afsnit 7.4 (henholdsvis 7f − 7,s og 7f − 7,y) og de 
tilhørende p-værdier. 
 
7.5.1 – Resultater på årsregnskabsdata 
I tabel 7.2 vises en oversigt over koefficienter og tilhørende p-værdier for analysen af sammenhængen 
mellem investor sentiment og earnings management for årsregnskabsdata. 
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Tabel 7.2: Koefficienter og tilhørende p-værdier, årsregnskaber 

 
* signifikant på 10%-niveau, ** signifikant på 5%-niveau, *** signifikant på 1%-niveau 

Kilde: Egen tilvirkning 
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I tabel 7.2 fremgår det, at det særligt er proxy’en Tab der giver de generelt mest signifikante koeffi-
cienter på de forskellige forklarende variable. For proxy’en Fald er der ligeledes visse forklarende 
variable som udviser signifikans på 5%-niveau. I de fleste tilfælde er det dog enkelte sektorvariable 
der udviser koefficienter som er signifikant forskellige fra nul. Da disse variable indgår som dele af 
en gruppe af dummy-variable, er det vanskeligt at tolke på implikationerne heraf. Skæringen er, som 
noget af det eneste, signifikant på 10%-niveau med negativt fortegn for de fleste earnings manage-
ment proxy’er og investor sentiment indeks. Dette kan indikere, at der er væsentlig omitted variable 
bias i regressionerne. 
 
Målene for investor sentiment har over hele analysen af årsregnskabsdata ikke signifikante koeffici-
enter på 10%-niveau. MCSI-indekset havde en gennemsnitlig p-værdi på 22,78% for analysen af 
årsregnskabsdata, ZEW-indekset havde en gennemsnitlig p-værdi på 51,92% og BBS-indekset havde 
en gennemsnitlig p-værdi på 50,16%. For analysen af årsregnskabsdata har koefficienterne for MCSI-
indekset og ZEW-indekset positivt fortegn over alle dummy-variable for earnings management. BBS-
indekset har ligeledes positive fortegn for proxy’erne DA, EM, Tab og Fald, men negativt fortegn for 
Positiv DA. De positive fortegn stemmer overens med en formodning om en positiv sammenhæng 
mellem investor sentiment indekset og earnings management, trods de lave signifikansniveauer. 
Overordnet set vurderes der dog ikke at være belæg for at konkludere, at der er en signifikant sam-
menhæng mellem investor sentiment og brugen af diskretionære periodiseringer på baggrund af data 
fra danske, børsnoterede selskabers årsregnskaber.  
 
Til gengæld er der enkelte af kontrolvariablene, der tyder på at have statistisk sammenhæng med de 
forskellige dummy’er for earnings management. Her ses at vækst i BNP generelt er statistisk signifi-
kant på 1%-niveau for proxy’erne EM og Fald, uanset hvilket investor sentiment indeks der benyttes 
i regressionen. Der er dermed indikationer på at vækst i BNP tilsyneladende har en indflydelse på 
hvorvidt selskaber benytter earnings management for at undgå at rapportere tab og/eller en faldende 
indtjening. Eftersom EM dækker over observationer hvor Tab og/eller Fald er lig 1, og at BNP-vækst 
har væsentligt højere p-værdier for variablen Tab kan det indikere at sammenhængen blot gælder for 
selskaber der bruger earnings management til at undgå faldende indtjening. Det virker dog ikke umid-
delbart logisk, at denne sammenhæng specifikt forekommer for denne type af earnings management, 
og forventes nærmere at være et resultat af tilfældig variation i data. 
 

7.5.2 – Resultater på kvartalsregnskabsdata 
I tabel 7.3 vises en oversigt over koefficienter og tilhørende p-værdier for analysen af sammenhængen 
mellem investor sentiment og earnings management for kvartalsregnskabsdata.  
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Tabel 7.3: Koefficienter og tilhørende p-værdier, kvartalsregnskaber 

 
* signifikant på 10%-niveau, ** signifikant på 5%-niveau, *** signifikant på 1%-niveau 

Kilde: Egen tilvirkning 
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For analysen af kvartalsregnskabsdata fremgår det, at det igen særligt er earnings management 
proxy’en Tab der giver de mest signifikante koefficienter på de forskellige forklarende variable. Også 
her ses det, at det primært er sektorvariable som udviser væsentlig signifikans, og denne analyse lider 
således under samme problematikker som analysen af årsregnskabsdata. For proxy’en Tab gælder 
dog at samtlige sektorvariable er individuelt signifikante på 10%-niveau, og de fleste helt ned på 1%-
niveau. Dette kan potentielt tolkes som at brancheforhold spiller en væsentlig rolle i brugen af ear-
nings management for at undgå tab. En sådan fortolkning er dog ikke sammenhængende med de andre 
fremviste resultater, hvorfor sammenhængen blot kan skyldes tilfældig variation, hvilket vurderes at 
være mere sandsynligt. Til gengæld udviser skæringen i regressionerne generelt en lavere grad af 
signifikans i denne analyse, hvilket kunne indikere at de forklarende variable har større forklarings-
kraft som helhed for kvartalsregnskabsdata. Der er dog ingen af investor sentiment indeksene der har 
koefficienter, som er statistisk signifikant forskellige fra nul på 10%-niveau. Overordnet set kan der 
dermed heller ikke for data fra danske, børsnoterede selskabers kvartalsregnskaber konkluderes, at 
der er en signifikant sammenhæng mellem investor sentiment og brugen af earnings management i 
form af diskretionære periodiseringer. 
 
Målene for investor sentiment for kvartalsregnskabsdata har overordnet set heller ikke signifikante 
koefficienter. Koefficienten for MCSI-indekset havde en gennemsnitlig p-værdi på 47,69% for ana-
lysen af kvartalsregnskabsdata, ZEW-indekset havde en gennemsnitlig p-værdi på 80,69% og BBS-
indekset havde en gennemsnitlig p-værdi på 47,04%. I analysen af kvartalsregnskabsdata har koeffi-
cienten for MCSI-indekset et positivt fortegn for Positiv DA, EM, Tab og Fald, men et negativt for-
tegn for DA. Koefficienten for ZEW-indekset har positivt fortegn for DA, Positiv DA og EM, men 
negativt fortegn for Tab og Fald. BBS-indekset har negative fortegn over alle indeks. De mange 
negative fortegn stemmer ikke overens med forventningerne, men den store afveksling samt den me-
get lave grad af signifikans forårsager at fortegnene ikke nødvendigvis er udtryk for en egentlig ne-
gativ sammenhæng. Der er dog nogle af dummy-variablene for earnings management hvis regressi-
oner har langt lavere p-værdier end gennemsnittet. For eksempel regressionerne for dummy-variab-
lene EM og Fald ved brug af MCSI-indekset er p-værdierne på henholdsvis 15,81% og 11,50% og 
koefficienter på 0,0104 og 0,0130. For regressionen for dummy-variablene Positiv DA og Fald ved 
brug af BBS-indekset er p-værdierne på henholdsvis 20,41% og 16,37% og koefficienterne på -
0,3415 og -0,4612. Dette indikerer at de amerikanske investor sentiment indeks alligevel kan have en 
moderat grad af forklaringskraft i danske, børsnoterede selskabers brug af earnings management målt 
på niveauet af diskretionære periodiseringer, i form af tendensen til at presse den rapporterede ind-
tjening op samt udøvelsen af earnings management for at undgå faldende indtjening. Der er også for 
kvartalsregnskabsdata enkelte kontrolvariable, der tyder på at have statistisk sammenhæng med de 
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forskellige proxy’er for earnings management. Årsafkastet er signifikant på 10%-niveau for alle re-
gressioner ved brug af proxy’en Tab, men igen viser disse resultater ikke robusthed på tværs af de 
forskellige proxy’er og investor sentiment indeks. 
 
Q4-dummyen er særligt interessant at undersøge nærmere for analysen af kvartalsregnskabsdata, da 
den på tværs af alle investor sentiment indeks og alle earnings management proxy’er, på nær DA, har 
en negativ koefficient med p-værdier under 15%. Dette taler imod Jeter & Shivakumars (1999) resul-
tater, der viser at der benyttes mere støj eller earnings management i fjerde kvartal end i de andre tre 
kvartaler, hvorfor der ville forventes at være positivt fortegn. Nærværende analyses resultater ligger 
modsat op til at der benyttes mindre earnings management i fjerde kvartal blandt danske, børsnoterede 
selskaber. Dette kan dog skyldes forskelle i geografi og selskaber, men også forskelle i målet for 
earnings management og de inkluderede kontrolvariable.  
 
