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Bakgrund 
 
 
 
 
 
 
Syfte 
 
 
 
 
 
Metod 
 
 
 
 
 
Slutsats 
 
 
 
 
 
Nyckelord 

VD-yrket sägs ha blivit en allt mer utsatt position.  I spåren av denna utveckling 
kan det te sig rimligt att nytillträdda VD:ar vill ge sig själva en god start på den 
aktuella tjänsten. Inom akademins värld anses en VD-förändring vara den 
situation där resultatmanipulering genom Big Bath är främst förekommande. Vi 
frågar oss dock om detta är en produkt av tidigare forskning 
selektionsmekanism och om Big Bath påverkas mer av andra faktorer. 
 
Studiens syfte är att undersöka Big Bath från en bredare tidshorisont som inte 
isolerar enskilda händelser. På så sätt vi vill undersöka om VD-förändringar är 
den situation som starkast påverkar Big Bath. 
 
 
 
Genom användning av en longitudinell panelstudie med en deduktiv ansats har 
studien undersökt hur resultatmanipulering och Big Bath påverkas av olika 
faktorer däribland VD-byten. Urvalet består av bolag från NASDAQ OMX 
Stockholm Large Cap under åren 2006-2017. 
 
 
Resultatet visar att VD-byten inte har någon signifikant påverkan på varken 
resultatmanipulering eller Big Bath. I studien fann vi dock indikationer på att 
negativa resultat påverkar förekomsten av både resultatmanipulering och Big 
Bath. 
 
 
Big Bath Accounting, resultatmanipulering, VD-byte, oplanerade VD-byten 
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Purpose 
 
 
 
 
 
 
Method 
 
 
 
 
 
Conclusion 
 
 
 
 
 
 
Keywords 

The CEO-profession is said to be more precarious than ever before. Given this 
development one can assume that newly appointed CEO’s are interested in 
securing a good start at the beginning of their appointment. In the academic world 
a CEO turnover is considered to be the primary situation were earnings 
management in the form of Big Bath occurs. We ask ourselves if this is a product 
of previous selection bias and if Big Bath in true is affected by other factors. 
 
The purpose of this study is to examine Big Bath from a long-term perspective 
that does not isolate specific events. Through this approach we want to 
investigate whether CEO-turnovers is the main contributing factor behind Big 
Bath.   
 
 
 
By using a longitudinal panel study with a deductive approach the study have 
investigated how earnings management and Big Bath are affected by different 
factors such as CEO-turnovers. The sample consists of companies from 
NASDAQ OMX Stockholm Large Cap in between the time period of 2006-2017. 
 
 
The result states that CEO-turnovers have no significant effect on either earnings 
management or Big Bath. However through the study we find indications that 
negative results affects both earnings management and Big Bath. 
 
 
 
Big Bath Accounting, earnings management, CEO-turnover, forced CEO-
turnovers 
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel diskuteras hur arbetsmarknaden för VD:ar har utvecklats och 

hur detta kan tänkas ha återspeglats i hur forskning kring en viss typ av 

resultatmanipulering har bedrivits. Utöver detta kommer även en bakgrund till vad som 

innefattas med resultatmanipulering ges. Detta följs av en problematisering som ämnar 

beskriva hur tidigare forskning, i sin strävan att finna bevis för Big Bath, kan ha 

ignorerat stora tidsperioder. Utifrån problematiseringen presenteras sedan studiens 

syfte och frågeställning.    

 

1.1 Bakgrund 
 
Det finns en utbredd bild bland forskare och affärspress att VD-rollen är en position 

som blivit allt mer osäker och riskfylld. Pettersson (2016) skriver exempelvis att antalet 

VD-byten som skett på Stockholmsbörsen under de senaste åren är betydligt fler än 

normalt. Många av dessa ledningsförändringar ska även ha skett till följd av att 

företaget presterat dåligt, vilket vittnar om att VD-bytet inte funnits med i någon 

långsiktig plan eller strategi utan istället skett under oplanerade former. (Comte & 

Mihal 1990; HomRoy 2015; Karlsson, Aguirre & Rivera 2017; Pettersson 2016; 

Strandberg, Hägerstrand & Jonsson 2016)  

 

En rapport från revisionsbyrån PwC (2016) visar att det på ett globalt plan under 2015 

skedde rekordmånga VD-byten. Under 2016 återgick det sedan till en nivå som var i 

likhet med större delen av åren under 2000-talet. Betraktas samma studies resultat ur 

enbart ett västeuropeiskt perspektiv framgår det att andelen forcerade eller oplanerade 

VD-byten i princip konstant ligger någon eller några procent högre än vad det gör på ett 

globalt plan under den aktuella mätperioden (PwC 2016).  Ur enbart ett svenskt 

perspektiv visar resultat från Stockholmsbörsen att det totala antalet VD-byten inte 

blivit fler under senare år men att andelen oplanerade VD-byten har ökat (Lundmark & 

Nachtweij 2017). Ett oplanerat VD-byte, till skillnad från ett planerat, är något företag 

inte har kalkylerat eller planerat för utan vilket istället sker som en följdeffekt av 

oförutsedda händelser (Comte & Mihal 1990; Parrino 1997). 
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Trenden pekar även på att den genomsnittliga tjänstetiden för VD:ar minskar och att 

risken för att bli avskedad är som störst under de första åren vid posten (Gregory-Smith, 

Thompson & Wright 2009; HomRoy 2015). Eftersom VD:n agerar som företagets 

ansikte utåt och är den som har det övergripande ansvaret för företagets finansiella 

rapportering torde det således innebära att VD:n vill förmedla ett gott intryck av både 

sina egna samt företagets prestationer gentemot dess intressenter. En nytillträdd VD kan 

således tänkas ha intresse av en bra start på den nya tjänsten för att minska den risk 

denne exponeras för. I samband med att byggföretaget Skanska genomförde ett VD-

byte vid årsskiftet 2017/2018 meddelade den tillträdande VD:n att företagets 

byggverksamhet skulle genomgå en omstrukturering vilket, främst genom 

nedskrivningar, belastade det aktuella kvartalet med närmare 1,1 miljard kronor 

(Åkerman 2018). Utav de 1,1 miljard kronorna kan närmare 600 miljoner hänföras till 

nedskrivning av goodwill vilket kan jämföras med 2016 då samma post var 0 (Skanska 

2017). Detta är en situation där det går att misstänka att den tillträdande VD:n vidtog 

åtgärder som var ämnat att ge honom en god start på den nya tjänsten. 

 

I och med möjligheterna som ges att anpassa redovisningen genom olika bedömningar, 

vilka finns i syfte att kunna förmedla en så rättvisande bild av företagets ekonomiska 

situation som möjligt, uppstår även möjligheter för VD:n och ledningen att presentera 

finansiella rapporter som passar deras egen agenda men som ändå håller sig inom lagens 

ramar (Healy & Wahlen 1999; Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013). Om VD:n väljer att 

utnyttja bedömningsmöjligheterna för egenvinning benämns det i den existerande 

litteraturen att de ägnar sig åt kreativ redovisning eller resultatmanipulation (engelska 

earnings management) (Riahi-Belkaoui 2004; Stolowy & Breton 2004).  

 

Beroende på var i karriären eller var i det aktuella uppdraget en viss VD befinner sig, 

kan det finnas olika former av incitament till att använda resultatmanipulering. 

Incitamenten kan handla om att ge sig själv en bra start på en ny tjänst, öka sin bonus, 

klättra i karriären eller att avsluta ett uppdrag på ett imponerande sätt (Choi, Kwak & 

Choe 2014; Gray, Kang, Lin & Tang 2015; Healy & Wahlen 1999; Reitenga & Tearney 
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2003). Resultatmanipulering, utifrån ramen av bedömningsmöjligheterna, blir således 

ett verktyg som VD:n kan använda för att uppnå dessa mål.  

 

Resultatmanipulering är ett begrepp som innefattar ett antal olika fenomen och tekniker 

(Riahi-Belkaoui 2004; Stolowy & Breton 2004). Ett utav dessa fenomen är något som 

benämns “Big Bath Accounting” (fortsättningsvis Big Bath) vilket innebär att 

företagsledningen medvetet sänker resultatet i en period i syfte att kunna presentera 

starkare resultat i framtida perioder. Fenomenet sägs huvudsakligen uppstå i samband 

med ledningsförändringar i form av VD-byten då den tillträdande personen, genom att 

medvetet sänka resultatet, skapar en god språngbräda för sig själva inför framtida 

perioder. Genom att flytta kostnader, som annars hade belastat resultatet i framtiden, till 

perioden för ledningsförändringen behöver inte dessa kostnader uppkomma i framtiden. 

Något som leder till att de tillträdande personerna ger sig bättre möjligheter att uppvisa 

goda resultat i efterföljande perioder. De ökade kostnaderna kan även hänvisas och 

skyllas på de avgående personerna och deras skötsel av bolaget. (Bornemann, Kick, 

Pfingsten & Schertler 2015; Nieken & Sliwka 2015; Riahi-Belkaoui 2004; Stolowy & 

Breton 2004; Walsh, Craig & Clarke 1991) 

 

Till följd av den bild som forskare och affärspress framställer angående utvecklingen av 

VD-yrket ter det sig rimligt att forskningen om Big Bath har fokuserat främst på 

situationer som omgärdas av VD-byten. Är utvecklingen inom VD-yrket sådan som den 

framställs framstår incitamenten, för en ny VD, att använda Big Bath onekligen som 

tydliga. Då tidigare forskning (exempelvis Choi et al. 2014; Guan, Wright & Leikam 

2005; Wells 2002) främst fokuserat på situationer med VD-förändringar, möjligtvis till 

följd av den uppenbara attraktionen av att finna bevis för fenomenets förekomst, finns 

den uppenbara risken att andra situationer där Big Bath förekommer har förbisetts. Till 

följd av detta ställer vi oss frågan huruvida bilden av att Big Bath främst förekommer 

vid ledningsförändringar är en produkt av att forskningen hittills främst fokuserat på 

dessa situationer och således inte ägnat andra möjliga situationer samma 

uppmärksamhet. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Till följd av ett antal förändringar, inom både regelverk och samhälle, har VD:ns 

arbetssituation genomgått stora förändringar från början av 1990-talet fram tills idag. 

Regelverk som exempelvis Sarbanes Oxley Act i USA och Cadbury Report i 

Storbritannien har påverkat bolagsstyrningen och lett till att VD:n fått ökade 

förpliktelser gentemot företagets intressenter. (Gao, Harford & Li 2017; Gregory-Smith 

et al. 2009; HomRoy 2015; Kaplan & Minton 2012) Även medias framväxt har bidragit 

till en ökad granskning av VD:n på både ett privat och professionellt plan och bidragit 

till att det blir svårare att maskera sämre prestationer (Farell & Whidbee 2002; Petrelius 

Karlberg 2008). 

 

De ökade förpliktelserna, som sägs prägla VD:ns arbetssituation till följd av denna 

utveckling, menas även ha bidragit till en högre frekvens av VD-byten (Gregory-Smith 

et al. 2009; HomRoy 2015; Kaplan & Minton 2012). Utifrån detta har frågor väckts 

gällande huruvida det är de oplanerade VD-bytena som höjt frekvensen eller om det är 

en generell ökning av VD-byten som skett. Ett oplanerat VD-byte anses inträffa när den 

sittande VD:n, med kort varsel, får sparken eller tvingas bort från sin position till följd 

av exempelvis dåliga prestationer eller andra meningsskiljaktigheter med styrelse och 

övrig ledning. Situationer som däremot klassas som planerade VD-byten kan vara när 

den sittande VD:n går i pension eller byter position till exempelvis styrelseordförande i 

det aktuella bolaget eller annan position inom näringslivet och således avgår på egna 

villkor. (Comte & Mihal 1990; Parrino 1997) 

 

För att VD:n ska uppnå en trygg tillvaro på sin tjänst menar tidigare forskning att 

företagets prestationer är en viktig faktor. Det som framkommer i studierna är att risken 

för att en VD ska få avgå är betydligt större när företaget underpresterar. Oavsett om 

orsakerna till de dåliga prestationerna ligger utanför dennes kontroll som exempelvis 

konjunkturnedgångar. (Gregory-Smith et al. 2009; HomRoy 2015; Huson, Malatesta & 

Parrino 2004; Jenter & Kanaan 2015; Kaplan & Minton 2012) 
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När situationen blivit sådan att en ny VD tillsätts visar existerande forskning att den 

tillträdande VD:n löper störst risk att bli utbytt under de första åren av anställningen. 

Överlever VD:n däremot den första tiden minskar sedan risken för avgång under 

oplanerade former. Detta till följd av att VD:n då anses skapat sig en trygg position 

inom företaget och fått en god relation med styrelsen, vilket bidrar till att överseendet 

för sämre resultat blir större. (Greogy-Smith et al. 2009; HomRoy 2015) 

 

Utifrån diskussionen angående VD-yrkets utveckling kan det anses logiskt att mycket 

av forskningen kring Big Bath kretsat kring just perioder innehållande VD-byten. Har 

situationen för VD:ar blivit osäkrare är det en logisk tanke att fler tillträdande VD:ar har 

incitament att utnyttja metoder som Big Bath för att ge sig själva goda förutsättningar. 

Detta torde då även generera en gynnsam situation för forskare som ämnar undersöka 

fenomenets form och förekomst. Men även om VD-rollen blivit allt osäkrare byter inte 

börsbolagen VD vart och vartannat år. HomRoy (2015) menar exempelvis att den 

genomsnittliga tjänstetiden för en VD är fem år. Således borde det finnas relativt stora 

tidsperioder, vilka forskningen riskerar ha ignorerat, där inga VD-byten skett men där 

den sittande VD:n ändå kan tänkas utnyttja Big Bath. Exempelvis perioder då det blir 

uppenbart för en VD att företaget inte kommer nå eventuella mål och då möjligtvis ser 

det som fördelaktigt beslut att aktivt sänka resultatet för att nå dessa mål i framtiden 

(Healy 1985; Jordan & Clark 2015). 

    

Redovisningsstandarder tillåter en viss grad av bedömningar vid skapandet av de 

finansiella rapporterna. Detta är orsaken till att företagsledningen kan ägna sig åt 

varierande former av resultatmanipulering, som exempelvis Big Bath, och samtidigt 

hålla sig inom lagens gränser. Bakgrunden till att dessa bedömningsmöjligheter 

existerar är att företaget ska kunna generera en rättvisande bild i de ekonomiska 

rapporterna. Denna bild ska på bästa möjliga sätt beskriva företagets ekonomiska 

situation och förutsättningar till dess intressenter. Något som är viktigt för att 

utomstående aktörer ska kunna bedöma bolaget på korrekta grunder. (Healy & Palepu 

2001; Healy & Wahlen 1999; Riahi-Belkaoui 2004) Rättvisande bild förklaras i IFRS-

standarden IAS 1, punkt 15 som: 
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“Finansiella rapporter ska ge en rättvisande bild av ett företags finansiella ställning, 

finansiella resultat och kassaflöden. Rättvisande bild kräver ett korrekt återgivande av 

transaktioners effekter, andra händelser och förhållanden enligt de definitioner av och 

redovisningsvillkor för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader som framställs i 

föreställningsramen. Tillämpningen av IFRS, med ytterligare upplysning där så krävs, 

förutsätts leda till finansiella rapporter som ger en rättvisande bild.”    