7.5.3 – Vurdering af resultaterne 
Resultaterne for proxy’erne for earnings management i tabel 7.2 og 7.3, tyder på at de samlede koef-
ficienter på de laggede indeks er insignifikante over alle regressionerne. Da der både i analysen af 
årsregnskabsdata og analysen af kvartalsregnskabsdata tilsyneladende kan være en høj grad af omit-
ted variable bias. Regressionsmodellerne kan på denne baggrund mistænkes for at kunne være man-
gelfulde, idet de potentielt udelader uafhængige variable, der er korrelerede med den afhængige va-
riabel (earnings management proxy’en) og en eller flere af de inkluderede uafhængige variable. Disse 
omitted variables kan dog være vanskelige at kvanitificere og derfor inkludere i regressionsanaly-
serne. Der er dermed ikke signifikans for at postulere, at selskaber reagerer på den generelle investor-
holdning i markedet ved at øge diskretionære periodiseringer i høj-sentiment perioder og rapportere 
konservativt i lav-sentiment perioder. 
 
I de opstillede regressioner er der i nogle tilfælde enkelte variable, som udviser signifikans i forkla-
ringen af de anvendte proxy’er for earnings management. Med den valgte fremgangsmåde, hvor der 
både benyttes flere forskellige proxy’er samt flere forskellige mål for investor sentiment for at øge 
resultaternes robusthed, er der dog ingen forklarende variable, ud over den førnævnte Q4-dummy, 
som generelt udviser robust signifikans på tværs af regressionerne. Såfremt dette fokus på robusthed 
ikke var benyttet, kunne der fejlagtigt være fortolket sammenhænge på de enkelte steder, hvor nogle 
forklarende variable fremstår signifikante. Resultaterne taler for at forklaringerne bag earnings ma-
nagement bør findes andetsteds, end ud fra de inkluderede variable. Denne konklusion vil kun være 
gældende såfremt de anvendte proxy’er og indeks er retvisende for henholdsvis brugen af earnings 
management og investor sentiment. 
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7.6 – Delkonklusion 
Analysen af sammenhængen mellem investor sentiment og earnings management viste, at størstede-
len af resultaterne ikke er statistisk signifikant forskellige fra nul. Kun koefficienten for Q4-dummyen 
viste for kvartalsregnskabsdata en statistisk signifikant forklaringskraft på tværs af regressionerne, 
dog med modsat fortegn af hvad der lægges op til i litteraturen. Der er dermed ikke fundet empirisk 
belæg for at selskaber reagerer på investor sentiment ved at øge diskretionære periodiseringer i høj-
sentiment perioder og rapportere konservativt i lav-sentiment perioder. Imidlertid lægger analysen 
dog op til diskussioner om de behavioristiske mekanismer, der kan give selskaber incitament til at 
foretage earnings management ved rapporteringen af indtjeningen, samt den signal- og informations-
værdi der ligger i indtjeningsmålet og hvilke konsekvenser det kan have når det ikke viser et retvi-
sende billede. 
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Kapitel 8 – Diskussion 
I følgende kapitel diskuteres de anvendte metoder og resultaterne heraf, herunder mulige alternative 
forklaringer på de fremviste resultater samt mulige alternative fremgangsmåder. Først diskuteres re-
sultaterne fra de to analyser foretaget i kapitel 6 og 7 til at vurdere sammenhængen mellem behavioral 
finance-teorien og brugen af earnings management i Danmark. For at uddybe diskussionen af resul-
taterne, diskuteres herefter det underliggende valg af proxy for earnings management, diskretionære 
periodiseringer, som er af stor betydning for afhandlingens konklusioner. Dernæst diskuteres de an-
vendte referencepunkter i analyserne ud fra et behavioral finance-perspektiv, da valget af disse lige-
ledes har en stor indflydelse på de opstillede proxy’er for earnings management, der ligger til grund 
for analysen. Slutteligt diskuteres observerede forskelle mellem analysens resultater for kvartalsregn-
skaber og årsregnskaber, og hvordan dette kan være relateret til de øgede oplysningskrav til årsregn-
skaber. 
 

8.1 – Diskussion af resultaterne 
I afhandlingens kapitel 5 blev det påvist, at der er indikationer på, at danske, børsnoterede selskaber 
benytter earnings management. Kapitel 6 og 7 forsøgte at undersøge om denne udnyttelse af regn-
skabsfleksibiliteten kunne være motiveret af heuristikker og bias fra behavioral finance-teorien. I 
kapitel 6 blev der først fremvist visse indikationer på tabsaversion, særligt for kvartalsregnskaber, 
som dog blev udvandet (eller forsvinder helt) over tid. Efterfølgende blev det påvist at investorer kun 
i et vist omfang kan gennemskue brugen af earnings management. Kapitel 7 viste ikke en statistisk 
signifikant sammenhæng mellem investor sentiment indeks og earnings management. De blandede 
resultater for undersøgelsen af behavioral finance-teoriens forklaringskraft i forhold til earnings ma-
nagement kan dog også skyldes fejlagtige antagelser om investorers kendskab til brugen af earnings 
management eller at de grundlæggende proxyer for earnings management og investorers tabsaversion 
ikke måler fænomenet på en hensigtsmæssig måde. I de efterfølgende afsnit vil det blive diskuteret, 
om det kan være fejlagtige antagelser eller validitetsproblemer der ligger til grund for de blandede 
resultater.  
 

8.1.1 – Sammenhængen mellem prospektteori og earnings management 
Analysen af hvorvidt investorers tabsaversion påvirker brugen af earnings management indikerer, at 
investorer ikke er fuldstændig bevidste om hvorledes selskaber benytter earnings management, og at 
de relativt ukritisk handler på baggrund af det, der er blevet rapporteret. Såfremt investorerne ikke 
kan gennemskue brugen af earnings management sender års- og kvartalsregnskaberne et slørret signal 
til markedet om selskabernes finansielle performance i den givne periode. Dermed har brugen af 
earnings management en uhensigtsmæssig kaskadeeffekt på prisdannelsen på aktiemarkedet. Hvis 
det i stedet antages at investorer er oplyste omkring selskabers regnskabsfleksibilitet og hvilke poster 
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de ofte udøver den på, kan der argumenteres for, at frygten for tab ikke nødvendigvis er udtryk for 
den irrationelle tabsaversion der kendes fra behavioral finance-teorien. At tab tynger mere end gevin-
ster blandt investorer kan i stedet være udtryk for en relativt rationel idé om, at rapporterede tab 
indikerer at selskabet ikke var i stand til at redde det regnskabsmæssige tab (i form af PME) ved brug 
af earnings management. Dette er således udtryk for at tabet er mere grelt end det der rapporteres, i 
hvert fald i forhold til det sædvanlige ”managed” indtjeningsniveau i selskabets rapporter. Hermed 
tager investorerne højde for selskabernes eventuelle brug af earnings management til at udtrykke det 
billede de helst vil vise, frem for det der giver den mest retvisende præsentationen af selskabets per-
formance. Derfor kan det være logisk at investorerne er særligt forsigtige over for selskaber der rap-
porterer tab, såfremt de er opmærksomme på at earnings management finder sted, men ikke kan gen-
nemskue hvornår dette anvendes. 
  
I samme analyse benyttes udviklingen i selskabernes aktiekurser som indikator for investorernes re-
aktioner på de offentliggjorte regnskaber. Det blev undersøgt om investorerne handler priserne på de 
enkelte selskabers aktier op eller ned umiddelbart efter offentliggørelsen. Dette lægger op til en dis-
kussion af værdiansættelsesteori, da aktiekurser indeholder meget mere information end blot selska-
bers reaktioner på de udgivne kvartals- og årsregnskaber og i særdeleshed mere information end deres 
reaktioner på indtjeningsmålet. Ifølge Økonomisk Ugebrev (2019) bestemmes kun omkring halvde-
len af udviklingen i aktiekursen ud fra hvad selskabet gør og dygtigheden af selskabets ledelse. Dette 
indikerer et muligt problem med målingsvaliditeten, siden der ikke lader til at være gennemført en 
succesfuld operationalisering i oversættelsen af det der ønskes undersøgt til målbare indikatorer. Der 
er dermed muligvis ikke overensstemmelse mellem det teoretiske fænomen der ønskes undersøgt og 
den operationelle indikator der er blevet benyttet til at måle fænomenet. Dette ville underminere va-
liditeten af analysens resultater idet der muligvis ikke er blevet målt en sammenhæng mellem inve-
storers tabsaversion og selskabers brug af earnings management. De to drivkræfter der styrer den 
anden halvdel af kursudviklingen på en aktie er økonomisk vækst og branchetendenser (Ibid.). For at 
ekskludere de kurspåvirkende effekter fra økonomiske konjunkturer på markedet og de branchespe-
cifikke tendenser, kunne man have inkluderet nogle kontrolvariable i OLS-regressionen. Dermed 
ville man nærme sig et mål for påvirkningen af earnings management der kun tog højde for den del 
af kursudviklingen der skyldes investorernes tabsaversion. Dette ville dog også øge analysens kom-
pleksitet, og gøre det vanskeligere at konkludere på resultaterne.  
  