 

Genom att utnyttja bedömningsutrymmet kan företagsledningen välja 

redovisningsmetoder som gynnar deras egna intressen. Något som kan leda till 

missvisande finansiella rapporter som inte återspeglar företagets verkliga ekonomiska 

situation. (Healy & Wahlen 1999; Riahi-Belkaoui 2004) Utöver att använda 

bedömningsmöjligheterna i redovisningsstandarderna finns det andra åtgärder en VD 

och företagsledning kan vidta för att förändra resultatet i önskad riktning. Dessa 

åtgärder kan då ta formen av handfasta aktiviteter som exempelvis prissänkningar, 

produktionsförändringar eller förändringar i ett företags forskning- och 

utvecklingsaktiviteter (Gunny 2010). 

 

Då huvuddelen av alla investerare på något sätt använder finansiella rapporterna som 

grund för investeringsbeslut (Arvidsson, Carrington & Johed 2013) blir det 

problematiskt om dessa inte presenterar en rättvisande bild över företagets ekonomiska 

situation. Investerare har även svårt att genomskåda när företag manipulerar sina 

finansiella rapporter till följd av att de bland annat inte har samma insyn i bolagets 

verksamhet som företagsledningen har.  

 

Till följd av denna informationsasymmetri befinner sig investerare således i en utsatt 

position om och när de ledande personerna i företaget väljer att utnyttja 

bedömningsmöjligheterna av “fel” anledningar. (Healy & Wahlen 1999; Wu, Lin & 

Fang 2012) Wu et al. (2012) menar även att individuella investerare kan sakna 

förmågan att urskilja mellan information med hög kontra låg grad av tillförlitlighet. 

Något som kan leda till att avkastningen inte blir så hög som investerarna förväntat sig 
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på grund av att den underliggande situationen möjligtvis inte återspeglas i de finansiella 

rapporterna. 

 

Resultatmanipulering kan utnyttjas både för att försköna som för att förvärra det 

rapporterade resultatet. En form av resultatmanipulering som innehåller bägge delar är 

om ett företag väljer att använda sig av resultatutjämning (income smoothing). Syftet 

med denna metod är att hålla det rapporterade resultatet på en jämn och stadig nivå i 

syfte att uppvisa stabilitet gentemot dess intressenter. För att lyckas med detta krävs 

således att företaget vissa år väljer resultathöjande redovisningsmetoder och andra år 

resultatsänkande metoder. Då resultatutjämning främst syftar till att hålla vinsten på en 

jämn nivå leder denna metod sällan till att ett överdrivet negativt resultat förmedlas till 

intressenterna, varpå det inte rör sig om något Big Bath. (Riahi-Belkaoui 2004; Stolowy 

& Breton 2004) 

 

Den form av medveten resultatsänkning som medför den största negativa påverkan på 

resultatet är fenomenet Big Bath vilket kan uppstå i situationer där ledningen har 

incitament att sänka resultatet. Fenomenet innebär att ledningen, genom att utnyttja 

resultatsänkande redovisningsmetoder, medvetet redovisar ett lägre resultat i den 

aktuella perioden vilket då skapar förutsättningar att rapportera högre resultat i framtida 

perioder. (Riahi-Belkaoui 2004) Det kan exempelvis förekomma när ledningen, och till 

viss del marknaden, har vetskap om eller misstänker att resultatet kommer visa 

otillfredsställande siffror eller att uppsatta mål inte kommer nås (Jordan & Clark 2015). 

Genom att i denna situation medvetet ådra företaget ytterligare kostnader, som spär på 

ett redan otillfredsställande resultat, ökar möjligheterna att rapportera bättre resultat i 

framtiden eftersom kostnader som annars hade behövt belasta de resultaten flyttas till 

den aktuella perioden. Detta brukar inom forskningen benämnas som att ledningen låter 

företaget ta ett “earnings bath” (Walsh et al. 1990; Watts & Zimmerman 1986; Watts & 

Zimmerman 1990).  

 

Den rådande bilden inom den akademiska världen är dock att Big Bath framförallt 

förekommer i samband med ledningsförändringar och då främst vid VD-byten. Den 
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nytillträdde VD:n kan då hänvisa och skylla det dåliga resultatet, som Big Bath 

genererar, på sin föregångare. Samtidigt skapar den tillträdande VD:n en låg 

referenspunkt för sig själv inför framtida jämförelser. (Riahi-Belkaoui 2004; Stolowy & 

Breton 2004) I sådana situationer sägs omständigheterna som omgärdar och bidrar till 

VD-förändringen även vara en viktig faktor. Har den avgående VD:n blivit avskedad 

under turbulenta former, till följd av exempelvis dåliga prestationer, kan den tillträdande 

VD:ns användning av Big Bath förstärka bilden av att den avgående VD:n utfört ett 

dåligt arbete (Stolowy & Breton 2004). Den nya VD:n “städar” således upp i 

räkenskaperna, genom exempelvis ovanligt stora avskrivningar eller andra 

kostnadsökande åtgärder, med förhoppning att kunna uppvisa starka resultat i 

efterföljande perioder. 

 

Många av studierna som undersökt fenomenet i samband med ledningsförändringar har 

även funnit att Big Bath är vanligast förekommande vid oplanerade VD-byten eftersom 

den tillträdande VD:n då anses ha störst möjlighet att agerar opportunistiskt (exempelvis 

Bornemann et al. 2015; Choi et al. 2014; Wells 2002). Resultaten av dessa studier 

indikerar alltså att användandet av resultatmanipulering i form av Big Bath även antas 

bero på hur VD-bytet går till. Bengtsson, Bergström och Nilsson (2008) presenterar 

dock resultat som motsatsvis visar att Big Bath förekommer i lika hög grad vid 

planerade som vid oplanerade VD-byten. 

 

Det bör påpekas att resultatsänkande åtgärder genomförda av en nytillträdd VD inte 

alltid behöver vara gjorda på manipulativa grunder. Behovet av att göra stora av- eller 

nedskrivningar kan tänkas vara eftersatt om en lågpresterande VD under en längre tid 

undvikit dessa av rädsla att behöva lämna sin tjänst. Om denne VD:n sedermera 

avskedas kan det vara så att de resultatsänkande åtgärder den tillträdande VD:n utför är 

nödvändiga åtgärder snarare än försök att manipulera resultatet. Inom forskningen 

skapar detta vissa problem och svårigheter med att upptäcka och mäta vad som faktiskt 

är resultatmanipulering och vad som är nödvändiga åtgärder. Något som lett till 

framtagning av flera olika metoder och modeller för att upptäcka resultatmanipulering. 
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På grund av detta saknas enighet om vilken metod som fungerar bäst även om vissa 

metoder är vanligare förekommande än andra.        

 

Eftersom en övervägande del av forskningen kring Big Bath fokuserat på VD-

förändringar torde det även vara så att medvetenheten om fenomenets förekomst vid 

dessa situationer blivit större. Således går det att resonera om den förmodade ökade 

medvetenheten om Big Bath, i samband med VD-byten, gör att tillträdande personer 

undviker att använda metoden vid denna tidpunkt. Även medias ökade bevakning och 

inflytande kan tänkas bidra till att nya VD:ar intar ett mer aktsamt förhållningssätt 

gentemot Big Bath då ingen torde vilja bli anklagad för att manipulera räkenskaperna.  

 

Även om VD-rollen blivit osäkrare och tillträdesperioden då skulle vara en bra tidpunkt, 

för en ny VD, att skapa sig själv goda förutsättningar inför framtiden fungerar 

möjligtvis de ovan nämnda anledningarna som en motståndskraft till Big Bath. Trots 

existerande forskningsbevis på Big Baths förekomst vid VD-byten (exempelvis 

Bornemann et al. 2015; Choi et al. 2014; Moore 1973; Wells 2002) så uppkommer 

frågeställningen om fenomenet verkligen är främst förekommande vid VD-byten? Det 

blir problematiskt om det stora fokus som lagts på just Big Bath vid VD-byten skapat en 

felaktig bild om vad som påverkar förekomsten av Big Bath. Risken är då påtaglig att 

andra situationer där ledningen utnyttjar Big Bath förblir outforskade. Vilket kan leda 

till att informationsasymmetrin mellan bolag och investerare blir ännu större då 

investerarna inte vet vilka siffror som är tillförlitliga. Investerare torde rimligtvis vara 

intresserade av en djupare förståelse för när fenomenet kan förekomma. 

 

Avsaknaden av studier som studerar Big Bath utan att isolera enskilda händer skapar 

risken att fenomenets förekomst och frekvens i andra situationer inte getts samma 

uppmärksamhet. Genom att inte fokusera och isolera just de tidsperioder som omgärdar 

VD-byten öppnas möjligheten att finna andra förklaringar. Den rådande uppfattningen 

om sambandet mellan Big Bath och VD-byten kanske möjligtvis är en produkt denna 

selektionsmekanism. 
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Vi finner det därför intressant att undersöka förekomsten av Big Bath under en längre, 

sammanhängande tidsperiod vilken tar hänsyn till flera olika aspekter och inte enbart 

VD-byten. Genom att ifrågasätta konsensus angående att Big Bath främst förekommer 

vid VD-byten är vår förhoppning att kunna bidra med insikter angående när företag 

väljer att ta earnings baths och således även djupare förklara vad som påverkar 

fenomenet. Djupare förklaringar angående Big Baths förekomst bidrar även till att 

investerare kan skapa sig en större förståelse för när ekonomiska rapporter kan tänkas 

vara missvisande och inte beskriva den verkliga situationen. Något vi anser viktigt då 

allt fler människor blivit beroende av de finansiella marknaderna (van der Zwan 2014). 

 

1.3 Syfte & frågeställning 
 
Syftet med studien är att undersöka Big Bath från en bredare tidshorisont som inte 

isolerar enskilda händelser. Genom detta tillvägagångssätt ämnar vi förklara om VD-

byten är den situation där Big Bath är främst förekommande eller om vi finner 

indikationer på att andra situationer måste undersökas djupare. Givet de resultat tidigare 

forskning bidragit med blir studiens frågeställning: 

 

Påverkar planerade eller oplanerade VD-byten förekomsten av resultatmanipulering 

och Big Bath? 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Inom resultatmanipulering finns två övergripande typer av manipulation. Dessa är 

resultatmanipulering genom redovisningsrelaterade metoder samt genom kassaflödes 

påverkande aktiviteter. (Gunny 2010) Studien kommer inte att undersöka 

resultatmanipulering som sker genom kassaflödes påverkande aktiviteter till följd av att 

Big Bath främst präglas av redovisningsrelaterade metoder. 
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1.5 Disposition 
 

Kapitel 1 - Inledning:  

Det inledande kapitlet är ämnat att ge läsaren en övergripande bild över hur VD:ns 

arbetssituation har förändrats, vad resultatmanipulering innebär samt hur dessa 

faktorer tillsammans kan ha influerat hur forskningen kring Big Bath har bedrivits och 

varför detta kan te sig problematiskt. Denna diskussion mynnar sedan ut i studiens syfte 

och problemformulering. 

 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram: 

Det andra kapitlet presenterar studiens teoretiska referensram vilken består av 

Agentteorin och Positive Accounting Theory (PAT). Vidare beskrivs även Earnings 

Management, Big Bath Accounting samt rådande regelverk gällande redovisning för att 

ytterligare beskriva för läsaren vad innebörden av resultatmanipulering genom Big 

Bath Accounting innebär och vad som kan ligga till grund för detta. Kapitlet avslutas 

med formulering av studiens hypotes. 

 

Kapitel 3 - Metod: 

Det tredje kapitlet beskriver studiens tillvägagångssätt. Vi beskriver varför vi valt den 

forskningsmetod och undersökningsdesign som vi har gjort. Vidare presenteras vårt 

urval och hur datainsamlingen har genomförts. Kapitlet avslutas med en beskrivning 

över hur vårt mått på resultatmanipulering har beräknats samt vilka kontrollvariabler 

som har inkluderats i studien och hur dessa har operationaliserats.  

    

Kapitel 4 - Empiriskt resultat: 

Det fjärde kapitlet innehåller studiens empiriska resultat. Kapitlet inleds med deskriptiv 

statistik och fortsätter sedan med både bivariata samt multivariata analyser. Resultaten 

från dessa presenteras i textform samt med hjälp av tabeller 
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Kapitel 5 - Analys & diskussion 

Det femte kapitlet innehåller analys och diskussion av studiens resultat. Genom 

diskussionen ges möjliga förklaringar och orsaker till varför studiens resultat ser ut 

som de gör.   

 

Kapitel 6 - Slutsats och förslag till vidare forskning I studiens avslutande kapitel 

presenteras studiens slutsats. Vidare diskuteras de teoretiska- och praktiska 

implikationer studien genererat. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning rörande 

Big Bath. 
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2 Teoretisk referensram 
 
I följande kapitel kommer den teoretiska referensram som upsatsen bygger på 

presenteras. De teorier som vi valt att inkludera i studien är Agentteorin samt Positive 

Accounting Theory (PAT), vilka används för att förstå bakgrund och incitament till 

resultatmanipulering genom Big Bath. För att vidare förstå resultatmanipulering har 

även litteratur om Earnings Management och Big Bath använts för att komplettera den 

teoretiska referensramen. Även rådande regelverk gällande börsbolagens redovisning, 

IFRS, har inkluderats för att förstå den flexibilitet som till viss del möjliggör 

resultatmanipulering.   

 

2.1 Introduktion 
 
För att närma oss en förståelse för hur och varför VD och företagsledning väljer att 

använda de redovisningsval som de gör kommer Agentteorin och Positive Accounting 

Theory (PAT) vara grundteorierna som denna uppsats utgår ifrån. Genom den 

informationsasymmetrin som, agentteorin menar, finns mellan företagsledning och 

ägare i det moderna företaget så skapas möjligheter för ledningen att agera 

opportunistiskt och utnyttja detta informationsövertag för egenvinning (Jensen & 

Meckling 1976). PAT kommer sedan användas för att förklara hur dessa faktorer ter sig 

i relation till olika redovisningsval. Utgångspunkten i agentteorin och PAT kommer 

således bidra med ökad förståelse för hur företags uppbyggnad skapar möjligheter och 

incitament för människor att agera för egenvinning. Både agentteorin och PAT utgår 

ifrån antagandet att människor är rationella och strävar efter att maximera sin egennytta 

och rikedom (Jensen & Meckling 1976; Watts & Zimmerman 1990). Agentteorin kan 

sägas syfta till hur dessa problem ska lösas och förstås ur ett bolagsstyrningsperspektiv. 

PAT har sedan växt fram ur agentteorin för att betona redovisningens betydelse och hur 

människors beteende återspeglas i de redovisningsval som görs. Den förståelse som 

dessa teorier ger kan sedan användas för att mer specifikt förstå hur och i vilka 

situationer resultatmanipulering, i vårt fall genom Big Bath, används och hur aktuella 

redovisningsstandarder möjliggör detta beteende.   
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2.2 Agentteorin 
 
I processen att skapa en förståelse för varför företagsledningar väljer att ägna sig åt 

resultatmanipulering fungerar agentteorin som en grundläggande förklaringsfaktor. 

Agentteorin utvecklades ur de tankar angående det moderna företaget som Berle och 

Means presenterade redan 1932 där de menade att ägandet och kontrollen av ett företag 

kommer skötas av separata parter (Weinstein 2012). Som en följd av separationen av 

ägande och kontroll är de som kontrollerar företaget inte samma personer som bär den 

ekonomiska risken för företagets verksamhet (Fama 1980). Parterna i denna situation 

benämner agentteorin som agent och principal. Principalen är den som bär den 

ekonomiska risken, exempelvis aktieägarna, och agenten är den part som ska styra 

verksamheten i enlighet med principalens direktiv. (Jensen & Meckling 1976) 

 

Eftersom agentteorin utgår från att människor är opportunistiska och drivs av 

egenintresse är det i relationen mellan principal och agent som agentproblemen uppstår. 