8.1.2 – Sammenhængen mellem investor sentiment og earnings management 
I modsætning til nærværende afhandling påviser en række studier af investor sentiments indvirkning 
på brugen af earnings management en statistisk signifikant sammenhæng (Simpson, 2013 og Hurwitz, 
2018). Som beskrevet i afsnit 7 kan investor sentiments påvirkning af earnings management ifølge 
Hurwitz (2018) skyldes enten managerial optimism eller unintentional bias. Afhandlingens analyse 
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tog udgangspunkt i unintentional bias synspunktet, hvor selskaber bliver påvirket af investor senti-
ment, hvorfor deres brug af earnings management muligvis ubevidst skyldes investorholdingen til 
økonomiens fremtidige udvikling. Hvis selskaberne ikke selv er bevidste om at de tilpasser earnings 
management til investor sentiment er det muligt at selskabernes brug af earnings management ikke 
er en reaktion på investor sentiment men snarere en indirekte påvirkning. Dette stemmer overens med 
resultaterne påvist i kapitel 7, hvor der ikke findes en signifikant sammenhæng mellem investor sen-
timent og earnings management ud fra de anvendte proxy’er, mens andre undersøgelser (Simpson, 
2013 og Hurwitz, 2018) påviser en sammenhæng herimellem. Det kan tænkes at selskaberne dermed 
ikke har et intentionelt motiv med deres brug af earnings management, men at det i stedet er et resultat 
af, at selskaberne er så påvirket af markedets investor sentiment at de er overbevist om, at den indtje-
ning der rapporteres er udtryk for den sande indtjening eller for det mest retvisende billede af selska-
bets indtjening for perioden.  
  
Såfremt det er tilfældet at selskaberne ikke er bevidste om påvirkningen fra investor sentiment vil det 
medføre, at denne analyse også kan lide af en mangelfuld målingsvaliditet og uoverensstemmelse 
mellem det der ønskes undersøgt, i form af faktisk udført earnings management, og de målbare kon-
strukter, i form af de opstillede proxy’er. Hele analysen tager, på baggrund af den Modificerede Jones 
Model, udgangspunkt i diskretionære periodiseringer som indikator for brugen af earnings manage-
ment. Endvidere kræver afhandlingens definition af earnings management (se afsnit 3.1.2), at der 
benyttes diskretionær information, i opadgående eller nedadgående retning, til at opnå et resultat der 
afviger fra det retvisende billede. Såfremt selskaberne ikke selv er opmærksomme på at de udøver 
earnings management, kan brugen af diskretionær information ikke nødvendigvis måles ud fra for-
skellen på den rapporterede og den forventede indtjening, da denne ikke fanger selskabers optimisme. 
Dette medfører, at mange af de steder hvor afhandlingen leder efter tegn på diskretionær brug af 
regnskabsfleksibiliteten i virkeligheden i stedet burde have ledt efter tegn på optimistisme. Da de 
diskretionære periodiseringer ikke nødvendigvis vil opfatte denne optimismedrevne earnings mana-
gement, er det plausibelt at selskaber alligevel bliver påvirket af investor sentiment, men at det ikke 
har været muligt at operationalisere målingen af denne effekt i afhandlingen. Den lave grad af signi-
fikans kan dog også indikere, at danske selskaber er bedre til at løsrive sig fra investor sentiment, og 
dermed at agere rationelt, end det er tilfældet for de amerikanske selskaber som Simpson (2013) og 
Hurwitz (2018) undersøger. 
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8.2 – Diskretionære periodiseringer som indikator for earnings  
management 
I denne afhandling benyttes den Modificerede Jones Model til at vurdere i hvilket omfang hvert sel-
skabs periodiseringer i en regnskabsperiode afviger fra det forventelige niveau ud fra indikatorer på 
driftsaktivitet. Disse indikatorer består af ændring i omsætningens størrelse fratrukket ændring i va-
redebitorer, bruttoværdien af materielle anlægsaktiver samt et generelt mål for selskabets samlede 
aktiver. Baseret på denne metode fremlægges diverse proxy’er for brugen af earnings management 
blandt danske, børsnoterede selskaber. Dermed bliver metodens anvendelse særdeles vigtig for kon-
klusionerne i kapitel 6 og 7, som anvender disse proxy’er. Såfremt metoden viser sig ikke at være en 
retvisende indikator for brugen af earnings management, vil konklusionerne tilsvarende heller ikke 
være gyldige. Derfor er der en stor metodisk afhængighed, hvorfor overblik over metodens styrker 
og svagheder er af kritisk nødvendighed for fortolkningen af resultaterne. 
 
Den Modificerede Jones Model er udviklet som et resultat af en lang række tilpasninger i litteraturen, 
for bedst muligt at vurdere i hvilken grad selskabers rapporterede periodiseringer er diskretionære 
eller ikke-diskretionære. Den model som benyttes i denne afhandling, er fremlagt af Dechow et al. 
(1995), der tester adskillige forskellige modeller til måling af diskretionære periodiseringer, og finder 
de mest signifikante sammenhænge for den Modificerede Jones Model. Derfor er metoden efterføl-
gende anvendt hyppigt i litteraturen (se blandt andre Bergstresser & Philippon, 2004, Dechow et al., 
2003 og Schøler, 2006). De generelle svagheder ved brug af den Modificerede Jones Model er op-
remset i afsnit 5.1.3 – antagelsen om lineær sammenhæng og test af modellen ”in-sample”. Dette 
baseres indirekte på en antagelse om, at selskabers gennemsnitlige brug af diskretionære periodise-
ringer over tid går i nul. Denne antagelse virker realistisk på baggrund af regnskabspraksis, hvor der 
er grænser for i hvor høj grad selskaber kan presse deres periodiseringer i den samme retning, indtil 
revisorer eller andre tilsyn bemærker disse mønstre. Antagelsen er også konsistent med de fremviste 
resultater i kapitel 5, hvor der ses indikationer på at selskaber med negativ PME benytter diskretio-
nære periodiseringer til at opjustere den rapporterede indtjening. Der ses også samtidig at selskaber 
med meget høj PME benytter negative diskretionære periodiseringer, for at have cookie jar reserves 
til at benytte i fremtidige perioder. Dermed indikerer denne del af analysen, at earnings management 
på langt sigt er et nulsumsspil, hvilket altså er i overensstemmelse med en antagelse om, at brugen af 
diskretionære periodiseringer over tid går i nul. Selskaberne har dog mulighed for at time brugen af 
diskretionære periodiseringer til deres egen fordel til strategisk at rapportere indtjening som er højere, 
mere udjævnet, eller netop lever op til interne eller eksterne forventninger. Hvor lang en tidsperiode 
”langt sigt” i denne sammenhæng dækker over, er dog væsentligt for denne antagelse. Dette skyldes 
at det anvendte datagrundlag i denne afhandling ikke har en uendeligt løbende tidsserie af regnskabs-
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tal at basere analyserne på. Derfor er der mulighed for, at de tilgængelige regnskaber indeholder pe-
rioder hvor brugen af diskretionære periodiseringer er biased i en negativ eller positiv retning. Hvis 
dette er tilfældet, vil brugen af den Modificerede Jones Model blive tilsvarende biased grundet anta-
gelsen om linearitet. 
 
Et andet validt kritikpunkt af brugen af diskretionære periodiseringer som mål for earnings manage-
ment er, at det potentielt kan være outdated. Den Modificerede Jones Model er baseret på en artikel 
fra 1995, og litteraturen omkring måling af diskretionære periodiseringer kan føres helt tilbage til 
Healy (1985). Derfor er der grund til at forvente, at investorer, kreditorer og andre interessenter har 
muligheder for at gennemskue dette såfremt de har den nødvendige tid og data. Nærværende afhand-
ling er udelukkende udarbejdet på baggrund af offentlig tilgængelig data, hvorfor en tilsvarende ana-
lyse bør være mulig for alle med tilstrækkelig tid og indblik i litteraturen. Derfor er der en væsentlig 
risiko for, at selskaber har fundet nye metoder til at manipulere med indtjeningen. Til gengæld stræk-
ker analysen af earnings management sig dog over observationer fra 1989-2018 og er baseret på 
point-in-time observationer, hvorfor området stadig har været nyt for en væsentlig del af observatio-
nerne. Samtidig afgrænses mulighederne for at benytte andre metoder til at måle earnings manage-
ment af, at være meget afhængige af regnskabsfleksibiliteten, som på mange andre regnskabsposter 
er markant mindre end for periodiseringer. Dette er en mulig forklaring på, at der for hele analysen 
ses observationer hvor der vurderes at være benyttet earnings management på tværs af undersøgel-
sesperioden. Brugen af earnings management over tid indikerer heller ingen sammenhæng mellem 
tidsperioden og antallet af observationer hvor der vurderes at være benyttet earnings management. 
Dette kan enten forklares ved at selskaber fortsat benytter diskretionære periodiseringer i ligeså høj 
grad som tidligere til at foretage earnings management, eller ved at metoden har en utilfredsstillende 
forklaringskraft i forhold til earnings management. 
 