På grund av att parterna drivs av egenintresse menar agentteorin att agenten inte alltid 

kommer agera i enlighet med principalens önskemål. De önskemål som principalen har 

angående företagets verksamhet behöver nödvändigtvis inte vara de som maximerar 

agentens nytta. Till följd av detta kan agenten således fatta beslut som gynnar denne 

personligen men som samtidigt sker på företagets och principalens bekostnad. I 

uppdelningen av ägande och kontroll kan det alltså uppstå situationer där agenten och 

principalen strävar mot olika mål. (Jensen & Meckling 1976)  

 

Till följd av att agenten, i jämförelse med principalerna, har större insyn i verksamheten 

eftersom de arbetar i den dagligen skapas det en naturlig informationsasymmetri. De 

finansiella rapporterna som företag genererar till dess intressenter ämnar minska denna 

asymmetri och ge intressenterna en större förståelse för företagets situation (Healy & 

Palepu 2001). De finansiella rapporterna kan till viss del dock utformas för att passa 

företagsledningens och VD:ns agenda istället för att presentera en rättvisande bild av 

företagets situation (Healy & Wahlen 1999). Använder sig företagsledningen av sådan 

resultatmanipulering ökar de finansiella rapporterna snarare informationsasymmetrin 

och agenternas agerande är då inte i linje med principalens önskemål. På grund av att 
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principalen inte är aktiv i den dagliga verksamheten uppstår alltså möjligheten för 

agenten att utnyttja sitt informationsövertag (Healy & Palepu 2001). 

 

Den utveckling som, under de senaste årtiondena, skett på finansmarknaderna har lett 

till att allt fler personer blivit beroende av de finansiella marknaderna. Detta till följd av 

bland annat pensionsfonders viktning mot aktiemarknaden och att de finansiella 

marknaderna har blivit allt mer tillgängliga för gemene man. (Lazonick & O’Sullivan 

2000; van der Zwan 2014) 

 

Tidigare studier visar att investerare har svårt att genomskåda resultatmanipulering och 

att många saknar förmågan att urskilja mellan information med hög kontra låg grad av 

tillförlitlighet (Healy & Wahlen 1999; Wu et al. 2012). Då fler personer har gett sig in 

på de finansiella marknaderna, samtidigt som många av dessa saknar ekonomisk 

kunskap och insyn i företagens verksamheter (van der Zwan 2014), torde 

informationsasymmetrin ökat vilket ger företagsledningen ännu större möjligheter att 

utnyttja sitt informationsövertag. Om företagsledningen utnyttjar 

informationsasymmetrin och förvränger de finansiella rapporterna av opportunistiska 

anledningar motarbetas således redovisningens roll som mekanism för att minska 

informationsasymmetrin (Healy & Wahlen 1999).  

 

För att minimera informationsasymmetrin och få agenten att arbeta efter principalens 

önskemål menar agentteorin att principalerna kan använda sig av övervakning och olika 

former av incitament. Gällande övervakningen menar Fama och Jensen (1983) att 

styrelsen, i rollen som aktieägarnas förlängda arm, blir en viktig aktör som ska 

säkerställa att företagsledningen sköter verksamheten enligt aktieägarnas önskemål. För 

att motivera företagsledningen att agera i linje med aktieägarnas direktiv framhåller 

Fama (1980) att ekonomiska incitament, i form av löner baserade på presterade resultat, 

är det effektivaste sättet att motivera chefer utan ägarandel i det företag de arbetar för. 

  

De kostnader som uppstår till följd av måldivergensen som agentproblematiken ger 

upphov till brukar benämnas agentkostnader och består av kostnader för övervakning, 
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ekonomiska incitament och utebliven vinst på grund av måldivergens (Jensen & 

Meckling 1976). 

  

2.3 Positive Accounting Theory 
 
Inom den vetenskapliga litteraturen finns det framförallt en framstående teori som 

tydliggör de bakomliggande orsakerna till olika redovisningsmetoder, Positive 

Accounting Theory (PAT). Teorin syftar till att förstå, förklara och förutse varför 

företagsledningar använder de redovisningsval de gör och hur dessa val påverkar de 

finansiella rapporterna. PAT är således en beskrivande teori som ämnar förklara hur och 

varför verkligheten ser ut som den gör, till skillnad från tidigare forskning på området 

som ämnat vara normgivande och försökt framhålla de redovisningsmetoder företag 

borde använda. (Riahi-Belkaoui 2004; Sinha 2008) 

 

Då människor antas vara rationella och drivna av egenintresse är ett rimligt antagande 

att företagsledningen kommer använda sig av redovisningsmetoder som gynnar dem 

själva, något som då även skulle kunna involvera resultatmanipulering av olika slag 

(Riahi-Belkaoui 2004; Watts & Zimmerman 1978). I teorins strävan att förklara och 

förutspå vilka redovisningsmetoder som kommer användas utgår PAT ifrån att företag 

består av ett kluster av kontrakt mellan olika parter, något som Fama (1980) samt 

Jensen & Meckling (1976) benämner som nexus of contracts. Parterna i dessa kontrakt 

menas då vara drivna av egenintresse samtidigt som de inser att deras välbefinnande till 

viss del är beroende av företagets överlevnad (Watts & Zimmerman 1986). 

 

Trots beroendet av företagets överlevnad så kommer parterna likväl anse att de har 

incitament att agera i egenintresse på företagets bekostnad (Riahi-Belkaoui 2004; Watts 

& Zimmerman 1986). När det gäller val av redovisningsmetod finns således en risk att 

företagsledningen inte kommer använda de metoder som bäst speglar den verkliga 

situationen eller som är bäst för företaget. Istället kan metoder som gynnar den enskilda 

personens agenda användas. (Watts & Zimmerman 1990) 
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Företagsledningen antas alltså agera opportunistiskt då de sätter sin egenvinning 

framför aktieägarnas intressen. För att förklara det opportunistiska beteendet har PAT 

genererat tre hypoteser som ska bidra med förståelse och förutsägelser angående hur 

företagsledningen kommer agera gällande redovisningsval. Dessa tre hypoteser är 

bonushypotesen, lånehypotesen samt hypotesen gällande politisk påverkan och 

företagsstorlek. (Riahi-Belkaoui 2004) 

 

Bonushypotesen menar att i en situation där ledningen har bonusavtal som baseras på 

det rapporterade resultatet kommer ledningen använda sig av redovisningsmetoder som 

genererar ett så högt resultat som möjligt. Hypotesen gällande lånesituationen i 

företaget handlar om att ju högre belåningsgrad ett företag har desto högre sannolikhet 

är det att företagsledningen kommer använda sig av redovisningsmetoder som höjer 

resultatet. Detta för att inte bryta mot de villkor som finns gällande de befintliga lånen 

samt att fortsatt kunna allokera kapital till verksamheten från bankväsende och dylikt. 

Negativ resultatmanipulering borde således vara ovanligt i bolag med hög 

belåningsgrad. Den sista hypotesen som behandlar den politiska påverkan handlar om 

hur företagsstorleken påverkar de beslut som företagsledningen tar gällande 

redovisningsmetoder. Hypotesen förutspår att det är större sannolikhet att ledningen i 

stora företag, vilka rimligtvis ådrar sig mer uppmärksamhet och politisk press kontra 

mindre företag, aktivt kommer välja redovisningsmetoder som minskar det rapporterade 

resultatet eller förflyttar intäkter till senare perioder. (Riahi-Belkaoui 2004; Watts & 

Zimmerman 1990)  

 

Beroende på hur kontrakten som omgärdar företaget ser ut och är uppbyggda, 

exempelvis om de bygger på i förhand uppsatta mål eller på konstaterade resultat, 

förutspår och förklarar således teorin hur företagsledningen kommer behandla 

resultatrapporteringen i olika situationer. Watts & Zimmerman (1990) framhåller dock 

att bonusavtal baserade på redovisade resultat inte alltid behöver leda till 

resultathöjande åtgärder. Inser ledningen att bonusmålen är utom räckhåll och att ingen 

bonus således kommer utbetalas skapas det istället incitament att minska resultatet 

ytterligare i syfte att öka chanserna till bonus i efterkommande perioder.  
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De ekonomiska incitament som Fama (1980) framhåller som metod för att minska 

informationsasymmetrin kan enligt bonushypotesen då istället leda till 

resultatmanipulering och då få motsatt effekt.  

  

Det opportunistiska beteende PAT antar att människor präglas av, i kombination med 

den flexibilitet som finns gällande redovisningsmetoder och hur företagsledningen 

väljer att nyttja dessa, torde generera en risk för missvisande finansiella rapporter. Om 

rapporter som uppvisar en missvisande bild, och som inte presenterar den underliggande 

situationen, når marknaden är detta negativt ur investerarsynpunkt eftersom att beslut då 

kan fattas på felaktiga grunder. 

 

2.4 Earnings Management 
 
Schipper (1989) definierar earnings management (hädanefter benämnt efter den svenska 

motsvarigheten resultatmanipulering) som ett medvetet ingripande i den finansiella 

rapporteringsprocessen med syfte att skapa personlig vinning. En djupare definition ges 

av Healy och Wahlen (1999) som menar att resultatmanipulering sker när ledningen 

använder sig av bedömningar och beslut i den finansiella rapporteringen för att förändra 

de finansiella rapporterna. Detta görs i syfte att antingen vilseleda intressenter om 

företagets underliggande resultat och prestation eller för att påverka avtal som är 

beroende av redovisningsinformation. Kort sammanfattat går resultatmanipulering ut på 

att förändra ett bolags finansiella siffror i syfte att skapa någon form av fördel. Dessa 

fördelar kan vara både för bolaget i stort men också för att gynna ledningen eller den 

individuella VD:n. (Healy & Wahlen 1999)  

 

Ett av redovisningens huvudsyften är att hjälpa investerare och andra intressenter att 

utvärdera ett bolags ekonomiska prestation under en viss period (Arvidsson et al. 2013). 

För att åstadkomma detta används bland annat redovisningsprinciper som 

intäktsredovisning och matchningsprincipen (Healy & Wahlen 1999). 

Intäktsredovisning handlar om i vilken period intäkter ska redovisas och 

matchningsprincipen innebär att först fastställa vilka kostnader som intäkterna ådragit 
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sig, därefter hänförs de kostnaderna till samma räkenskapsår som intäkterna. Degeorge, 

Patel och Zeckhauser (1999) menar att resultatmanipulering härstammar från ett spel 

innehållande information som ledning och andra intressenter måste spela. Investerare 

baserar exempelvis sina beslut på den, om bolaget, tillgängliga informationen vilket i 

sin tur leder företagsledningen till att manipulera informationen så att blir mer intressant 

och tilldrar sig mer intresse från investerare (Degeorge et al. 1999). 

 

Redovisning kan ses som ett redskap ämnat att minska informationsasymmetrin mellan 

företag och dess intressenter (Healy & Palepu 2001). Det kan således argumenteras att 

resultatmanipulation, genom att uppvisa missvisande information, istället bidrar till 

informationsasymmetrin blir ännu större. Då redovisning innefattar flera moment som 

kräver bedömningar av poster som exempelvis varulager, periodiseringar och goodwill, 

i syfte att bistå med så verklighetstrogen information som möjligt (Healy & Wahlen 

1999), kan det vara svårt att urskilja vad som utgör bedömning och när dessa 

bedömningar övergår till manipulering. 

 

Resultatmanipulering kan uppkomma då det finns incitament att skapa olika typer av 

fördelar (Healy & Wahlen 1999). Tidigare studier har identifierat ett flertal 

tröskelvärden, vilka anses viktiga för företag att uppnå, och som kan ses som en 

drivande faktor till resultatmanipulering (Wu et al. 2012). Degeorge et al. (1999) 

beskriver tre olika sådana, den första är vikten av att presentera ett positivt resultat. 

Forskarna menar att detta uppstår från de distinkta psykologiska skillnaderna i 

människors uppfattning av positiva och negativa nummer. De andra två berör bolagets 

förmåga att möta vissa benchmarks eller referenspunkter. Det kan handla om att 

upprätthålla samma resultatnivå som tidigare perioder exempelvis kvartalsvis.  

 

Degeorge et al. (1999) poängterar framförallt vikten för företag att kunna möta 

analytikers prognoser, speciellt de som är relaterade till framtida resultat. Om ett bolag 

inte uppnår analytikernas förväntningar uppstår en risk att styrelsen får uppfattningen av 

att ledningen har underpresterat vilket kan leda till att de går miste om eventuella 

bonusar och andra förmåner. Samtidigt vill företag inte överträffa analytikernas 
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prognoser allt för mycket eftersom det kan resultera i mer svåruppnåeliga 

referenspunkter i framtida perioder. Om resultatet inte når dessa tröskelvärden kan alltså 

ledningen ha incitament att manipulera resultatet uppåt. Motsatsvis kan de försöka 

minska resultatet om det skulle överträffa prognoserna allt för mycket. (Degeorge et al. 

1999) I en situation där det blir uppenbart att företaget inte kommer att nå periodens 

tröskelvärden, trots hjälp av resultatmanipulering, skulle VD:n kunna tjäna på att ådra 

sig ännu mera kostnader den aktuella perioden. Genom detta kan det antas att 

förväntningarna sänks för framtida perioder, och därigenom trösklarna, och på så sätt 

blir dessa lättare att uppnå. (Healy 1985) 

 

Samtidigt som strävan att möta prognoser från analytiker kan ses som en drivande 

faktor till resultatmanipulering har forskning visat att antalet analytiker som följer ett 

företag påverkar mängden resultatmanipulering. Yu (2008) visar att det finns ett 

negativt samband mellan antal analytiker som följer ett företag och förändringar i 

företagets användning av resultatmanipulering. Detta är i linje med Healy och Palepu 

(2001) som menar att högre nivåer av rapportering från analytiker skapar en bättre 

informationsmiljö för företag och minskar informationsasymmetri. Forskningen visar 

alltså att företag skyr sig från att använda resultatmanipulerande metoder då de har 

många ögon på sig. 

 

För att uppnå de önskade resultaten kan resultatmanipulering genomföras på en rad 

olika sätt och metoder. Inom forskningen brukar det delas upp i två olika typer av 

metoder, redovisningsrelaterade samt kassaflödespåverkande metoder (Dechow & 

Skinner 2000: Schipper 1989: Stolowly & Breton 2004). Kassaflödespåverkande 

metoder innebär att den aktuella periodens resultat manipuleras genom aktiviteter som 

har en direkt påverkan på kassaflödet. Sådana aktiviteter kan vara överproduktion (för 

att minska kostnad för sålda varor), minska forskning och utveckling (för att minska 

kostnaderna) och att sänka priserna på produkter under den nuvarande perioden (för att 

öka försäljningen) (Gunny 2010). Denna gren av resultatmanipulering kommer dock 

inte utforskas närmare i den här studien till följd av att Big Bath främst präglas av 

redovisningsrelaterade metoder. 
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De redovisningsrelaterade metoderna bygger istället på bedömningar av 

redovisningsposter som kan genomföras till följd av flexibiliteten i rådande regler och 

standarder. Till följd av detta händer det att VD:n eller företagsledningen utnyttjar 

bedömningsutrymmet utifrån vad som passar deras egna behov bäst. Då periodiseringar 

behandlas kontinuerligt och då det ofta är svårt att bedöma det exakta värdet på dessa 

periodiseringar leder det till att dessa vanligen används som ett sätt att manipulera 

resultat. (Boatright 2011) 

 

Forskning kring redovisningsrelaterade metoder av resultatmanipulering fokuserar ofta 

på så kallade discretionary accruals som på svenska kan översättas till godtyckliga 

periodiseringar. Detta eftersom de godtyckliga periodiseringarna, genom bedömningar, 

hänför dessa kostnader till fel perioder. Godtyckliga periodiseringarna kan 

karaktäriseras av hur företaget väljer att värdera sitt lager, hur de hanterar avskrivningar 

av tillgångar eller hur kostnader som hänförs till forskning och utveckling aktiveras. 