På trods af at afhandlingen indikerer at earnings management fortsat foregår gennem brug af diskre-
tionære periodiseringer, er der i den nyere del af litteraturen et større fokus på alternative mål for 
brugen af earnings management. Eksempelvis fokuserer Stubben (2010) på et mål for diskretionære 
indtægter frem for periodiseringer. Der benyttes en fremgangsmåde som, rent metodisk, er meget 
nært beslægtet med den Modificerede Jones Model, hvor der også inkluderes mange af de samme 
variable i regressionen til at bestemme den ikke-diskretionære del af selskabets indtægter. Til gen-
gæld tilpasses modellens parametre, blandt andet ved at bruge forskellige beta-estimater for omsæt-
ningen i de første tre kvartaler og det fjerde kvartal, og ved at sikre en mere direkte sammenhæng 
mellem indtægter og de valgte periodiseringsmål (herunder især varedebitorer), ved at udvælge disse 
med større præcision end den mere generaliserende Modificerede Jones Model. Det vurderes af Stub-
ben (2010) at den opstillede model viser bedre forudsigelsesevne end modeller baseret på diskretio-
nære periodiseringer, men det bemærkes at metoden til et større, aggregeret studie som dette ville lide 
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under mange af de samme metodiske vanskeligheder som den Modificerede Jones Model. Diskretio-
nære indtægter er sidenhen benyttet hyppigt i litteraturen som proxy for earnings management - blandt 
andre hos Simpson (2013) og Caylor (2010). Ofte benyttes målet dog som supplement til et mål for 
diskretionære periodiseringer, hvorfor denne anvendelse potentielt også kunne bidrage med en alter-
nativ vinkel til denne afhandling, eller en større robusthed af de fremviste resultater og proxy’er for 
EM. Som nævnt ville målet dog fortsat være ramt af mange af de samme metodiske svagheder, lige-
som niveauet af aggregering af data kunne give udfordringer med implementering af metoden, som 
kræver en større detaljeringsgrad og indblik i de enkelte observationer og selskaber. 
 
Slutteligt er brugen af diskretionære periodiseringer i analysen et mål som er afhængig af den an-
vendte regnskabspraksis, da forskellige regnskabspraksisser har forskellige grader af tilladt fleksibi-
litet. Af denne årsag er afhandlingen afgrænset til børsnoterede selskaber, hvor det siden 2005 har 
været påkrævet at IFRS’ regler anvendes, jf. EU-forordning nr. 1606/2002 om anvendelse af interna-
tionale regnskabsstandarder. Således kan der forekomme problematikker for de selskaber som i un-
dersøgelsesperioden er overgået fra regnskabsaflæggelse efter den danske årsregnskabslov til IFRS. 
Historiske analyser med brug af den Modificerede Jones Model er i litteraturen foretaget for flere 
forskellige regnskabsparadigmer, herunder primært U.S. GAAP og IFRS, og modellen er således ikke 
foruddefineret til at fungere til et specifikt sæt af regnskabsregler. Hvilken effekt forskelle i regn-
skabspraksis har på brugen af modellen ligger fortsat som et åbent spørgsmål i litteraturen. En under-
søgelse heraf kræver et mindre aggregeret studie af enkelte selskabers brug af diskretionære periodi-
seringer for at undersøge anvendelsen af regnskabsfleksibilitet, med større fokus på de specifikke 
regnskabsstandarder. 
 

8.3 – Valg af referencepunkter 
Nært sammenkædet med afhandlingens metodemæssige valg, er ligeledes valget af referencepunkter 
i analysen. Denne afhandling fokuserer på earnings management i forhold til to primære reference-
punkter – absolut indtjening på nul og relativ indtjening på nul i forhold til senest rapporterede resul-
tat. Earnings management blev i afsnit 3.1.2 defineret som ”brugen af diskretionær information og 
fleksibiliteten i tilladte regnskabsprincipper til bevidst at opnå et regnskabsmæssigt resultat som af-
viger fra et retvisende billede af selskabets finansielle stilling”, hvorfor der ikke nødvendigvis er krav 
om at det skal foregå rundt om bestemte referencepunkter. Alligevel blev det, ud fra en kombination 
af det empiriske studie og litteraturen på området, vurderet at være væsentligt at undersøge netop 
disse referencepunkter.  
 
Valget af referencepunkter kan diskuteres fra flere forskellige synsvinkler. Først og fremmest er det 
væsentligt at vurdere hvilke fordele og ulemper der eksisterer ved de valgte referencepunkter. Her-
udover bør det overvejes hvilke effekter det havde haft at vælge andre referencepunkter til brug i 
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analyserne. Eksempelvis kan der argumenteres for, at flere investorer fokuserer på kvartalsregnskaber 
i sammenhæng med tilsvarende kvartal foregående år (sammenligner Q4 2018 med Q4 2017) frem 
for den anvendte fremgangsmåde, hvor der sammenlignes med foregående kvartal (sammenligner Q4 
2018 med Q3 2018), grundet hensyn til sæsonudsving i driften. Valget af referencepunkter spiller en 
stor rolle i den samlede analyse, da de både indgår som direkte faktorer i analysen af sammenhængen 
mellem earnings management og prospektteori, primært fokuseret omkring tabsaversion, samt ligger 
til grund for definitionerne af flere af de opstillede proxy’er for earnings management. 
 
Et referencepunkt omkring absolut nul er et naturligt referencepunkt, da dette udgør forskellen mel-
lem tab og gevinst. Ud fra et økonomisk synspunkt, er en nul-indtjening dog ikke det samme som 
break-even, da der også skal tages hensyn til risikoen forbundet med dette afkast, og i tilfældet med 
selskaber skal tages højde for afkastkravene fra investorer og kreditorer. Derfor vil et mere retvisende 
referencepunkt være omkring afkastkravet baseret på et mål for selskabets risiko – ofte målt i form 
af den vægtede gennemsnitlige kapitalomkostning (WACC). Dette mål er dog ikke nemt aflæseligt, 
og kræver væsentlig analysetid for hvert enkelt selskab, og i de fleste tilfælde også de forskellige 
afdelinger i hvert selskab, ligesom det i nogle tilfælde vil variere over tid. Selv ved dybdegående 
analyse kræver dette mål væsentlige skøn, og vil derfor variere afhængigt af hvem der foretager ana-
lysen. Derfor vurderes dette mål mindre egnet til en større, aggregeret analyse som foretaget i denne 
afhandling, da det enten vil kræve stort tidsforbrug eller væsentlig inddragelse af skøn at beregne 
WACC for en større gruppe af selskaber. Mens WACC kræver væsentlig analysetid at beregne, er 
der dog mange analytikere som bruger tid og ressourcer på at fremstille forecasts for fremtidig ind-
tjening, og fremlægge forventninger til indtjeningen. Disse analyser er i mange tilfælde tilgængelige 
for investorer, og kan derfor nemmere aflæses og sammenlignes, og vil enten direkte eller indirekte 
være sammenhængende med forventninger til selskabers WACC. Sammenligning af analytikeres for-
ventninger vil gøre det mindre tidskrævende at få en vurdering af kravene til selskabets indtjening, 
ligesom det også vil give et indblik i hvilken usikkerhed der er forbundet med estimaterne i form af 
variansen på disse. 
 
Der er i flere tilfælde fremvist en sammenhæng mellem brugen af earnings management og analyti-
keres forventninger til indtjeningen. Heriblandt kan nævnes Burgstahler & Eames (2006), der viser 
indikationer på at selskaber ikke blot benytter earnings management til at opnå analytikeres forvent-
ninger, men også påvirker analytikere til at nedjustere deres forventninger til et niveau som selskabets 
rapporterede indtjening kan leve op til. For nærværende afhandling har det ikke været muligt at ind-
samle tilfredsstillende data på analytikeres forventninger til de analyserede års- og kvartalsregnska-
ber. Havde dette været muligt, var der tilsvarende lavet en undersøgelse af, hvorvidt der er en sam-
menhæng mellem niveauet og retningen af diskretionære periodiseringer, og forholdet mellem PME 
og analytikeres forventninger. Dette havde især været væsentligt for analysen af tabsaversion, hvor 
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der forventes at være en tættere tilknytning mellem forventninger til indtjeningen og den realiserede 
indtjening, end til et referencepunkt baseret på absolut nul. Denne sammenhæng forsøges dog opfan-
get gennem analyse af tabsaversion på relative tal, men der vil være diskrepans mellem denne analyse 
og en analyse baseret på forventninger til indtjeningen i det omfang analytikerforventningerne ad-
skiller sig fra sidste periodes indtjening. Dette vil særligt være gældende hvor der er tilkøbt/frasolgt 
aktiviteter, skiftet risikoprofil eller andre væsentlige skift i selskabernes omverden. 
 
Ved at basere et referencepunkt på analytikeres forventninger, bliver det dog også relevant at vurdere 
i hvilket omfang dette mål kan være påvirket af diverse bias og heuristikker. Trueman (1994) viser at 
analytikere påvirkes af herd behavior, når de fremlægger forventninger til indtjeningen. Dette betyder 
at analytikere vil afvige fra deres egne forventninger til indtjeningen, hvis andre analytikere tidligere 
har fremlagt forventninger som er væsentligt forskellige. Derfor konkluderes det at man, ved vurde-
ring af analytikeres forventninger, ikke blot bør beregne et simpelt gennemsnit eller median, men 
også bør tage højde for rækkefølgen af offentliggørelsen. De Bondt & Forbes (1999) viser tilsvarende 
adfærd for britiske analytikere. De vurderer at indikationerne på herd behavior er mindre stærke, men 
dog fortsat til stede, og viser samtidig stor hubris i analytikeres forventninger. En mulig, rationelt 
funderet, forklaring på denne herd behavior kan være, at nogle analytikere på markedet anses som 
holdningsskabere (first-movere), mens resten agerer som følgere af disse, og at dette anerkendes af 
analytikere. Det kunne derfor være relevant at undersøge, hvorvidt investorer anerkender denne over-
optimisme hos analytikere og tager højde for det i deres egne forventninger til indtjeningen. Såfremt 
dette var tilfældet, ville selskaber have lavere incitament til at benytte earnings management til at 
imødekomme analytikeres forventninger ved offentliggørelse af regnskaber. For at vurdere sammen-
hængen med de anvendte referencepunkter i denne afhandling, bliver det ligeledes nødvendigt at 
vurdere sammenhængen mellem analytikeres forventninger og historisk indtjening. Herudover kan 
det være relevant at vurdere i hvilken grad analytikerforventninger benyttes som forankring for inve-
storer, når et selskabs indtjening evalueres. Såfremt disse benyttes som forankring, vil der forventes 
at være en væsentlig bekræftelsesbias til stede for de selskaber som netop opnår analytikeres forvent-
ninger. Hvis dette er tilfældet, vil det forventeligt være i overensstemmelse med, at investorer ikke 
gennemskuer brugen af earnings management for denne gruppe af observationer. Dette område kræ-
ver dog nærmere studier, for at kunne konkludere yderligere om brugen af earnings management. 
 

8.4 – Informationsindholdet i årsregnskaber og kvartalsregnskaber 
Gennemgående for hele denne afhandling er, at samtlige analyser er foretaget for både års- og kvar-
talsregnskaber, ud fra det tilgængelige datagrundlag. Dette gør det muligt at sammenligne om brugen 
af earnings management afviger mellem de to typer af regnskaber, og om der er forskellige sammen-
hænge med de udvalgte begreber og teorier fra behavioral finance. 
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Kapitel 5 viser at der både for års- og kvartalsregnskaber, er væsentlige indikationer på at danske, 
børsnoterede selskaber benytter sig af earnings management ud fra den anvendte Modificerede Jones 
Model. For begge valgte referencepunkter udviser kvartalsregnskaber en mere markant ændring i 
fordelingen af indtjening henholdsvis ændring i indtjening, hvilket enten indikerer at brugen af ear-
nings management er mere udpræget for kvartalsregnskaber, eller at de foretagne justeringer til me-
toden giver en større usikkerhed om resultaterne. Netop behovet for at justere metoden, er relevant 
ved overvejelse af investorernes vurdering af den rapporterede indtjening for de to typer af regnska-
ber. For kvartalsregnskaber har investorer således et mindre omfattende grundlag af informationer til 
rådighed, til at vurdere hvorvidt de finder den rapporterede indtjening retvisende. Den manglende 
grad af detaljeret information skyldes reguleringen på området. Her kræves det siden 2016 ikke læn-
gere at børsnoterede selskaber skal offentliggøre kvartalsregnskaber (Deloitte, 2016). Der stilles des-
uden væsentligt færre oplysningskrav til delårsrapporter, end der gør til årsrapporter. Sidstnævnte 
skal leve op til IFRS’ regnskabsstandarder, mens førstnævnte kan vælge blot at følge IAS 34 (Ibid.). 
Dette medfører en øget usikkerhed forbundet med resultater baseret på kvartalsregnskaber, da de 
rapporterede tal har en markant lavere grad af detaljering, og at nogle af de poster, som indgår i den 
Modificerede Jones Model, derfor kan indeholde elementer, som ikke ville være inddraget hvis der 
havde været oplysninger herom. Derfor er det svært at konkludere hvorvidt analysen peger på at der 
i højere grad benyttes earnings management på kvartalsregnskaber, eller om dette skyldes et mang-
lende indblik i den underliggende aktivitet. Den fortsat stærke sammenhæng mellem den vurderede 
brug af earnings management og niveauet og retningen af selskabets diskretionære periodiseringer i 
samme periode, indikerer dog at det første er tilfældet. 
 
Forskellen i oplysningskrav er ligeledes relevant for analysen af sammenhængen mellem prospektte-
ori og earnings management. Her ses det at investorers vurdering af indtjeningsniveauet over tid æn-
drer sig forskelligt afhængigt af om der er tale om kvartals- eller årsregnskaber. For årsregnskaber 
ses der således en tendens til, at en overreaktion i de første handelsdage efter regnskabets offentlig-
gørelse i flere tilfælde modsvares af en korrigerende reaktion. Denne sammenhæng ses ikke i samme 
udstrækning for kvartalsregnskaber. På trods af at denne analyse finder, at investorer kun i begrænset 
omfang kan gennemskue brugen af earnings management, er der dog også her en interessant pointe 
som kan være influeret af forskellen i informationsindholdet for de to regnskabstyper. For kvartals-
regnskaber vurderes det at investorerne over hele undersøgelsesperioden (til og med 20 handelsdage 
efter regnskabets offentliggørelse) udviser en adfærd, som er i overensstemmelse med at de vurderer 
regnskabets indtjeningsniveau ud fra den rapporterede indtjening, Earn. For årsregnskaber ses et an-
det mønster, jf. afsnit 6.3.1. Her reagerer investorer, i de første dage efter offentliggørelse, ligeledes 
som om den rapporterede indtjening er den sande indtjening. For observationer hvor der vurderes at 
være benyttet earnings management, ses dog over tid en korrektion, hvor aktiekursen nedjusteres på 
denne portefølje i forhold til en sammenlignelig portefølje, hvor der ikke vurderes at være benyttet 
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earnings management. Denne reaktion ses for både undersøgelsen af absolut og relativ tabsaversion. 
For absolut tabsaversion ses ydermere, at investorerne over en tilsvarende tidsperiode vurderer sel-
skaber med en negativ ”sand” indtjening, PME, på et niveau som er sammenligneligt med selskaber 
med tilsvarende negativ rapporteret indtjening. Disse resultater taler for at investorer, ved at benytte 
den nødvendige tid og analysekraft, kan gennemskue hvornår selskaber har benyttet earnings mana-
gement. Disse mønstre ses dog udelukkende for årsregnskabsdata, hvilket indikerer at oplysningskra-
vene til kvartalsregnskaber ikke er tilstrækkelige til at investorer kan gennemskue brugen af earnings 
management. Dette sætter yderligere spørgsmålstegn ved resultaterne fremvist i kapitel 6. Her bør 
det nærmere undersøges, hvorvidt det skyldes at investorer ikke har lavet de tilsvarende korrektioner, 
for at kunne vurdere selskabets sande indtjening, eller om det skyldes at de tilsvarende korrektioner 
ikke giver et retvisende billede af brugen af earnings management. 
 
I kapitel 7, hvor sammenhængen mellem investor sentiment og brugen af earnings management ana-
lyseres, ses ligeledes implikationerne af forskellene i informationsindhold. Her fremgår det dog mere 
indirekte i form af usikkerheden forbundet med de anvendte afhængige variable, der alle baseres 
direkte eller indirekte på den Modificerede Jones Model. Her viser regressionerne på kvartalsregn-
skabsdata generelt større udsving i p-værdier og koefficienternes fortegn på de tre investor sentiment-
indeks. Dette vidner altså om en generelt øget usikkerhed ved analysen af motiverne bag earnings 
management, som er påvirket af de tilgængelige informationer.  
 