Anledningen till att godtyckliga periodiseringar varit väl studerat i tidigare forskning 

beror på att det anses vara en indikation på opportunistiskt beteende hos en 

företagsledning. (Dechow & Skinner 2000; Healy & Wahlen 1999) 
 

2.5 Big Bath Accounting 
 
Earnings management kan sägas vara ett övergripande begrepp som innefattar olika 

varianter av resultatmanipulering. Big Bath syftar till en specifik gren inom 

resultatmanipulering som innebär en medveten sänkning av det rapporterade resultatet 

för att möjliggöra rapportering av starkare resultat i framtida perioder (Riahi-Belkaoui 

2004). Fenomenet sägs förekomma i olika situationer, bland annat vid 

ledningsförändringar eller när företagsledningen har vetskap om att resultatmålen inte 

kommer nås (Healy 1985; Riahi-Belkaoui 2004). I en situation där företagsledningen 

anar att resultatet kommer vara sämre än förväntat har de alltså incitament att genom 

kostnadsökande åtgärder sänka resultatet ytterligare vilket Healy (1985) uttrycker på 

följande sätt: 
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“If earnings are so low that no matter which accounting procedures are selected target 

earnings will not be met, managers have incentives to further reduce current earnings 

by deferring revenues or accelerating write-offs, a strategy known as 'taking a bath'” 

(Healy 1985, s. 86)  

 

Genom att “take a bath” kan företagsledningen skapa goda förutsättningar att rapportera 

starka resultat i framtida perioder eftersom de har “städat” bort mycket kostnader i den 

redan otillfredsställande perioden. Detta kan ske med hjälp av exempelvis 

avskrivningar, nedskrivningar eller andra godtyckliga periodiseringar som annars hade 

belastat senare perioder. Detta agerande från ledningens sida syftar således till att 

möjliggöra att framtida resultatmål uppnås eller att skapa goda förutsättningar att nå 

bonusmålen i efterkommande perioder om bonussystem existerar. (Healy 1985; Riahi-

Belkaoui 2004; Watts & Zimmerman 1990) 

 

Big Bath menas dock vara vanligast förekommande i samband med 

ledningsförändringar och då vanligen vid VD-byten (Riahi-Belkaoui 2004). 

Förekomsten av Big Bath vid dessa förändringar är något som Moore (1973) var bland 

de första att studera. Vid ledningsförändringar kan de tillträdande personerna ha en 

annorlunda åsikt, jämfört med de avgående, angående värdet på vissa tillgångar varpå 

dess värden vanligtvis justeras nedåt. Gör den nya ledningen sådana nedskrivningar och 

andra resultatsänkande åtgärder kan de skylla det låga resultatet detta medför på den 

gamla ledningen och deras arbetsinsats. Samtidigt skapar de goda förutsättningar att i 

efterföljande perioder visa företagets intressenter att deras inträde i företaget medfört en 

positiv effekt på räkenskaperna. (Moore 1973; Stolowy & Breton 2004) Bengtsson et al. 

(2008) menar även att det är svårt för en nytillträdd VD att förbättra ett företags 

prestation enbart genom den kompetens denne medför till företaget varpå 

resultatmanipulering kan vara en metod för att visa sig bättre än föregångaren. 

 

Studier (exempelvis Bornemann et al. 2015; Choi et al. 2014; Wells 2002) uppvisar 

unisona resultat där de bevisar Big Baths förekomst vid ledningsförändringar och främst 

när den avgående VD:n tvingas lämna företaget under oplanerade former. Den 
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tillträdande VD:n sägs således ha störst möjlighet och bäst förutsättningar att lyckas 

med Big Bath om den avgående VD:n tvingats bort från sin tjänst. Något som rimligtvis 

föranletts av att den avgående personen inte utfört ett tillfredsställande arbete och av 

den anledningen inte längre är önskvärd.  

 

Bengtsson et al. (2008) menar i sin tur dock att omständigheterna som omgärdar VD-

byten inte är relevant och att resultatmanipulering är lika frekvent förekommande vid 

både planerade som oplanerade VD-byten. Choi et al. (2014) menar sedan att en 

nyrekryterad VD, vid ett oplanerat VD-byte, kan ha sämre möjligheter att ägna sig åt 

Big Bath i tidsperioden som omgärdar förändringen. Detta på grund av att denne 

kommer behöva fokusera på att omstrukturera verksamheten och göra den lönsam. 

Samtidigt kommer denne person kommer utsättas för hårdare granskning eftersom den 

har tillträtt för att utföra det arbete som den sparkade VD:n uppenbarligen inte lyckades 

med (Choi et al. 2014). 

 

Olika studier använder varierande tillvägagångssätt för att definiera de metoder som 

anses bevisa användandet av Big Bath. Bland dessa metoder är resultatsänkningar 

genom exempelvis avsättningar eller godtyckliga periodiseringar några av de vanligast 

förekommande i den existerande litteraturen (Bornemann et al. 2015; Choi et al. 2014; 

Healy 1985; Wells 2002; Wilson & Wang 2010). Ytterligare en metod som beskrivs är 

att ledningen sänker resultatet genom av- och nedskrivningar (Elliott & Shaw 1988; 

Moore 1973; Walsh et al. 1991). Elliott och Shaw (1988) definierar exempelvis Big 

Bath som en avskrivning vilken belastar resultatet med mer än en procent av de 

bokförda tillgångarnas värde. Det kan dock argumenteras för att denna definition är för 

snäv och utesluter allt för många parametrar, något som Walsh et al. (1991) fastslår då 

de anser att Big Bath är ett alldeles för komplext område för att en sådan relativt simpel 

definition ska gälla. Gemensamt för vilken metod som än används är dock att det 

resultat som rapporteras till företagets intressenter påverkas negativt. 

 

Att olika branscher till viss del har differentierade regler gällande kapitalkrav och dylikt 

var något som Bornemann et al. (2015) undersökte djupare då de ansåg att forskningen 
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fram tills dess hade utförts på företag utanför finansbranschen. Deras tanke låg i att Big 

Bath möjligtvis inte var lika framträdande i finansbranschen till följd av de hårdare 

kapitalkraven som präglar branschen. Resultaten visade dock att fenomenet förekommer 

även i denna bransch vilket indikerar fenomenets existens inom hela näringslivet.  

 

Fenomenet har även studerats i många olika länder, exempelvis i Sverige av Bengtsson 

et al. (2008), Tyskland av Bornemann et al. (2015), i Korea av Choi et al. (2014) och i 

Australien av Wells (2002) vilket torde indikera att investerare världen över kan drabbas 

av missvisande finansiell information om VD:n väljer att ägna sig åt Big Bath.       

 

2.6 IFRS 
 
Spelreglerna för resultatmanipulering sätts först och främst av de regler och standarder 

som styr företags finansiella rapportering. Sedan januari 2005 är alla börsnoterade bolag 

inom EU skyldiga att upprätta sin bokföring i enlighet med IFRS standarder (EG 

1606/2002). IFRS övergripande mål är att genom standarder öka transparensen, 

ansvarsskyldigheten och effektiviteten på de finansiella marknaderna världen över 

(IFRS 2018). Syftet med IFRS standarder är alltså att skapa en mer trovärdig 

representation av bolags finansiella ställning och därigenom öka redovisningens 

kvalitet.  

 

Nya standarder hjälper till att minska gapen mellan lokala redovisningsregler genom att 

bland annat tillföra regler för att identifiera och mäta vissa problem som kanske inte 

behandlas av enskilda länder (Callo & Jarne 2010). Dock möjliggör vissa av dessa 

standarder situationer som tillåter bolag att göra tolkningar och bedömningar. Som en 

följd av detta har vissa forskare (exempelvis Alves 2013; Callo & Jarne 2010) ifrågasatt 

huruvida införandet av IFRS i europeiska länder verkligen bidragit till mindre 

resultatmanipulation och höjd redovisningskvalité.  

 

IFRS kan således i vissa avseenden ha medfört en negativ effekt på 

redovisningskvalitén. Då IFRS tillåter större flexibilitet, jämfört med många enskilda 

EU-länders standarder, gällande exempelvis verkligt värde bedömning (engelska fair 
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value) och bokslutspresentationer kan detta skapa möjligheter för godtyckliga 

periodiseringar och opportunistiskt beteende som kan påverka redovisningskvalitén 

negativt (Callo & Jarne 2010).  

 

Värdering enligt verkligt värde ska exempelvis ske enligt bestämmelserna i IFRS 13. 

Termen verkligt värde definieras som det pris som vid värderingstidpunkten skulle 

erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en 

ordnad transaktion mellan marknadsaktörer på huvudmarknaden. Vidare går det utläsa i 

IFRS 13 att detta gäller oavsett om priset är direkt observerbart eller om det är beräknat 

med hjälp av någon annan värderingsteknik. IFRS 13 tillåter således användning av 

flera olika värderingsmetoder. En av dessa metoder är att använda priser och 

information från liknande tillgångar och skulder. Värdet kan även beräknas utifrån 

kostnaden för att återskapa eller ersätta en liknande tillgång. Det finns alltså inte bara ett 

rätt sätt utan värdet kan räknas fram genom olika metoder. (Sundgren et al. 2013) 

 

Beroende på vilken teknik som används kan värdet komma att variera. För att skapa 

ökad tillförlitlighet och jämförbarhet innehåller IFRS 13 en hierarkisk uppdelning av 

värderingar för verkligt värde. I första hand ska en värdering ske genom användandet av 

en aktiv marknad då detta anses vara den mest tillförlitliga uppskattningen av verkligt 

värde. Andra nivån i hierarkin består av värderingsprinciper som bygger på indata 

(direkta eller indirekt observerbara) exempelvis aktuella priser för liknande tillgångar, 

skulder eller mindre aktiva marknader. Nivå tre-värdering omfattar värderingar som 

baseras på indata som inte kan observeras offentligt. Ett exempel på detta skulle kunna 

vara en värdering gjord av en nuvärdesberäkning baserat på ett företags uppskattade 

kassaflöden. (Sundgren et al. 2013) 
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Nivå 1 

  

Noterat pris på aktiv 
marknad (t.ex. aktiekurs) 

 
 
 
 
 

Nivå 2 

 

 Indata för värdering är 
observerbar (t.ex. 
vädering av terminsavtal 
utgående från 
terminskurs och ränta) 

 
 
 
 
 

Nivå 3 
  Indata för värdering är 

inte observerbar för 
externa parter (t.ex. 
värdering av fastigheter 
utgående från 
kassaflöden) 

  

Figur 2- 1: Hierarki för värdering av verkligt värde (Sundgren et.al 2013 ss.43) 

Syftet med att tillåta olika typer av värderingsmetoder är att öka redovisningskvalitén 

genom att göra den mer tillförlitlig och jämförbar. Då värderingar kan skapa olika utfall 

uppstår även risken att företagsledning eller VD väljer en värderingsmetod som är mest 

fördelaktig för dem själva och inte för företaget i stort (Callo & Jarne 2010). 

 

Ytterligare exempel på ett områden inom IFRS som kan ligga till grund för earnings 

bath är hur goodwill ska behandlas och hanteras. Enligt IAS 36 p. 10 ska goodwill och 

övriga immateriella tillgångar årligen värdeprövas för nedskrivning, sådana tillgångar 

skrivs alltså inte av under en begränsad period vilket exempelvis anläggningstillgångar 

gör. Framkommer det av värdeprövningen att ett nedskrivningsbehov föreligger ska 

denna nedskrivning omedelbart kostnadsföras vilket då har en negativ inverkan på 

resultatet. Bestämmelserna kring värdeprövningarna gällande goodwill skapar således 

ett bedömningsutrymme som ger möjligheter att påverka resultatet från ett 

opportunistiskt perspektiv och är ett utav de områden som kan ligga till grund för 

earnings bath. 
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2.7 Hypotesformulering  
 
Flertalet studier beskriver hur företagsklimatet blir allt hårdare och att företagsledningen 

med VD:n som frontfigur får en allt svårare och mer konkurrensutsatt arbetssituation 

(exempelvis Gao et al. 2017; Gregory-Smith 2009; HomRoy 2015; Kaplan & Minton 

2012). Viljan och behovet av att presentera goda resultat gentemot företagets 

intressenter torde således vara hög eftersom svaga prestationer ökar risken för att VD:n 

blir avskedad (HomRoy 2015; Huson et al. 2004; Jenter & Kanaan 2015). Studier som 

undersökt VD:ns prestationer, exempelvis HomRoy (2015), utgår vanligtvis från 

finansiella prestationer vilka i sin tur härstammar från de finansiella rapporterna. I 

spåren av att standardsättare inom redovisningsområdet ämnat utveckla standarder som 

ska bidra till att företags verkliga situation i högre grad återspeglas i de finansiella 

rapporterna har vissa bedömningsmöjligheter uppstått. Dessa bedömningsmöjligheter 

ger dock företagsledningen chansen att agera opportunistiskt och de kan således 

använda bedömningsutrymmet för att skapa missvisande rapporter som gynnar dem 

själva istället för investerarna och företaget i stort (Callo & Jarne 2010). 

 

De bakomliggande orsakerna till detta opportunistiska beteende är olika former av 

incitament som kan se olika ut beroende på situation och bakomliggande mål. För en 

VD som exempelvis presterat otillfredsställande resultat under en längre tid kan 

incitamenten te sig i form av resultatmanipulation som ämnar höja det rapporterade 

resultatet i syfte att få stanna på sin post eller nå uppsatta mål (Stolowy & Breton 2004). 

I andra situationer kan incitamenten leda till att resultatet istället medvetet sänks vilket 

är den form av manipulation denna studie undersöker. Om företagsledningen väljer att 

använda resultatmanipulerande åtgärder går det att, från de människoantaganden som 

både agentteorin och PAT gör, analysera hur olika incitament och möjligheter ligger till 

grund och bidrar till dessa typer av agerande.  

 

Den form av negativ resultatmanipulering som denna studie kretsar kring är 

manipulationsåtgärder som har stor negativ inverkan på resultatet, alltså Big Bath 

(Healy 1985). Flera tidigare studier har påvisat Big Baths förekomst i samband med 

VD-förändringar (exempelvis Bornemann et al. 2015; Moore 1973; Wells 2002) och 
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den allmänna bilden är att fenomenet är främst förekommande i dessa situationer 

(Riahi-Belkaoui 2004). Då de bakomliggande incitamenten för fenomenet i situationer 

med VD-byten är uppenbara, med tanke på chansen att ge sig själv goda förutsättningar 

för en lyckad karriär, är det förståeligt att VD-byten har fått ett stort fokus i forskningen 

gällande Big Bath. Vi ställer oss dock frågande gentemot att de flesta studier valt att 

fokuserat på tidsperioden som omgärdar VD-byten då denna selektionsmekanism 

ignorerar relativt stora tidsperioder där Big Bath likväl skulle kunna förekomma.  

 

Trots att den genomsnittliga tjänstetiden för en VD sjunkit från drygt åtta till fem år 

sedan 2000-talets början (HomRoy 2015) finns det relativt stora tidsperioder som inte 

präglas av VD-byten. De tidsperioder som inte präglas av VD-byten argumenterar vi 

ändå borde kunna innehålla situationer där Big Bath kan användas om 

företagsledningen väljer att agera opportunistiskt. Som Greogy-Smith et al. (2009) och 

HomRoy (2015) framhåller så får VD:n en tryggare position desto längre denne sitter 

vid sin post och överseendet för negativa prestationer sägs då bli större. En VD som 

suttit en längre tid på sin post skulle således, vid vissa tillfällen, kunna tänkas genomgå 

ett earnings bath utan att drastiskt öka risken att bli avskedad.     