8.5 – Opsummering 
Diskussionen af afhandlingens resultater drøfter først de fremlagte resultater i kapitel 6 og 7. Her 
diskuteres hvordan de fremviste indikationer på tabsaversion kan skyldes at investorer blot ikke kan 
gennemskue hvornår der benyttes earnings management, og derfor er averse over for tab i rapporteret 
indtjening på et rationelt grundlag. Det diskuteres herudover hvilke implikationer det kan have, at der 
ikke var nogen væsentlig signifikant sammenhæng mellem investor sentiment og earnings manage-
ment. Da andre studier finder en signifikant sammenhæng herimellem, kan afhandlingens resultater 
potentielt tolkes som, at selskaber i nogle tilfælde ubevidst tilpasser den rapporterede indtjening ud 
fra det generelle sentiment på markedet. Dette medfører at observationerne ikke nødvendigvis kan 
klassificeres som anvendt earnings management, da det er usikkert hvorvidt handlingen er bevidst, 
hvilket kræves af afhandlingens definition. Herefter diskuteres fordele og ulemper ved brugen af den 
Modificerede Jones Model, der danner grundlag for konklusionerne i kapitel 6 og 7. Der lægges vægt 
på usikkerheden forbundet med metoden, særligt i tilpasningen til kvartalsregnskabsdata, og hvilke 
implikationer fremgangsmåden har for resultaterne. I samspil hermed introduceres muligheden for at 
øge afhandlingens robusthed ved at introducere et andet mål for earnings management, diskretionære 
indtægter, som dog vil lide under mange af de samme metodiske fordele og ulemper. Yderligere 
diskuteres valget af referencepunkter i analysen, og hvordan disse kunne være suppleret med et mål 
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for aktieanalytikeres forventninger. Dette mål er dog i sig selv udsat for væsentlige behavioristiske 
bias og heuristikker, som kan påvirke pålideligheden. Slutteligt diskuteres hvordan forskelle i infor-
mationsindhold i kvartals- og årsregnskaber påvirker analyserne. Det ses generelt at der anvendes en 
større grad af earnings management for kvartalsregnskaber, og at investorer har sværere ved at gen-
nemskue disse, men at disse resultater dog igen er afhængige af den anvendte metode og hviler på de 
korrektioner der er foretaget af kvartalsregnskabstallene. Overordnet set indikerer dette kapitel, at der 
er adskillige bias og heuristikker, som kan påvirke både omfanget og fortolkningen af de fremlagte 
resultater, og at de anvendte metoder har væsentlig betydning for afhandlingens konklusioner. Dis-
kussionen leder op til opfølgende undersøgelser, og udfordrer afhandlingens underliggende antagel-
ser, på den baggrund at studier inden for behavioral finance-teorien sjældent producerer entydige 
resultater, da adskillige bias og heuristikker har modsatrettede effekter og er vanskelige at måle di-
rekte. 
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Kapitel 9 – Konklusion 
Et af de primære formål med udarbejdelse og offentliggørelse af regnskaber er at informere eksterne 
interessenter om selskabers økonomiske forhold, således at de kan vurdere selskabernes hidtidige 
økonomiske performance, økonomiske situation og fremtidige indtjeningsevne. Denne afhandling 
fandt, på baggrund af et udførligt litteraturstudie af earnings management teorien samt en række em-
piriske undersøgelser, indikationer på at danske, børsnoterede selskaber til tider rapporterer indtje-
ning som afviger fra et retvisende billede af den økonomiske performance for perioden. Afhandlingen 
indikerede at op mod 20-30% af de undersøgte observationer benyttede earnings management i ana-
lyseperioden. Disse indikationer var gennemgående stærkere for kvartalsregnskaber end for årsregn-
skaber. Ved brug af den Modificerede Jones Model til at kvantificere selskabernes diskretion i rap-
porteringen af regnskabets periodiseringer, blev det påvist at selskaberne benytter denne diskretion 
til at rapportere indtjening, som afviger fra “pre-managed earnings”, for at opnå en indtjening der 
netop overstiger udvalgte referencepunkter. Dette blev vurderet både at være tilfældet for et referen-
cepunkt omkring indtjening på nul, samt et referencepunkt omkring foregående periodes rapporterede 
indtjening. Der blev observeret en negativ sammenhæng mellem niveauet af selskabernes diskretio-
nære periodiseringer og det forventede niveau af “sand” indtjening for begge disse referencepunkter, 
hvilket er i overensstemmelse med brugen af earnings management til at opnå indtjening som over-
stiger referencepunkterne. Resultaterne er ligeledes i overensstemmelse med det, at selskaber benytter 
“cookie jar reserves” til at rapportere lavere indtjening, når den “sande” indtjening er væsentligt over 
det givne referencepunkt. Ud fra disse resultater blev der opstillet proxy’er for brugen af earnings 
management baseret på (i) niveauet af diskretionære periodiseringer og (ii) selskaber som benytter 
diskretionære periodiseringer til at rykke indtjeningen fra den negative side af et referencepunkt til 
den positive side. Disse proxy’er blev efterfølgende anvendt til måling af sammenhængen mellem 
earnings management og de udvalgte mekanismer fra behavioral finance-teorien. 
 
For at begrænse brugen af skøn og diskretionær information, er det vigtigt at forstå hvorfor selskaber 
benytter sig af regnskabsfleksibiliteten og rapporterer noget der afviger fra den ”sande” indtjening. 
Afhandlingen undersøgte derfor hvorledes adskillige heuristikker og bias fra behavioral finance-teo-
rien kunne være blandt motiverne bag brugen af earnings management. Her fandt en analyse af sam-
menhængen mellem prospektteori og brugen af earnings management at investorer udviser en varie-
rende grad af tabsaversion i perioden kort efter offentliggørelse af regnskaber, men at udviklingen i 
aktiekurserne over en længere periode ikke er i overensstemmelse med en forklaring baseret på tabs-
aversion. Derfor blev det undersøgt hvorvidt investorer kan gennemskue selskabernes brug af ear-
nings management gennem analyse af udviklingen i aktiekurser og handelsvolumen. Denne undersø-
gelse viste ligeledes blandede resultater, men indikerede at nogle investorer kan gennemskue brugen 
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af earnings management, dog med manglende sammenhæng mellem resultaterne i analysen på aktie-
kurs og analysen på handelsvolumen. Den efterfølgende analyse af investor sentiments indvirkning 
på brugen af earnings management, der indirekte undersøgte effekten af framing, hubris og herd be-
havior, viste uklare resultater med en lav grad af signifikans. Undersøgelsen af sammenhængen mel-
lem earnings management og behavioral finance, og dermed anerkendelsen af individers irrationelle 
adfærd, ledte derfor ikke afhandlingen til en ensidig konklusion. Derfor blev det herefter diskuteret 
om resultaterne kunne lide under fejlagtige antagelser eller validitetsproblemer. Dette førte diskussi-
onen videre til en drøftelse af, om analyserne var for afhængige af, at de tog udgangspunkt i de dis-
kretionære periodiseringer fra den Modificerede Jones Model og af de valgte referencepunkter. Her-
under blev det ligeledes diskuteret, hvordan alternative referencepunkter baseret på analytikerfor-
ventninger kan være påvirket af blandt andet herd behavior, hubris, forankring og bekræftelsesbias. 
Afslutningsvis blev forskellen på informationsindholdet i kvartals- og årsregnskaber diskuteret, samt 
denne forskels implikationer for afhandlingens resultater. Det vurderedes at investorer generelt har 
større mulighed for at gennemskue brugen af earnings management, når den rapporterede indtjening 
suppleres med en højere grad af information, som det er tilfældet for årsregnskaber. Konkluderende 
blev det påvist at der er belæg for, at danske, børsnoterede selskaber anvender earnings management 
ved brug af diskretionære periodiseringer, og at heuristikker og bias fra behavioral finance-teorien, 
så som hubris, tabsaversion, framing, herding og forankring, kan være med til at forklare brugen 
heraf, men at den behavioristiske teori i sagens natur sjældent leder til ensidige resultater. 
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Kapitel 10 – Perspektivering 
De fremlagte resultater og diskussioner i nærværende afhandling, lægger op til yderligere undersø-
gelser og anbefalinger inden for både regnskab og finansiering, herunder behavioral finance. Grund-
læggende lægges der op til en generel anbefaling om, at alle regnskabsbrugere skal være opmærk-
somme på, at earnings management kan forekomme, og derfor altid bør være kritiske over for de 
rapporterede tal. I forlængelse heraf er earnings management gennem diskretionære periodiseringer 
langt fra den eneste fremgangsmåde til at påvirke indtjeningen eller andre regnskabsmål, og det er 
essentielt at være opmærksom på dette. Endvidere er det vigtigt at alle markedsdeltagere tager højde 
for den rolle, de enten direkte eller indirekte spiller på markedet, da det blot består af individer, efter-
som alt fra bogføringssystemer til handelsalgoritmer i sidste ende er udarbejdet af mennesker. 
 