 

Ett exempel på en sådan situation är när resultatet är negativt (Healy 1985) eller andra 

situationer när förväntningarna på företagets prestationer redan är låga, exempelvis vid 

konjunkturnedgångar. Således kan incitament för Big Bath uppenbara sig vid andra 

tillfällen utöver vid VD-byten.   

 

På grund av att huvuddelen av studierna gällande Big Bath (exempelvis Bengtsson et al 

2008; Choi et al. 2014; Moore 1973; Wells 2002) undersökt och funnit bevis för 

fenomenet i samband med VD-byten är det intressant att undersöka om den, förmodade, 

ökade medvetenheten om fenomenet vid denna tidpunkt påverkat dess användning. Är 

det så att medvetenheten blivit större argumenterar vi för att tillträdande VD:ar, för att 

slippa misstänkas manipulera resultatet, har incitament att använda Big Bath vid andra 

tidpunkter än i samband med VD-bytet. Choi et al. (2014) för även en diskussion om att 

en ny VD har svårt att ägna sig åt resultatmanipulering direkt vid tillträdet. Dels 
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eftersom denna inte har full kunskap om företagets verksamhet men också för att en 

nytillträdd VD ådrar sig mycket medialt fokus vilket skulle kunna tänkas minska 

möjligheterna och incitamenten till manipulation. 

 

Utifrån den ovanstående argumentationen och då vår studie ämnar undersöka Big Bath 

från ett längre tidsperspektiv vill vi utmana den rådande bilden på området. Är det så att 

VD-byten är den situation som är främst förknippad med Big Bath eller bidrar en mer 

övergripande bild som inkluderar fler tidsperioder till att resultaten blir annorlunda. 

Studiens hypoteser lyder således:  

 

Hypotes 1: VD-förändringar förklarar inte resultatmanipulering. 

 

Hypotes 2: VD-förändringar förklarar inte Big Bath. 
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3 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt. Först beskrivs vilken 

undersökningsdesign och studietyp vi har använts oss av. Vidare beskriver vi vårt urval 

samt hur vi samlat in vår data och källkritiken gentemot denna. Slutligen förklarar vi 

modellen som använts för att beräkna vår beroende variabel samt vilka 

kontrollvariabler vi har valt att inkludera i studien. 

 

3.1 Forskningsansats och forskningsmetod 
 
Grunden till denna studie bygger på existerande forskning gällande resultatmanipulering 

i allmänhet och Big Bath i synnerhet. Baserat på de resultat och den kunskap som denna 

forskning genererat har sedan hypoteser skapats vilka empiriskt sedan kommer prövas. 

Ett sådant tillvägagångssätt kallas för deduktiv forskningsansats och är det vanligaste 

angreppssättet vid samhällsvetenskaplig forskning. (Bryman & Bell 2013) Genom att 

anta ett deduktivt förhållningssätt skapade vi en utgångspunkt i existerande forskning 

och kunde sedan följa en relativt strukturerad arbetsgång då vi visste vad vi vill testa. 

Motsatsen till en deduktiv forskningsansats är induktiv forskningsansats vilket innebär 

att data samlas in och testas och att teori sedan skapas från dessa resultat (Bryman & 

Bell 2013). Vi ansåg dock att en deduktiva ansats passade vår studie bäst eftersom vi 

inte ämnar skapa nya teorier utan att undersöka Big Bath utifrån redan existerande 

teoretiska överväganden.   

 

Genom att använda redan beprövade och vedertagna metoder och modeller gällande 

identifiering av resultatmanipulering och Big Bath anser vi oss kunna öka reliabiliteten i 

de resultat vi senare presenterar. Då studien ämnar undersöka Big Baths förekomst över 

en längre tidsperiod och huruvida VD-byten är den situation där Big Bath är främst 

förekommande finner vi det lämpligt att basera våra tester på existerande forskning. 

Detta till följd av att denna forskning framhävt just VD-bytets drivkraft för 

användningen av Big Bath. Genom att basera vår studie på existerande forskning ämnar 

vi således att kunna bekräfta om detta stämmer eller presentera bevis på att situation ser 

annorlunda ut, något som talar för en deduktiv ansats.  



 

 

 

37 

Då vår studie syftar till att generera generella slutsatser angående situationer där Big 

Bath förekommer kommer en kvantitativ forskningsstrategi användas. Till följd av att 

studien kommer kretsa kring stora mängder numerisk data, i syfte att kunna identifiera 

och mäta Big Bath samt generalisera resultaten, är ett kvantitativt angreppssätt lämpligt. 

Vid användandet av en deduktiv forskningsansats är även studier av kvantitativ art det 

vanligast förekommande valet. (Bryman & Bell 2013)  

 

När vi betraktat tidigare studier gällande Big Bath så har vi funnit att även dessa studier 

har använt sig utav ett kvantitativt arbetssätt vilket vi anser indikerar att detta är den 

bäst lämpade metoden för vår studie. Alternativet till en kvantitativ studie är en 

kvalitativ studie. En kvalitativ infallsvinkel hade lämpat sig bättre om målet var att 

finna syfte och förklaringar till varför resultatmanipulering förekommer (Bryman & 

Bell 2013), men eftersom syftet är att undersöka hur Big Bath förekommer och om VD-

byten är den situation som främst påverkar Big Bath så anser vi att en kvantitativ 

undersökning lämpar sig bäst eftersom att generella resultat krävs för att besvara detta. 

 

3.2 Longitudinell undersökningsdesign       
 
Då vi i studien ämnar att undersöka huruvida VD-byten är den situation där Big Bath är 

främst förekommande kommer en longitudinell undersökningsdesign, en studie över tid, 

tillämpas. Vid en longitudinell undersökning samlas data från minst två tillfällen in för 

att således kunna undersöka förhållanden och förändringar som skett över tid. Vår 

longitudinella studie kommer även vara av typen panelstudie, varpå den data vi samlar 

in går under namnet paneldata. Detta innebär att ett större urval studeras vid minst två 

tillfällen och på så sätt får vi observationer från vårt urval över en längre tidsperiod. 

Något som är viktigt för att kunna generera generella slutsatser. (Bryman & Bell 2013) 

Då detta tillvägagångssätt fångar in tidsperioder och tillfällen där VD-byten inte har 

skett är vår förhoppning att kunna förklara om det är VD-byten som påverkar 

förekomsten av Big Bath eller om undersökningens resultat indikerar annorlunda 

förklaringar eller utveckling. 
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Alternativet till en longitudinell studie är en tvärsnittsstudie vilket innebär att data 

samlas in från mer än ett objekt men vid endast en tidpunkt (Bryman & Bell 2013). Ett 

sådant tillvägagångssätt hade inte lämpat sig i vårt fall då vi vill undersöka Big Bath 

under en längre tid. Således föll sig valet på en longitudinell panelstudie relativt 

naturligt.   

 

3.3 Urval      
 

Studien kommer undersöka användningen av Big Bath hos svenska börsbolag under en 

längre tidsperiod. Valet av att analysera svenska bolag grundar sig i en studie av 

Bengtsson et al. (2008) som fann att Big Bath förekom i samband med VD-byten hos 

svenska börsbolag. Utifrån den utveckling, gällande ökande antal VD-byten på 

Stockholmsbörsen, som Pettersson (2016) beskriver skett under senare år fann vi det då 

intressant att undersöka Big Bath på den svenska börsen med denna utveckling i åtanke. 

Vi finner således att detta skapar ett intressant underlag för vår studie. Till följd av vår 

undersökningstyp har två olika urval genomförts. Urvalen berör dels den tidsperiod som 

ska studeras samt vilka företag som ska inkluderas i studien. 

 

Tidsperioden som valts är 2006-2017 och denna har valts dels för att få en så aktuell 

bild som möjligt över det studerade fenomenet samtidigt som den längre tidsperioden 

minskar risken att enskilda händelser påverkar våra resultat. Anledningen till att vi valt 

att utgå från 2006 är att OMX Nordiska Börs lanserades detta år vilket medförde att den 

gamla uppdelningen av bolag genom A- och O-listan försvann och ersattes med Small-, 

Mid- och Large-Cap, vilket är uppdelningen som gäller till dagens datum (Nasdaq 

OMX Nordic 2018). Året innan denna förändring gjordes, alltså 2005, blev även 

redovisningsstandarden IFRS obligatorisk för alla noterade bolag inom Europa (EG 

1606/2002). Något som innebär att alla bolag redovisar enligt samma standarder under 

vår undersökningsperiod. 

 

Vid val av vilka bolag som ska ingå i studien har vi valt att utgå från alla bolag som var 

listade på Large Cap år 2006. Detta har vi gjort eftersom dessa är de bolag med störst 
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börsvärde och som rimligtvis borde ådra sig det största intresset från både ett politiskt, 

medialt och allmänt perspektiv. Hur dessa stora bolag beter sig kan även tänkas vara 

normgivande för hur mindre bolag väljer att agera varpå vi finner dessa lämpade för vår 

studie. Utifrån de bolag som var listade på Large Cap 2006 har vi sedan valt att 

exkludera bolag som har blivit avnoterade eller som inte längre existerar vid bokslutet 

för 2017, eftersom det då inte finns data att studera för hela den aktuella perioden. 

 

Om ett bolag avnoterats behöver de inte längre lyda under samma redovisningsregler 

som de noterade bolagen, något som riskerar leda till att resultaten blir missvisande om 

sådana bolag fortsatt skulle inkluderas i urvalet. Trots att bolag, som under den aktuella 

tidsperioden gått i konkurs, möjligtvis har haft perioder kunnat ge upphov till Big Bath 

väljer vi att exkludera dessa då data för hela tidsperioden saknas. Skulle dessa bolag 

inkluderas anser vi att den tidsaspekt vi ämnar uppnå går förlorad. 

 

Har ett bolag under studieperioden genomgått ett listbyte och således är noterat på 

antingen Small Cap eller Mid Cap har dessa bolag fortsatt valt att inkluderas i studien. 

Vi anser att en nedflyttning till en annan lista inte kommer att påverka undersökningens 

resultat i någon större utsträckning då alla noterade bolag på Stockholmsbörsen måste 

redovisa enligt IFRS. Det skulle dock kunna tänkas att storleksaspekten som föranleder 

listbytet får en inverkan på resultatet men då vi kontrollerar för storlek i våra statistiska 

tester känner vi oss trygga med att fortsatt inkludera de berörda bolagen i vårt urval. 

Eftersom vi ämnar att studera vår frågeställning ur en svensk kontext har även bolag 

som har sitt moderbolag placerat utomlands exkluderats från studien. 

 

Vidare har även bolag inom bank- och finanssektorn exkluderats från studien. Detta är i 

linje med den existerande forskningen på området (exempelvis Callo & Jarne 2010; 

Wells 2002; Wu et al. 2012) och beror på att dessa bolag exempelvis berörs utav 

annorlunda kapitalkrav och regler samtidigt som deras verksamheter i viss mån varierar 

från övriga branscher. Trots Bornemann et al. (2015) bevis på Big Baths förekomst i 

finansbranschen exkluderar vi denna bransch. Eftersom studien Bornemann et al. (2015) 

utförde endast inkluderade finansbolag vet vi inte vad effekten av att sammanblanda 
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finansbolag med övriga bolag skulle bli och väljer således att lämna dem utanför 

studien.  

 

Utöver att exkludera bank- och finansbolag har även fastighetsbolag exkluderats från 

studien. Denna exkludering bygger på ett logiskt resonemang angående 

fastighetsbolagens främsta tillgångar, själva fastigheterna. Eftersom det finns en 

välfungerande marknad för dessa tillgångar blir det rimligtvis svårt att göra ovanligt 

stora av- eller nedskrivningar av sådana tillgångar varpå en VD möjligtvis undviker 

detta. För att inte låta dessa aspekter påverka våra resultat har alltså denna exkludering 

genomförts. 

 

Efter att genomgått sorteringsprocessen och utfört de exkluderingar som beskrivits ovan 

uppgår antalet företag som kommer undersökas i vår studie till 32 stycken, varav 30 

stycken fortfarande är listade på Large Cap, ett på Mid Cap samt ett på Small Cap. 

Dessa 32 företag kommer undersökas från 2006 till 2017. 

 

 Urval 2006 Urval 2018 

Ursprungligt urval 66 66 

Exkludering/avnotering - – 9 

Exkludering/Bransch - – 17 

Exkludering/Säte - – 8 

Antal Bolag 66 32 

Tabell 3- 1: Urval 

 

3.4 Datainsamling 
 
Vid longitudinella studier kan olika tillvägagångssätt användas för att samla in data. Det 

kan vara i form av enkäter, strukturerade intervjuer eller andra typer av redan 

existerande material. (Bryman & Bell 2013) Då vi kommer undersöka ett 

manipuleringsfenomen under en längre tidsperiod kommer vi använda oss av redan 



 

 

 

41 

existerande material, i form av årsredovisningar, databaser och andra former av 

publikationer. Detta dels till följd av mängden observationer studien innefattar samt att 

sannolikheten att någon i en intervju skulle erkänna att de medveten manipulerat 

resultatet torde vara väldigt låg. Ytterligare en fördel med att använda dessa typer av 

källor är att materialet redan finns tillgängligt vilket gör stora delar av datainsamlingen 

väldigt tidseffektiv.  

 

Då vårt urval på 32 företag ska undersökas under en tidsperiod på tolv år (2006-2017) 

innebär det en väldigt stor mängd finansiell data. Skulle all denna data hämtas från varje 

enskild årsredovisning skulle det innebära ett väldigt tidskrävande arbete. För att 

effektivisera denna process valde vi därför att inhämta datan med hjälp av databaser och 

således använda oss av sekundärdata. Fördelarna med att använda sekundärdata är enligt 

Bryman och Bell (2013) bland annat tidsbesparing detta medför samt att den data som 

hämtas från databaser vanligtvis håller hög kvalitet. Självklart finns det även nackdelar 

med att använda data som samlats in av någon annan. Bland dessa framhåller Bryman 

och Bell (2013) exempelvis att datan kan vara främmande och att det då kan ta tid att 

förstå och behandla datamängden. 

 

Vidare har vi inte någon kontroll över kvaliteten på datan eller full vetskap om huruvida 

datan i databaserna stämmer överens med företagens egna årsredovisningar (Bryman & 

Bell 2013). För att undgå det senare problemet utförde vi ett antal slumpmässiga tester 

av de olika variablerna och jämförde med respektive årsredovisning för att försäkra oss 

om att information var korrekt. Dessa slumpmässiga tester uppvisade inga fel varpå vi 

bedömde den insamlade datan som korrekt. Vid sidan av den information som hämtats 

från databaser har vi även inhämtat data direkt från företagens årsredovisningar, 

pressmeddelanden och andra källor i form av affärspress. Detta gjorde vi eftersom att 

information om VD-byten och hur dessa gått till inte gick att hitta i databaserna. 

Årsredovisningar användes även som ett komplement i de fall datan från databaserna 

inte var komplett. 
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Genom att utnyttja de tjänster som Linnéuniversitetets bibliotek erbjuder kunde vi 

använda oss av databasen Datastream från Thomson Reuters för insamling av den 

finansiella data. Då vi hämtat vår data från olika källor har vi efter insamling 

sammanställt och hanterat all data i Microsoft Excel i syfte att ha informationen samlad 

på ett och samma ställe. Detta tillvägagångssätt har även underlättat processen när 

informationen skulle överföras till det statistikprogrammet, STATA, som använts för att 

utföra våra statistiska tester.   