For at minimere selskabers mulighed for at snyde markedet, er det nødvendigt at et flertal af mar-
kedsdeltagere sætter sig ind i hvordan, hvornår og til hvilke formål earnings management benyttes. 
Dette inkluderer ligeledes at have fokus på earnings management i alle former for analyser der invol-
verer regnskabstal, særligt når der er tale om aktieanalytikeres forecasts, der så vidt muligt bør korri-
gere historisk indtjening til at forsøge at vurdere en retvisende indtjening. Det vigtigste i denne sam-
menhæng er, at der i alle henseender aktivt tages stilling til tallene, men at man samtidig ikke nød-
vendigvis skal tro, at alle regnskaber indeholder earnings management. 
 
I udarbejdelsen af regnskaber eller regnskabsstandarder, er det ligeledes af kritisk nødvendighed at 
være opmærksom på omfanget af og motiverne bag earnings management. Her viser nærværende 
afhandlings analyser, at der er en væsentlig sammenhæng mellem interessenters mulighed for at gen-
nemskue brugen af earnings management og informationsindholdet i de finansielle rapporter. Derfor 
anbefales nærmere undersøgelser af hvilke elementer af informationsindholdet, som er særligt rele-
vante for at selskabets interessenter kan gennemskue brugen af earnings management. Disse bør ba-
seres på en udførlig cost-benefit-analyse af fordele ved et øget informationsindhold, i særligt delårs-
regnskaber, i forhold til omkostninger forbundet ved at selskaber skal indsamle og rapportere de sup-
plerende oplysninger. Herudover opfordres til, at alle selskabsdeltagere og tilsyn indgår aktivt i for-
søget på at fremme selskabers corporate governance ved at rapportere regnskaber der er så retvisende 
som muligt inden for de lovmæssige og perceptionsmæssige rammer. 
 
Slutteligt fungerer nærværende afhandling som en opfordring til alle markedsdeltagere om, at være 
opmærksomme på hvilke potentielle behavioristiske bias og heuristikker, som man selv og andre kan 
være påvirket af. Det er vigtigt at alle beslutningstagere husker at overveje menneskelige imperfekti-
oner, og at antagelsen om komplet rationalitet er en grov simplificering af virkeligheden, da mang-
lende hensynstagen til dette kan have stor betydning for beslutningernes udfald. 
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Bilag 1 – Overblik over data og vedhæftede excel-ark 

Oprindeligt dataudtræk: 
Udtræk fra Compustat (2019a) for årsregnskabsdata: 
Observationer er udvalgt på baggrund af følgende filtre: 

● Country Code = DNK 
● Industry Format = INDL 
● Consolidation Level = C 
● Data Format = HIST_STD 
● Population Source = I 
● Company Status = A & I 

 
Variabelliste: 

● Company Name 
● Stock Exchange Code 
● Fiscal Year-End 
● S&P Industry Sector Code 
● Accounting Standard 
● ISO Currency Code 
● Data Year - Fiscal 
● Period Duration 
● Current Assets - Total 
● Accounts Receivable/Debtors - Total 
● Assets - Total 
● Cash and Short-Term Investments - Total 
● Debt in Current Liabilities - Total 
● Depreciation and Amortization - Total 
● Depreciation, Depletion and Amortization (Accumulated) 
● Earnings Before Interest and Taxes 
● Income Before Extraordinary Items 
● Income before Extraordinary Items and Noncontrolling Interests 
● Interest and Related Income - Total 
● Interest Paid - Net 
● Current Liabilities - Total 
● Operating Income After Depreciation 
● Operating Income Before Depreciation 
● Operating Profit 
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● Property, Plant and Equipment - Total (Gross) 
● Property, Plant and Equipment - Total (Net) 
● Receivables - Total 
● Receivables - Trade 
● Revenue - Total 
● Income Taxes - Total 
● Working Capital (Balance Sheet) 
● Working Capital Change - Total 
● Interest and Related Expense - Total 

 
Ikke alle variable er anvendt i afhandlingen. 
 
Udtræk fra Compustat (2019b) for kvartalsregnskabsdata: 
Observationer er udvalgt på baggrund af følgende filtre: 

● Country Code = DNK 
● Industry Format = INDL 
● Consolidation Level = C 
● Data Format = HIST_STD 
● Population Source = I 
● Quarter Type = Fiscal View & Calendar 
● Company Status = A & I 

 
Variabelliste: 

● Company Name 
● Stock Exchange Code 
● Fiscal Year-End 
● S&P Industry Sector Code 
● Accounting Standard 
● ISO Currency Code 
● Calendar Data Year and Quarter 
● Fiscal Data Year and Quarter 
● Current Assets - Total 
● Accounts Receivable/Debtors - Total 
● Assets - Total 
● Cash and Short-Term Investments - Total 
● Debt in Current Liabilities - Total 
● Depreciation and Amortization - Total 



 
127 

● Depreciation, Depletion and Amortization (Accumulated) 
● Fiscal Year-end Month 
● Income Before Extraordinary Items 
● Interest Income - Total 
● Current Liabilities - Total 
● Operating Income After Depreciation - Quarterly 
● Operating Income Before Depreciation - Quarterly 
● Property, Plant and Equipment - Total (Net) 
● Receivables - Total 
● Receivables - Trade 
● Revenue - Total 
● Income Taxes - Total 
● Interest and Related Expense - Total 
● Income Before Extraordinary Items 
● Interest Income - Total 
● Operating Income After Depreciation - Year-to-Date 
● Operating Income Before Depreciation - Year-to-Date 
● Revenue - Total Year-to-Date 
● Income Taxes - Total Year-to-Date 
● Working Capital Changes - Total 
● Interest and Related Expense - Total Year-to-Date 

 
Ikke alle variable er anvendt i afhandlingen. 
 
Udtræk fra Compustat (2019c) for aktiedata: 
Inkluderede selskaber udtrykket på baggrund af Compustats unikke selskabs-id, som hentes fra de 
første to datasæt. 
 
Variabelliste: 

● Company Name 
● Stock Exchange Code 
● Earnings Participation Flag 
● Active/Inactive Status Marker 
● Cash Equivalent Distributions 
● Shares Outstanding 
● Trading Volume - Daily 
● ISO Currency Code - Daily 
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● ISO Currency Cose - Dividend 
● Cash Dividends - Daily 
● Return of Capital - Daily 
● Special Cash Dividends - Daily 
● Current ISO Country Code - Incorporation 
● Price - Close - Daily 
● Price - High - Daily 
● Price - Low - Daily 
● Stock Split Rate 
● Stock Split Footnote 
● Dividend Declaration Date 
● Issue ID - Daily Price 
● Dividend Payment Date 
● Dividend Record Date 
● Daily Total Return Factor 

 
Ikke alle variable er anvendt i afhandlingen. 
 
Vedhæftede excel-filer: 
Sammenhængende med denne afhandling, er afleveret en mappe med excel-filer, som er benyttet i 
udarbejdelsen af specialet. Disse uploades på Digital Eksamen som en .zip-fil, og er vedhæftet den 
fysiske aflevering som USB-stik. Mappen er opdelt efter hvilke kapitler, der primært benytter og 
kommenterer på indholdet fra filerne. 
 
Kapitel 5: 
Annual.xlsx 
Denne fil består primært af den Modificerede Jones Model anvendt på årsregnskabsdata fra Compu-
stat (2019a).  
Væsentlige faneblade: 

● “Overview”: Generelt overblik over selskaber og antal observationer 
● “Modified Jones”: Overblik over den Modificerede Jones Model, herunder input og output 

samt proxy’er for earnings management. 
● “Summary statistics”: Opsummerende statistik på relevante proxy’er for earnings manage-

ment. 
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Quarter.xlsx 
Denne fil består primært af den Modificerede Jones Model anvendt på årsregnskabsdata fra Compu-
stat (2019b). 
Væsentlige faneblade: 

● “Overview”: Generelt overblik over selskaber og antal observationer 
● “Modified Jones”: Overblik over den Modificerede Jones Model, herunder input og output 

samt proxy’er for earnings management. 
● “Summary statistics”: Opsummerende statistik på relevante proxy’er for earnings manage-

ment. 
 