 

3.5 Källkritik  
 
För att upprätthålla studiens validitet och kvalité har det materialet som används valts ut 

med omsorg och från erkända publiceringar. I studien har vi strävat efter att endast 

använda artiklar som är peer reviewed då vi hämtat information om teorier samt tidigare 

studier och forskning. Till följd av att de artiklarna vi använt oss av varit peer reviewed 

anser vi att detta säkerställer att informationen som hämtats från dessa är pålitlig och 

trovärdig. Peer reviewed innebär att artiklarna har granskats och bedömts av oberoende 

forskare inom det aktuella forskningsområdet.  

 

För att hitta relevanta artiklar har vi använt oss av Linnéuniversitetets 

universitetsbiblioteks sökmotor Onesearch, databasen Business Source Premier samt 

Google Scholar vilka vi bedömer vara pålitliga källor. Utöver vetenskapliga artiklar har 

vi hämtat information från relevant litteratur, tidskrifter, internetkällor och 

studentuppsatser i vilka vi då har fått göra bedömningar gällande kvalitén på 

informationen eftersom inget peer reviewed system existerar för dessa.  

 

Vi har även använt oss av årsredovisningar för att inhämta viss finansiell information 

samt information rörande VD-situationen. Denna information finner vi trovärdig på 

grund av att den finansiella informationen är granskad av oberoende revisorer. Genom 

att kombinera information, från både årsredovisningar, företagens pressmeddelanden 

samt relevant affärspress (se 3.5.1 samt 3.5.2), gällande sittande VD och eventuella 

orsaker till avgångar anser vi oss ha uppnått en rättvisande bild på dessa områden. Den 

övervägande delen av den finansiella datan som används i studien har hämtas från 
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databasen Datastream från Thomson Reuters. Vi anser denna data vara pålitlig då 

Datastream är en välkänd och välanvänd databas. 

 

3.6 Operationalisering och metod för mätning av Big Bath 
 
Inom den existerande litteraturen har ett flertal metoder och modeller använts för att 

identifiera och mäta användandet av Big Bath. Således finns det inget enhetligt 

tillvägagångssätt som tidigare forskning befäst vara den bäst fungerande metoden. 

Bland de metoder som tidigare använts återfinns exempelvis godtyckliga kostnader 

(Bornemann 2015), avskrivningar större än en procent av de totala tillgångarna (Elliot 

& Shaw 1988), godtyckliga redovisningsbeslut gällande exempelvis intäkter, kostnader 

och redovisningsmetoder (Moore 1973), användande av extraordinära poster (Walsh et 

al. 1991) vilket dock inte längre är tillåtet enligt IAS 1 p. 87, nedskrivningar av 

goodwill (AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts 2011) och genom godtyckliga 

periodiseringar (Wells 2002). 

 

Efter att studerat de tillvägagångssätt som tidigare använts har vi beslutat att använda 

oss av godtyckliga periodiseringar i vårt arbete att identifiera Big Bath. Anledningen till 

detta är att vi finner godtyckliga periodiseringar vara den mest övergripande och 

inkluderande metoden bland de som tidigare använts. Denna metod har även använts 

och bevisats fungera i flera tidigare studier (exempelvis Wells 2002; Wilson & Wang 

2010) gällande inte bara Big Bath utan även resultatmanipulering i stort. Den metod 

som vi använder för att identifiera de godtyckliga periodiseringarna presenteras mer 

ingående i avsnitt 3.6.3. 

 

3.6.1 Godtyckliga periodiseringar 
 
Att mäta resultatmanipulering, och i vårt fall Big Bath, med hjälp av godtyckliga 

periodiseringar genererar en viss problematik eftersom att dessa periodiseringar inte 

rapporteras separat (Wells 2002). Till följd av detta har den existerande forskningen 

prövat ett flertal metoder och modeller för att identifiera och mäta godtyckliga 

periodiseringar. Vanligtvis tar modellerna ansats i ett företags totala periodiseringar och 
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därefter används olika processer för att generera icke-godtyckliga periodiseringar som 

en komponent av de totala periodiseringarna. Detta leder till att totala periodiseringar 

delas in i en godtycklig och en icke-godtycklig del, där godtyckliga periodiseringar blir 

en residual som genereras då de icke-godtyckliga periodiseringarna subtraheras från de 

totala periodiseringarna.  

 

De tidiga modellerna på området av Healy (1985) och DeAngelo (1986) gör antaganden 

om att de icke-godtyckliga periodiseringarna är konstanta över tid. Om sådana 

periodiseringar då skulle visa sig skifta mellan perioder innebär det att dessa modeller 

kommer visa felaktiga resultat. Antagandet att de icke-godtyckliga periodiseringarna 

skulle vara konstanta över tid är inte heller särskilt troligt, eftersom ett företags 

förutsättningar förändras, vilket är en av anledningarna till den kritik som riktats mot 

dessa modeller. Kaplan (1985) argumenterar till exempel att det förefaller sig naturligt 

att periodiseringsredovisningen kommer att påverkas av ekonomiska förhållanden vilket 

då innebär att icke-godtyckliga periodiseringar förändras från period till period. 

 

3.6.2 Jones Model 
 

Utifrån de argument, angående de icke-godtyckliga periodiseringarna, som Kaplan 

(1985) presenterade skapade Jones (1991) den så kallade Jones Model i vilken icke-

godtyckliga periodiseringar inte längre antas vara konstanta. Hennes modell försöker 

istället att kontrollera för den effekt företagets ekonomiska förhållande har på icke-

godtyckliga periodiseringar. Enligt Jones Model beräknas icke-godtyckliga 

periodiseringar genom att företagsspecifika parametrar multipliceras med förändringar i 

intäkter och anläggningstillgångar. Enligt Jones Model beräknas icke-godtyckliga 

periodiseringar ut genom följande ekvation: 
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NDAt = α1 (1/At - 1) + α2 (ΔREVt/At-1) + α3 (PPEt/At-1) 

 

NDAt = Estimerade icke-godtyckliga periodiseringar 

ΔREVt = Försäljningsintäkter år t minus försäljningsintäkter år t-1 delat med totala 

tillgångar år t-1 

PPEt = Anläggningstillgångar år t delat med totala tillgångar år t-1 

At-1 = Totala tillgångar år t-1 

α1, α2, α3 = Företagsspecifika parametrar 

 

Den största begränsningen i Jones Model är att den gör antagandet att intäkter alltid är 

icke-godtyckliga. I situationer där resultat faktiskt manipuleras genom godtyckliga 

intäkter kommer Jones Model således inte fångas upp denna manipulation. En situation 

där företagsledningen flyttar intäkter som inte än är realiserade, eller ytterst osäkra, till 

den nuvarande perioden resulterar exempelvis i att resultatet och periodiseringarna 

(genom ökade fordringar) för perioden ökar. Denna typ av manipulation kommer då 

modellen att förbise och resultatet riskerar då att bli missvisande. (Dechow, Sloan & 

Sweeney 1995) 

 

3.6.3 Modified Jones Model 
 

I en studie av Dechow et al. (1995) presenterade författarna en modifierad version av 

Jones Model. Efter att ha testat och jämfört existerande modeller för att identifiera icke-

godtyckliga periodiseringar fann de att Jones Model presterade bäst. De menade dock 

att Jones Model inte tar hänsyn till resultatmanipulering då det sker genom förändringar 

i försäljningen vilket leder till mätfel. För att kompensera för detta utvecklade Dechow 

et al. (1995) Modified Jones Model där företagets försäljning på kredit tas i beräkning. 

Utav alla modeller som testades i studien ansåg Dechow et al. (1995) att deras Modified 

Jones Model var den som visade starkast resultat. Enligt Modified Jones Model 

beräknas icke-godtyckliga periodiseringar ut genom följande ekvation: 
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NDAt = α1 (1/At - 1) + α2 ([ΔREVt -ΔRECt]/At-1) + α3 (PPEt/At-1) 

 

NDAt = Estimerade icke-godtyckliga periodiseringar 

ΔREVt = Försäljningsintäkter år t minus försäljningsintäkter år t-1 delat med totala tillgångar år 

t-1 

ΔRECt = Kundfordringar år t minus kundfordringar t-1 delat med Totala tillgångar år t-1 

PPEt = Anläggningstillgångar år t delat med totala tillgångar år t-1 

At-1 = Totala tillgångar år t-1 

α1, α2, α3 = Företagsspecifika parametrar 

 

Skillnaden mellan formeln för Jones Model och Modified Jones Model är endast att den 

senare ekvationen tar hänsyn till ett företags kundfordringar. 

 

3.6.3.1 Beräkningen av godtyckliga periodiseringarna enligt Modified Jones Model 
 
Beräkningen av de godtyckliga periodiseringarna genom Modified Jones Model sker 
sedan i fyra steg: 
 
Steg 1: Beräkningen av de totala periodiseringarna sker genom nedanstående ekvation: 
 

TAt = (∆CAt - ∆CLt - ∆Casht + ∆STDt - Dept) / (At-1) 

 

TA = Totala periodiseringar 

∆CA = Förändringar i omsättningstillgångar 

∆CL = Förändring i kortfristiga skulder 

∆Cash = Förändring i kassa & bank 

∆STD = Förändring i kortfristig del av långfristig skuld. 

Dep = Avskrivning & nedskrivningar 

At-1 = Totala tillgångar år t-1 

Steg 2: Efter att totala periodiseringar räknats fram ska icke-godtyckliga periodiseringar 

beräknas. För att uppnå detta måste först företagsspecifika parametrar, ⍺1, ⍺2, ⍺3 

skattas. 
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TAt = ⍺1(1/At-1) + ⍺2([ΔREVt -ΔRECt]/At-1) + ⍺3(PPEt/At-1) + εt 

 

TA = Totala periodiseringar 

∆REVt = Nettoomsättning år t minus nettoomsättning t-1 delat med totala tillgångar år t-1 

∆REC= Kundfordringar år t minus kundfordringar t-1 delat med totala tillgångar år t-1 

PPEt = Anläggningstillgångar (brutto) år t delat med totala tillgångar år t-1 

At-1 = Totala tillgångar år t-1 

⍺1, ⍺2, ⍺3 = Bransch-specifika parametrar  

εt = Residual (Godtyckliga periodiseringar) 

 

Jones (1991) använder sig i ursprungsmodellen av OLS (ordinary least squares) 

regressionsanalyser för att skatta de företagsspecifika parametrarna (⍺1, ⍺2, ⍺3). Jones 

(1991) menar att för att få dessa företagsspecifika parametrar att fungera krävs det en så 

lång sammanhängande tidsserie som möjligt fram till året innan undersökningsperioden 

(t-1). Dessa tidsserier behöver finnas för varje enskilt företag och vara minst tio år 

långa. De förutsättningar som Jones (1991) sätter upp för att de företagsspecifika 

parametrarna ska kunna skattas skapar dock en viss problematik då det under en så pass 

lång tidsperiod kan ske stora bortfall, företag kan exempelvis gå i konkurs eller bildas 

under perioden. För att kringgå detta problem kommer vi, i likhet med många tidigare 

studier (exempelvis Barton, Gul & Tsui 2001; McNichols 2000, Roychowdhury 2006; 

Wilson & Wang 2010), istället att skatta koefficienterna branschvis. De nyss nämnda 

studierna beräknar alfa-koefficienterna branschvis och per år genom att använda 

tvärsnittsregressioner. Roychowdhury (2006) menar att det varje år behövs minst 15 

observationer per bransch, alltså 15 olika företag per bransch, vilket således ställer stora 

krav på urvalet. 

 

Till följd av att vårt urval ser ut som det gör kommer vi därför att använda oss av en 

variant av de branschspecifika parametrarna där vi kombinerar både bransch och tid. 

Istället för att skatta branschspecifika parametrar per år kommer vi skatta konstanta 

parametrar, över hela undersökningsperioden, för varje bransch. Detta åstadkom vi 

genom att utföra multipla OLS regressioner branschvis där vi inkluderade paneldata för 

alla företag inom den specifika branschen för hela vår aktuella tidsperiod. I och med 
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detta tillvägagångssätt är vi medvetna om att vårt mått för godtyckliga periodiseringar 

kan bli något annorlunda jämfört med originalmetoden. Detta eftersom vi skattar alfa-

koefficienterna på ett annorlunda sätt. Vi känner oss dock trygga med detta 

tillvägagångssätt eftersom våra skattningar inkluderar både bransch- och tidsaspekt, 

vilket är en kombination av tidigare metoder. 

 

Ett alternativ hade varit att slå ihop flera olika branscher för att således få ihop det 

önskade antalet företag. Vår uppfattning är dock att den metoden hade riskerat generera 

ännu större snedvridningar av de skattade parametrarna till följd av att olika branscher 

har väldigt varierande verksamheter samt sammansättning av exempelvis tillgångar och 

dylikt. 

 

Steg 3: I tredje steget beräknas de icke-godtyckliga periodiseringarna enligt den 

Modified Jones Model med hjälp av de branschspecifika parametrarna som skattats 

fram i steg 2. 

 

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

 

NDAt = Icke-godtyckliga periodiseringar 

ΔREVt = Nettoomsättning år t minus nettoomsättning t-1 delat med totala tillgångar år t-1 

ΔRECt = Kundfordringar år t minus kundfordringar år t-1 delat med totala tillgångar år t-1 

PPEt = Anläggningstillgångar (brutto) år t delat med totala tillgångar t-1  

At-1 = Totala tillgångar år t-1 

α1, α2, α3 = Bransch-specifika parametrar 

 

Steg 4: Efter att de totala- och icke-godtyckliga periodiseringarna räknats fram beräknas 

de godtyckliga periodiseringarna fram genom en enkel subtraktion. De icke godtyckliga 

dras, enligt nedanstående formel, av från de totala periodiseringarna och residualen 

representerar således de godtyckliga periodiseringarna. Är residualen negativ indikerar 

detta att resultatet har manipulerats nedåt medan en positiv residual indikerar att 

resultatet har manipulerats uppåt (Dechow et al. 1995). 
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DAt = TAt - NDAt 

 

DAt = Godtyckliga periodiseringar 

TAt = Totala periodiseringar 

NDAt= Icke-godtyckliga periodiseringar 

 

3.7 Branschindelning 
 

För att kunna räkna fram de godtyckliga periodiseringarna genom Modified Jones 

Model krävs det företagsspecifika parametrar. Vi har dock valt att istället använda 

branschspecifika parametrar till följd av anledningar som beskrivs i avsnitt 3.6.3.1. För 

att genomföra detta krävs således att vårt urval delas upp utifrån branschtillhörighet. 

Vårt urval är hämtat från Nasdaq OMX Stockholm Large Cap och har delats in årsvis i 

olika branscher enligt den globalt erkända Industry Classification Benchmark (ICB). 

ICB är utvecklat av Dow Jones och FTSE och används för att klassificerar företag både 

på inhemska och internationella börsmarknader. ICB har en hierarkisk 

branschklassificering där bolag först kategoriserar i 10 olika övergripande branscher. 