Kapitel 6: 
Prospect theory.xlsx 
Denne fil består af en sammenkobling mellem den Modificerede Jones Model fra Annual.xlsx og 
Quarter.xlsx samt aktiedata fra Compustat (2019c). 
Væsentlige faneblade: 

● “Annual - renset”: Overførsel af data fra Annual.xlsx og sammenkædning med aktiedata. 
● “Quarter - renset”: Overførsel af data fra Quarter.xlsx og sammenkædning med aktiedata. 
● “Summary statistics - abs”: Overblik over analysen af absolut tabsaversion, som fremgår af 

afsnit 6.2.1. 
● “Summary statistics - abs”: Overblik over analysen af relativ tabsaversion, som fremgår af 

afsnit 6.2.2. 
● “Trading volume”: Overblik over analyse på handelsvolumen, som fremgår af afsnit 6.3.2. 

 
Kapitel 7: 
Denne mappe indeholder følgende excel-filer: 
Årsregnskabsdata 
Annual - Bull-Bear.xlsx 
Annual - Michigan.xlsx 
Annual - ZEW.xlsx 
Kvartalsregnskabsdata 
Quarter - Bull-Bear.xlsx 
Quarter - Michigan.xlsx 
Quarter - ZEW.xlsx 
 
Disse filer består af data på den Modificerede Jones Model (fra henholdsvis filerne Annual.xlsx og 
Quarter.xlsx) sammenkædet med data på de variable som inkluderes i analysen fra afhandlingens 
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kapitel 7. Herunder hentes aktiedata fra filen Prospect theory.xlsx. Herudover indeholder de forskel-
lige faneblade regressionsoutputtet fra analysen foretaget i kapitel 7, som er samlet i tabel 7.2 (års-
regnskabsdata) og 7.3 (kvartalsregnskabsdata). 
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Bilag 2 – Proxy, diskretionære periodiseringer 
Bilag 2.1: Sammenhængen mellem PME og gns. DA for observationer hvor SDA = 0, årsregn-
skaber 

 
 

Bilag 2.2: Sammenhængen mellem PME og gns. DA for observationer hvor SDA = 1, årsregn-
skaber 
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Bilag 2.3: Sammenhængen mellem PME og gns. DA for observationer hvor SDA = 0, kvartals-
regnskaber 

 
 
Bilag 2.4: Sammenhængen mellem PME og gns. DA for observationer hvor SDA = 1, kvartals-
regnskaber 
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Bilag 3 – Proxy, formålsbestemt 
Bilag 3.1: Sammenhængen mellem PME og gns. DA for observationer hvor EM = 0, årsregnska-
ber 

 
 

Bilag 3.2: Sammenhængen mellem PME og gns. DA for observationer hvor EM = 1, årsregnska-
ber 
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Bilag 3.3: Sammenhængen mellem PME og gns. DA for observationer hvor EM = 0, kvartals-
regnskaber 

 
 
Bilag 3.4: Sammenhængen mellem PME og gns. DA for observationer hvor EM = 1, kvartals-
regnskaber 
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Bilag 3.5: Sammenhængen mellem PME og gns. DA for observationer hvor Tab = 0, årsregnska-
ber 

 
 
Bilag 3.6: Sammenhængen mellem PME og gns. DA for observationer hvor Tab = 1, årsregnska-
ber 
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Bilag 3.7: Sammenhængen mellem PME og gns. DA for observationer hvor Tab = 0, kvartals-
regnskaber 

 
 
Bilag 3.8: Sammenhængen mellem PME og gns. DA for observationer hvor Tab = 1, kvartals-
regnskaber 
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Bilag 3.9: Sammenhængen mellem PME og gns. DA for observationer hvor Fald = 0, årsregn-
skaber 

 
 
Bilag 3.10: Sammenhængen mellem PME og gns. DA for observationer hvor Fald = 1, årsregn-
skaber 
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Bilag 3.11: Sammenhængen mellem PME og gns. DA for observationer hvor Fald = 0, kvartals-
regnskaber 

 
 
Bilag 3.12: Sammenhængen mellem PME og gns. DA for observationer hvor Fald = 1, kvartals-
regnskaber 
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Bilag 4 – Overblik over figurer, tabeller og formler 
Figurer: 
Figur 1.1: Afhandlingens struktur 
Figur 4.1: Prospektteoriens værdifunktion 
Figur 5.1: Fordeling af Earn og PME, årsregnskaber 
Figur 5.2: Fordeling af Earn og PME, kvartalsregnskaber 
Figur 5.3: Fordeling af PME sammenholdt med gennemsnitligt niveau af DA, årsregnskaber 
Figur 5.4: Fordeling af PME sammenholdt med gennemsnitligt niveau af DA, kvartalsregnskaber 
Figur 5.5: Fordeling af ∆Earn og ∆PME, årsregnskaber 
Figur 5.6: Fordeling af ∆Earn og ∆PME, kvartalsregnskaber 
Figur 5.7: Fordeling af ∆PME sammenholdt med gennemsnitligt niveau af DA, årsregnskaber 
Figur 5.8: Fordeling af ∆PME sammenholdt med gennemsnitligt niveau af DA, kvartalsregnskaber 
Figur 6.1: Udvikling i indekseret aktiekurs for porteføljer med positiv indtjening, negativ indtjening 

og portefølje for observationer med earnings management, årsregnskaber 
Figur 6.2: Udvikling i indekseret aktiekurs for porteføljer med positiv indtjening, negativ indtjening 

og portefølje for observationer med earnings management, kvartalsregnskaber 
Figur 6.3.a: Boksplot for porteføljer med positiv indtjening og negativ indtjening, årsregnskaber. 
Figur 6.3.b: Boksplot for porteføljer med positiv indtjening og negativ indtjening, kvartalsregnska-

ber. 
Figur 6.4.a: Boksplot for korrigerede porteføljer med positiv indtjening og negativ indtjening, års-

regnskaber 
Figur 6.4.b: Boksplot for korrigerede porteføljer med positiv indtjening og negativ indtjening, kvar-

talsregnskaber 
Figur 6.5: Udvikling i indekseret aktiekurs for korrigerede porteføljer med positiv indtjening og ne-

gativ indtjening, årsregnskaber 
Figur 6.6: Udvikling i indekseret aktiekurs for korrigerede porteføljer med positiv indtjening og ne-

gativ indtjening, kvartalsregnskaber 
Figur 6.7: Udvikling i indekseret aktiekurs for porteføljer med stigende indtjening, faldende indtje-

ning og portefølje for observationer med earnings management, årsregnskaber 
Figur 6.8: Udvikling i indekseret aktiekurs for porteføljer med stigende indtjening, faldende indtje-

ning og portefølje for observationer med earnings management, kvartalsregnskaber 
Figur 6.9.a: Boksplot for porteføljer med stigende indtjening og faldende indtjening, årsregnskaber 
Figur 6.9.b: Boksplot for porteføljer med stigende indtjening og faldende indtjening, kvartalsregn-

skaber 
Figur 6.10.a: Boksplot for korrigerede porteføljer med stigende indtjening og faldende indtjening, 

årsregnskaber 
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Figur 6.10.b: Boksplot for korrigerede porteføljer med stigende indtjening og faldende indtjening, 
kvartalsregnskaber 

Figur 6.11: Udvikling i indekseret aktiekurs for korrigerede porteføljer med stigende indtjening og 
faldende indtjening, årsregnskaber 

Figur 6.12: Udvikling i indekseret aktiekurs for korrigerede porteføljer med stigende indtjening og 
faldende indtjening, kvartalsregnskaber 

Figur 6.13: Udvikling i indekseret aktiekurs for portefølje med positiv indtjening sammenholdt med 
Positiv Earn-porteføljen, årsregnskaber 

Figur 6.14: Udvikling i indekseret aktiekurs for portefølje med negativ indtjening sammenholdt med 
Negativ PME-porteføljen, årsregnskaber 

Figur 6.15: Udvikling i indekseret aktiekurs for portefølje med positiv indtjening sammenholdt med 
Positiv Earn-porteføljen, kvartalsregnskaber 

Figur 6.16: Udvikling i indekseret aktiekurs for portefølje med negativ indtjening sammenholdt med 
Negativ PME-porteføljen, kvartalsregnskaber 

Figur 6.17: Udvikling i indekseret aktiekurs for portefølje med stigende indtjening sammenholdt 
med Positiv ∆Earn-porteføljen, årsregnskaber 

Figur 6.18: Udvikling i indekseret aktiekurs for portefølje med faldende indtjening sammenholdt 
med Negativ ∆PME-porteføljen, årsregnskaber 

Figur 6.19: Udvikling i indekseret aktiekurs for portefølje med stigende indtjening sammenholdt 
med Positiv ∆Earn-porteføljen, kvartalsregnskaber 

Figur 6.20: Udvikling i indekseret aktiekurs for portefølje med faldende indtjening sammenholdt 
med Negativ ∆PME-porteføljen, kvartalsregnskaber 

Figur 7.1: Investor sentiment indeks, standardiseret, 1987 - 2019 
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