Vidare delas dessa branscher in i 19 supersektorer vilket i sin tur fördelas i 41 sektorer, 

slutligen kan dessa kategoriseras som en av 114 subsektorer. (FTSE Russell 2018)  

 

I vår studie delas bolagen in enligt den breda branschindelningen med viss modifikation 

utifrån de exkluderingar vi genomfört (se 3.3). Utöver detta finns inget bolag i vårt 

urval som representerar kategorin kraftförsörjning vilket leder till att den slutgiltiga 

branschindelning som används i studien ser ut som nedan: 
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 Branschindelning Reviderad 
Branschindelning 

 ICB ICB 
1.  Olja & gas Olja & gas 
2.  Råvaror Råvaror 
3.  Industri Industri 
4.  Dagligvaror Dagligvaror 
5.  Hälsovård Hälsovård 
6.  Konsumenttjänster Konsumenttjänster 
7.  Kraftförsörjning  
8.  Teknologi Teknologi 
9.  Telekommunikation Telekommunikation 
10.  Finans  

   
Tabell 3- 2: Branschindelning av vårt urval enligt ICB klassificering 

 
3.8 Oberoende variabler 
 
3.8.1 VD-byte  
 
Huvuddelen av tidigare forskning gällande Big Bath har fokuserat på tidsperioder 

innehållande VD-byten (exempelvis Bornemann et al. 2015; Choi et al. 2014; Moore 

1973). Även om vår studie kommer undersöka Big Bath över en längre tidsperiod 

kommer ändå VD-byten vara en viktigt variabel i denna studie för att kunna bekräfta 

eller utmana tidigare studiers resultat. För att identifiera om ett VD-byte skett kommer 

vi undersöka företagens årsredovisningar för studiens valda tidsperiod. Även 

årsredovisningar från 2005, alltså året innan vårt urval, har studerats i syfte undersöka 

om ett VD-byte har skett under det första året av vår valda tidsperiod. Om VD:n som 

presenteras i årsredovisningarna inte är densamma från ett år till det andra har ett VD-

byte inträffat. Är det till exempel olika VD:ar som presenterar i 2009 och 2010 års 

årsredovisningar har det inträffat ett VD-byte under 2010. 

 

Om ett VD-byte har inträffat kommer detta att kodas med 1 vilket således innebär att 

företaget bytt VD. Är det däremot samma person som presenteras som VD i två 
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efterföljande årsredovisningar har inget VD-byte skett och då kommer detta kodas som 

0. 

 

VD: 0 = Inget VD-byte har inträffat, 1 = VD-byte har inträffat 

 

3.8.2 Oplanerat kontra planerat VD-byte  
 
Det är dock inte bara själva VD-bytet som varit i fokus i tidigare studier utan även de 

omständigheter som omgärdar själva VD-bytet (exempelvis Bengtsson et al. 2008; 

Bornemann et al. 2015; Choi et al. 2014; Wells 2002). Utifrån dessa omständigheter 

brukar VD-byten klassificeras som antingen planerade eller oplanerade, en 

klassificering som även vi således måste göra. För att avgöra vad som är ett planerat 

kontra oplanerat VD-byte kommer vi använda oss av en modifierad process som 

grundar sig i den trestegsprocess som Parrino (1997) introducerade. Då Parrino (1997) 

studerar en amerikansk kontext använder han främst den välkända tidningen Wall Street 

Journal som informationskälla. Eftersom vi undersöker svenska bolag lämpar sig 

således inte den informationskällan för vår undersökning varpå viss modifikation krävs. 

Vi kommer istället utgå från företagens egen information i form av årsredovisningar och 

pressmeddelanden samt från svensk affärspress som Dagens industri, Affärsvärlden och 

Veckans Affärer vilket är i likhet med andra studier, exempelvis Lundmark och 

Nachtweij (2017), som har studerat VD-byten i en svensk kontext.  

 

Det första steget i processen är att undersöka alla VD-byten som skett under den valda 

tidsperioden utifrån företagens egen information samt ifrån relevant affärspress. Om det 

ifrån denna information tydligt framställs att den avgående VD:n blivit sparkad, tvingas 

bort från sin position eller om det inte specificeras varför denne avgår klassas VD-bytet 

som oplanerat. Om det inte tydligt framgår att VD-bytet varit tvingande så undersöks 

förändringen vidare (steg två) och om de valda informationskällorna inte rapporterar att 

förändringen skett på grund av (1) dödsfall, sjukdom eller att VD:n tagit ett nytt jobb 

inom företaget eller på annan plats i näringslivet (2) VD:n ska pensioneras men att detta 

inte meddelats sex månader innan bytet sker så klassas även dessa situationer som 

oplanerade. Det sista steget i processen är att ytterligare undersöka, genom rapportering 
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i affärspress, de situationer som har klassats som oplanerade för att i så hög mån som 

möjligt säkerställa att avgångarna har klassificerats på rätt sätt. (Jenter & Kanaan 2015; 

Lundmark & Nachtweij 2017; Parrino 1997) 

 

I Parrinos (1997) originalmodell väljer han även att klassificera alla VD-byten där den 

avgående VD:n är över 60 år som planerade. Denna distinktion kommer vi inte göra då 

vi anser att människor fortfarande är i arbetsför ålder efter 60 och till följd av detta kan 

bli avskedade under oplanerade former. Om situationer uppstår där informationen 

indikerar varierande orsaker till VD-bytet och där det således är otydligt om 

förändringen är planerad eller oplanerad kommer vi bedöma informationen och föra en 

diskussion i syfte att reda ut vilken klassificering som vi anser är den mest trovärdiga. 

 

När alla situationer med VD-byten har undersökts kommer de som klassificeras som 

planerade kodas med 0 och de som klassificeras som oplanerade kodas som 1. 

 

OPLAN: 0 = VD-bytet har varit planerat, 1 = VD-bytet har varit oplanerat    

  

3.9 Kontrollvariabler 
 
3.9.1 Trend 
 
Då det finns forskning som tyder på att frekvensen av VD-byten ökat under senare år 

(exempelvis HomRoy 2015; Kaplan & Minton 2012) finner vi det intressant att 

kontrollera hur Big Bath har utvecklats över tid. Vi har därför valt att inkludera en 

trendvariabel per undersökningsår som är tänkt att fånga upp eventuella trendmönster. 

Denna variabel är således tänkt att ge förklaring till huruvida användandet av Big Bath 

har haft något signifikant trendutveckling under vår undersökningsperiod.   

 

TREND: 1 för 2006 för att sedan öka med ett per år upp till 12 för 2017    
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3.9.2 Företagsstorlek 
 
Företagsstorlek är en vanligt förekommande kontrollvariabel inom forskning kring 

resultatmanipulering. Vissa studier har funnit bevis på att relationen mellan 

företagsstorlek och mängden resultatmanipulering är negativ (Choi et al. 2014; Gray et 

al. 2015) medan andra har funnit att relationen är positiv (Bornemann et al. 2015). 

Hypotesen gällande politisk påverkan i PAT menar i sin tur på att ju större ett företag är 

desto mer incitament finns det att manipulera resultatet nedåt för att undvika 

uppmärksamhet (Watts & Zimmerman 1990). 

 

Gray et al. (2015) menar i sin tur att ju större ett företag är desto svårare blir det för 

företagsledningen att ägna sig åt resultatmanipulering på grund av marknaden riktar 

större uppmärksamhet mot stora företag. Till följd av de varierande indikationerna 

angående företagsstorlekens relation till resultatmanipulering kommer vi inte predicera 

riktningen på relation, vilket är i likhet med tidigare forskning (Bornemann et al. 2015; 

AbuGhazaleh et al. 2011). Som mått för företagsstorlek kommer vi använda den 

naturliga logaritmen av totala tillgångar vilket är ett välanvänt mått för denna variabel 

(exempelvis Choi et al. 2014): 

 

lnSIZE: lnTotala tillgångar   

 

3.9.3 Return on assets (ROA) 
 
För att kontrollera för hur ett företags prestationer förhåller sig till Big Bath har vi valt 

att använda måttet avkastning på tillgångar (ROA). ROA är ett välanvänt mått vid 

studier av resultatmanipulering och Big Bath (exempelvis Choi et al. 2014; Jordan & 

Clark 2015; Wilson & Wang 2010) och även vi finner denna variabel relevant i relation 

till användandet av Big Bath. Ett välpresterande företags användning av Big Bath torde 

rimligtvis vara relativt liten då incitamenten för företagsledningens att försämra en bra 

situation borde vara små. Vi förväntar oss således att ROA är negativt relaterat till Big 

Bath. Måttet för variabeln ROA kommer räknas ut enligt följande: 

 

ROA: EBIT / Totala tillgångar  
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3.9.4 Negativa resultat 
 
Big Bath sägs även förekomma vid negativa eller otillfredsställande resultat eftersom att 

företagen inte sägs straffas hårdare i relation till om de missar resultatmålen med stor 

eller liten marginal (Healy 1985; Jordan & Clark 2015). Incitamenten, till Big Bath, 

som negativa resultat ger upphov till har således gjort detta till en variabel som många 

studier gällande Big Bath tar hänsyn till (Chao, Kelsey, Horng & Chiu 2004; Jordan & 

Clark 2004; Wilson & Wang 2010). 

 

Negativa resultat blir en viktig variabel i vår studie eftersom dessa situationer sägs 

skapa goda incitament för användande av Big Bath. Antagandet är alltså att Big Bath 

ökar när resultatet är negativt. Variabeln gällande negativa resultat kommer anta formen 

av en dummyvariabel där kodningen 1 innebär att företaget rapporterar ett negativt 

resultat och 0 att företaget rapporterar ett positivt resultat. Resultat före skatt kommer 

användas för att utesluta eventuella skatteeffekter.  

 

RES: 0 = Företaget rapporterar ett positivt resultat, 1 = Företaget rapporterar ett 

negativt resultat  

 

3.9.5 Skuldsättningsgrad 
 
Enligt PAT och lånehypotesen är företag med hög belåningsgrad mer benägna att 

använda resultatmanipulerande åtgärder som ökar det rapporterade resultatet (Watts & 

Zimmerman 1990). Med utgångspunkt i detta torde således företag som är högt 

belånade inte använda Big Bath i någon större utsträckning eftersom ett sådant agerande 

sänker det rapporterade resultatet. Till följd av detta har vi valt att inkludera 

skuldsättningsgrad som en kontrollvariabel i vår studie då en hög skuldsättningsgrad 

kan antas minska incitamenten till användning av Big Bath. Samtidigt finns det studier 

som visar att hög skuldsättningsgrad inte ökar, och i vissa fall till och med minskar, 

benägenheten till resultatökande manipulering. (Chao et al. 2004; Gray et al. 2015)  

 

Även om skuldsättningens relation till resultatmanipulering går isär har variabeln trots 

allt varit av intresse i många studier gällande resultatmanipulering varpå vi anser att det 
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är en relevant variabel att inkludera i vår studie. Skuldsättningsgraden räknas ut på 

följande sätt: 

 

DEBT: Långfristiga skulder / Totalt Kapital    

 

3.9.6 Finansanalytiker  
 

Hur en företagsledning eller VD väljer redovisningsmetoder kan enligt tidigare studier 

påverkas av hur hårt de granskas av utomstående intressenter. Yu (2008) menar att det 

finns ett negativt samband mellan antal analytiker som följer ett företag och mängden 

resultatmanipulering. Detta kan tolkas som att företag väljer att avstå från att 

manipulera resultatet då de har många ögon på sig. Vidare menar Healy & Palepu 

(2001) att högre nivåer rapportering från analytiker skapar en bättre informationsmiljö 

som minskar informationsasymmetri. Den minskade informationsasymmetrin borde 

rimligtvis göra det svårare för ett företag att manipulera sitt resultat utan risk för att bli 

påkomna. Utifrån detta finner vi det lämpligt att kontrollera för mängden 

finansanalytiker som följer ett företag vid ett givet år som en kontrollvariabel i vår 

studie. 

 

ANALY: Antal rekommendationer från finansanalytiker som lämnats per företag/år  

 

3.9.7 Konjunktur  
 

Efter genomgång av tidigare forskning har vi inte funnit någon studie som har använt 

konjunktur som kontrollvariabel. Vi anser dock att det är lämplig att kontrollera för 

konjunktur då tidsperioden i vår studie omfattar perioden innan och efter 

lågkonjunkturen 2006-2009 . Detta grundar vi på ett logiskt resonemang som bygger på 

tidigare forskning och teori kring Big Bath. Fenomenet Big Bath definieras som en 

medveten sänkning av det rapporterade resultatet för att kunna rapportera starkare 

resultat i framtiden (Riahi-Belkaoui 2004). Healy (1985) menar att detta förekommer 

vid perioder då resultatmål inte kommer att nås, oavsett vilka redovisningsmetoder man 

än använder. Vi anser att en lågkonjunktur drabbar i princip alla företag negativt ur en 
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ekonomisk aspekt vilket borde leda till att möjligheterna att nå uppsatta mål försämras. I 

teorin är detta ett tillfälle för företag att använda sig utav Big Bath. Degeorge et al. 

(1999) och Wu et al. (2012) diskuterar vikten av att nå olika tröskelvärden, vilka sätts 

av exempelvis analytiker. Under en lågkonjunktur bör även förväntningarna från 

intressenter på att företag ska prestera vara låga vilket skulle kunna leda till att vikten av 

att nå tröskelvärden inte anses vara lika vitalt. För att kontrollera för 

konjunktursvängningar har vi använt den relativa tillväxten av den naturliga logaritmen 

av Sveriges BNP.    

 

lnBNP: ∆lnBNPt  

 

3.10 Metodkritik 
 
Avsaknaden av ett enhetligt sätt att identifiera och mäta Big Bath har gjort att vi i 

studien behövt överväga vilken metod vi ska använda oss av för att upprätthålla studiens 

reliabilitet. Detta är ett problem som även uppmärksammats i tidigare studier (Chao et 

al. 2004). Eftersom vårt val föll på att använda godtyckliga periodiseringar som 

indikator på resultatmanipulering behövdes således en modell för att räkna fram dessa. 

Som modell valdes då Modified Jones Model till följd av att det är den mest erkända 

och använda metoden för att mäta godtyckliga periodiseringar. Trots den spridning 

modellen har fått har den utsatts för kritik.  

 

Peasnell, Pope och Young (2000) menade exempelvis att modellen presterade dåligt och 

hade låg precision. Andra forskare har försökt utveckla modellen genom att inkludera 

tidigare, nuvarande och framtida kassaflöden (Dechow, Hutton, Kim & Sloan 2012). 

Trots försöken till utveckling är det dock ingen variant som fått större genomslagskraft 

än Modified Jones Model och som visat sig vara överlägsen. Detta till trots så är vi 

medvetna om att vi använder en ifrågasatt modell och att resultaten således kan ha 

påverkats av detta.  

 

Sedan Dechow et al. (1995) utvecklade modellen torde även företagsklimatet ha 

utvecklats och regler samt standarder på redovisningsområdet har ändrats och 
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tillkommit. Även dessa faktorer riskerar att påverka modellens duglighet under dagens 

förutsättningar. Vi motiverar dock valet av Modified Jones Model genom bristen av 

bättre fungerande alternativ samt att tidigare studier (exempelvis Wells 2002; Wilson & 

Wang 2010) använt modellen vilket möjliggör jämförelser av resultaten. 

 

3.11 Etiska övervägande 
 
Vid genomförande av en studie finns vissa etiska överväganden som bör tas i beaktning 

(Bryman & Bell 2013). Det kan exempelvis röra sig om att inte använda eller avslöja 

etiskt känslig information om de företag som studeras. Då denna studie undersöker 

företag på NASDAQ OMX Stockholm och då den data som används finns tillgänglig 

och offentlig för allmänheten röjs således ingen känslig information under studiens 

gång. Vi anser oss således inte riskera att begå några eventuella etiska övertramp. 

Vidare är majoriteten av datan hämtad från kända och pålitlig källor som Datastream 

från Thomson Reuter samt bolagens egna årsredovisningar. Något vi anser säkerställer 

informations validitet och att vi inte använts oss av missvisande data om de inkluderade 

företagens verksamhet. 

 

För att studien ska hålla en hög etisk standard är det viktigt att hålla data anonymt och 

att resultaten inte gör det möjligt att identifiera enskilda individer eller företag. (Bryman 

& Bell 2013) Företagen som ingår i studien nämns aldrig vid namn då studiens syfte 

inte är att beskylla enskilda företag för att använda Big Bath utan att undersöka 

fenomenet Big Bath i ett mer generellt perspektiv. Vi anser därför att vi uppfyller 

standarder om anonymitet.  
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4 Empiriskt resultat 
 
I detta kapitel presenterar vi den data vi samlat in och bearbetat, de statistiska tester vi 

genomfört samt vilka resultat dessa har givit. Inledningsvis presenterar deskriptiv 

statistik över studiens variabler. Efter det följer bivariata analyser som beskriver hur 

studiens variabler korrelerar med varandra. Avslutningsvis presenteras studiens 

multivariata analyser som har använts för att besvara studiens hypoteser. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 
 
4.1.1 Beroende variabel 
 
För att ge läsaren en överskådlig bild över hur mängden resultatmanipulering sett ut 

under vår undersökningsperiod presenteras i figur 4-1 ett diagram över den 

genomsnittliga utvecklingen av DA.  

 

Eftersom vi själva skapat vår beroende variabel DA, genom användning av den 

modifierade Jones Modellen, kände vi behovet av att kontrollera så att denna variabel 
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Figur 4-1:Diagram över genomsnittliga DA från 2006-2017 



 

 

 

59 

inte var snedfördelad. För att undersöka variabelns skewness och kurtosis användes ett 

Jarque-Bera test. 

 

Jarque–Bera Test 

 N (pr)Skewness (pr)Kurtosis Adj ch2 
(2) 

Prop>chi2 

DA 384 0,0000 0,0000 39,78 0,0000 

H0= DA normalfördelat. Då nollhypotesen förkastas kan vi med 95 % säkerhet säga att 
DA inte faller inom normal distribution.  

Tabell 4-1: Jargue-Bera test för skewness och kurtois 

 

Testen, som kan ses i tabell 4-1 visar att vi måste förkasta nollhypotesen om att 

variabeln är normalfördelad. Dock ger inte detta ett definitivt svar på hur DA är 

fördelad. För att skapa en överskådlig bild av variabeln skapade vi därför ett histogram 

över fördelningen (figur 4-2).  
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Figur 4-2: Histogram över DA 
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Som vi i figur 4-2 ser följer vår beroende variabeln DA en tillräckligt tillfredsställande 

fördelning. Vi anser således att fördelningen av DA inte ska ställa till med några 

problem i senare tester. 

 

För att vidare beskriva vår beroende variabel DA presenteras ytterligare deskriptiv 

statistik i tabell 4-2. Ur tabell 4-2 går det utläsa att DA har ett medelvärde på -

0,0033794 vilket indikerar att den övervägande delen av den resultatmanipulering som 

sker i vårt urval innebär att resultatet sänks. Att den övervägande delen av 

manipuleringen sker i negativ riktning är i linje med storlekshypotesen i PAT som 

menar att stora bolag tenderar att vilja minska sina resultat för att undvika politisk press 

(Watts & Zimmerman 1990). Standardavvikelsen för vår beroende variabel kan vi utläsa 

till 0,0937687 vilket indikerar att majoriteten av observationerna är relativt 

komprimerade i relation till minimum och maximivärdena. I de flesta fall är således 

graden av resultatmanipulering liten i förhållande till extremvärdena, något som 

förefaller rimligt då företag gissningsvis inte kan ägna sig åt omfattande 

resultatmanipulering på regelbunden basis.  

 

Beroende variabel DA 
 Mean Std. Dev. Min Max Observations 

DA -.0033794   .0937687 -.3796486    .3411051 N =     384 

     n =      32 

     T =      12 
Tabell 4-2: Deskriptiv statistik över DA 

 

4.1.2 Oberoende- samt kontrollvariabler 
 

För att skapa en överblicksbild och ge en bakgrund över den data som insamlats och 

använts i studien kommer vi presentera deskriptiv statistik över studiens variabler. De 

oberoende samt kontrollvariablerna är de som testas gentemot vår beroende variabel när 

våra hypoteser prövas genom statistiska tester. Den deskriptiva statistiken över de 

variabler som har använts för att beräkna studiens beroende variabel DA återfinns i 

Apendix 1. 
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I tabell 4-3 ges en sammanställning över studiens oberoende- samt kontrollvariabler. I 

tabellen presenteras varje variabels medelvärde, standardavvikelse, minimumvärde, 

maximumvärde samt antal observationer för den undersökta tidsperioden. 

 

Variabel Medelvärde Std. 
Avk. 

Min Max Observationer 

VD .1510417 .3585567 0 1 N =     384 
     n =      32 
     T =      12 
      
OPLAN .0416667 .200087 0 1 N =     384 
     n =      32 
     T =      12 
      
lnSIZE 17.5428 .9610458 14.96196 19.80875 N =     384 
     n =      32 
     T =      12 
      
DEBT .3820914 .2144045 0 1.5683 N =     384 
     n =      32 
     T =      12 
      
RES .0911458 .2881919 0 1 N =     384 
     n =      32 
     T =      12 
      
ROA .0955216 .095637 -.4488504 .4693888 N =     384 
     n =      32 
     T =      12 
      
ANALY 17.96875 8.269233 0 45 N =     384 
     n =      32 
     T =      12 
      
lnBNP .0199942 .0284954 -.05324 .05816 N =     384 
     n =      32 
     T =      12 

Tabell 4-3: Deskriptiv statiskt över vår studies oberoende- och kontrollvariabler 

 
Variabeln som indikerar huruvida det skett ett VD-byte eller ej (VD) uppvisar ett 

medelvärde på 0,1510417. Till följd av att denna variabel är dikotom så kan 

medelvärdet utläsas som en procentsats. Av de totalt 384 observationer studien 

inkluderar har det alltså i cirka 15 % av fallen skett ett VD-byte. Ser man till orsaken 
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bakom VD-bytet (OPLAN) så har det bland dessa 384 observationer vid cirka 4 % av 

tillfällena skett VD-byten på oplanerade grunder. I figur 4-3 presenteras även 

fördelningen av VD-byten under den studerade tidsperioden.  

 

 

Vidare visar tabell 4-3 att det bland vårt urval är sällsynt att företagen rapporterar 

negativa resultat (RES). Endast 9 % av observationerna innehåller situationer där 

negativa resultat har rapporterats.  

 

4.2 Bivariata analyser 
 
Efter skapandet av den deskriptiva statistiken genomförde vi bivariata tester i syfte att 

undersöka hur våra olika variabler är relaterade till varandra. För att generera dessa 

relationer genomförde vi korrelationsanalyser. Till följd av att vi har paneldata utfördes 

korrelationsanalyserna företagsvis vilket ledde till att 32 separata korrelationsanalyser 

genomfördes. Dessa går att finna i Apendix 2. Det vi har undersökt i dessa analyser är 

huruvida några av våra variabler korrelerar med varandra med en korrelationskoefficient 
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Figur 4-3: Diagram över antal VD-byten per år mellan 2006-2017 
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högre än 0,95, alltså om det föreligger multikollinearitet. I det fall två variabler är högt 

korrelerade med varandra blir det problematiskt att urskilja hur dessa två variabler 

påverkar den beroende variabeln, samt vilken effekt de enskilda variablerna faktiskt 

utövar gentemot den beroende variabeln (Hair, Black, Babin & Anderson 2013).  

 

Efter att ha studerat våra korrelationsanalyser ser vi att det bland vissa variabler i vissa 

företag finns en korrelationskoefficient som överstiger 0,95. I de fall multikollinearitet 

riskerar att föreligga så återfinns den i de flesta fall i relationen mellan variablerna 

lnSIZE och TREND. De höga korrelationerna mellan dessa variabler torde dock grunda 

sig i att vissa företag i vårt urval växt över vår undersökningsperiod varpå både lnSIZE 

och TREND haft en stigande kurva. 

 

Vi kommer dock ta detta i beaktning när vi genomför våra regressioner men vi kommer 

inte att uteslutna några variabler då vi inte anser att den multikollinearitet vi funnit 

kommer orsaka några nämnvärda problem. Eftersom vi genomfört 

korrelationsanalyserna per företag och inkluderat hela undersökningsperioden är det den 

genomsnittliga utvecklingen över tid som korrelerar och inte de slumpmässiga 

variationerna mellan åren. Därav finns den höga korrelationen inte hos alla företag, utan 

uppenbarar sig bara hos vissa, och är därför något som inte torde skapa några problem.  

 

Då korrelationsanalyserna har genomförts företagsvis går det inte att, i motsats till när 

korrelationsanalyser genomförs på tvärsnittsdata, på ett generellt sätt påvisa de 

relationer som finns mellan de aktuella variablerna i vår studie. Således blir det svårt att 

analysera kontrollvariablerna samt de oberoende variablernas relation med varandra 

mellan företag samt över tid.  

 

Det ska tilläggas att i de fall där det saknas värden i korrelationsanalyserna så beror 

detta på att den aktuella variabeln haft samma värde under hela undersökningsperioden. 

Exempelvis kan detta uppstå i en situation där inget VD-byte har inträffat varpå den 

aktuella variabeln således är 0 under hela vår undersökningsperiod.    
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4.3 Multivariata analyser 
 
För att kunna besvara våra hypoteser och göra mer utvecklade analyser av sambanden 

mellan våra variabler utfördes även multivariata analyser i form av regressionsanalyser. 

Genom dessa regressioner avser vi förklara hur vår beroende variabel för 

resultatmanipulering DA samspelar med våra oberoende- samt kontrollvariabler och om 

dessa resultat är i linje med tidigare studier på området. Den övergripande formeln som 

våra regressioner utgår från följer nedan:  

 

DAit = ⍺ + β1VDit + β2OPLANit + β3TRENDit + β4lnSIZEit + β5DEBTit + β6ROAit + 

β7RESit + β8ANALYit + β9lnBNPit + εit  

 

I syfte att studera hur resultatmanipulering och Big Bath ter sig över tid och för att 

utmana den tidigare forskningen valde vi att genomföra fyra regressionsanalyser vars 

resultat presenteras i tabell 4-4. De fyra olika regressioner innehåller olika 

sammansättningar av oberoende variabler och kontrollvariabler samt två olika mått av 

den beroende variabeln. Genom detta tillvägagångssätt ämnar vi skapa större 

möjligheter att förstå samband mellan variablerna och hur den beroende variabeln 

påverkas under olika förutsättningar. Något vi inte anser hade uppnåtts i samma mån 

om endast en regression utförts. I våra regressioner använder vi oss av fixed effect. 

Detta gör att vi kontrollerar för konstanta skillnader mellan företagen. Fixed effect 

hjälper till att fånga upp effekten av andra icke tillgängliga variabler som är konstanta 

över tid men som skiljer sig mellan företagen. 

 

Ett problem som kan uppstå vid OLS-regressioner är heteroskedasticitet. 

Heteroskedasticitet innebär att variationen av variablernas residualer inte är konstanta. 

Detta blir ett problem då konstant varians hos residualer är en förutsättningarna för att 

en OLS-regression ska kunna beräkna variansen och standardfelen på ett så korrekt sätt 

som möjligt. Om heteroskedasticitet föreligger kan det då leda till missvisande resultat. 

En OLS-regression antar alltså att dessa residualer är homoskedastiska. För att 

kontrollera för detta genomfördes Modified Wald-test för gruppvis heteroskedasticitet 

på våra OLS-regressioner. Detta test lämpar sig då det användas för regressioner med 
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fixed effect. Testets nollhypotes är att homoskedasitet föreligger, är testet signifikant 

förkastas alltså nollhypotesen och påvisar att heteroskedasticitet förekommer.  

 

Vid genomförandet av testet visar resultatet att det föreligger signifikans (se tabell 4-4)  

och vi måste därför förkasta nollhypotesen och fastslå att modell 1 och 2 innehåller 

heteroskedasticitet. För att kontrollera för vår heteroskedasticitet använder vi robusta 

standardfel i de aktuella regressionerna. Robusta standardfel är konstanta oavsett om 

residualen är homoskedastisk eller heteroskedastisk och vi kan genom detta 

tillvägagångssätt använda oss av OLS-regressioner. När robusta standardfel appliceras i 

regressionen justeras skattningen även för eventuell autokorrelation. Till följd av detta 

samt att antalet tidsperioder är relativt få kommer vi inte att genomföra något separat 

test för autokorrelation.  
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 Modell 1 
DA  

Modell 2 
DA 

Modell 3 
BIGBATH 

Modell 4 
BIGBATH 

VD .0026061 -.0003545 -.04679550 .0977064 

(0.817) (0.975) .(944) (0.895) 

OPLAN -.000885 -,001823 -.1539029 -.3228764 

(0.953) (0.881) (0.902) (0.851) 

TREND - -.0013651 - -.1771275 

- (0.237) - (0.06) 

lnSIZE - .0173345 - -.1797413 

- (0.114) - (0.876) 

DEBT - .0017278 - 3.038161 

- (0.948) - (0.290) 

ROA - -.1503032 - 2.534245 

- (0.299) - (0.625) 

RES - -.054082 - 2.67682 

- (0.033**) - (0.038**) 

ANALY - -.0007946 - -.1697501 

- (0.321) - (0.183) 

lnBNP - -.0058772 - -.7141732 

- (0.954) - (0.930) 

Modified 
Wald  

0.0000*** 0.0000*** - - 

Prob > F 0.9678 0.0317** - - 

Prob > chi2 - - 0.9818 0,0573 

R2 0.0013 0.0011 - - 

Pseudo-R2 - - 0.000371 0.16664627 

n 384 384 168 168 

P-värde: *** Signifikans <0,01, ** Signifikans < 0,05. De översta talen visar variablernas lutningskoefficient. 
Talen innanför parenteser indikerar variablernas p-värde. En variabel med ett p-värde under 0,05 anses ha en 
signifikant påverkan på den beroende variabeln. Modified Wald test för gruppvis heteroskedacitet används 
för att kontrollera för heteroskedacitet inom regressionerna, Nollhypotesen förkastas vid P<0,05. R2 visar hur 
väl variationen i de oberoende- samt kontrollvariabalerna förklarar variationen i den beroende variabeln. 
Pseudo-R2 är ett liknade mått som R2 fast för logistiska regressioner. Raden n indikerar antal observationer i 
varje regression. 
 

Tabell 4-4:Tabell över resultat från regressionsanalyser vilka testar förhållandet mellan resultatmanipulering/Big 
Bath och oberoende- samt kontrollvariabler under tidperioden 2006-2017 	    
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I tabell 4-4 presenteras resultaten från våra fyra regressionsmodeller kolumnvis. Modell 

1 består av beroende variabeln DA i sin ursprungsform samt våra två oberoende 

variabler. Eftersom tidigare forskning samt våra hypoteser bygger på just våra 

oberoende variabler ansåg vi det intressant att inkludera dessa i en egen modell för att 

undersöka dess påverkan på resultatmanipulering. Betraktas resultaten från modell 1 går 

det från tabell 4-4 utläsa att ingen av de oberoende variablerna har en signifikant 

påverkan på DA. Förändringar i DA kan således inte förklaras utifrån våra oberoende 

variabler i den aktuella modellen. 

 

Sett till helhetsbilden visar tabell 4-4 att modell 1 inte signifikant vilket är i linje med att 

ingen av de oberoende variablerna är signifikanta. Modellen förmår alltså inte att bidra 

med förklaring av DA. 

 

Modell 2 skiljer sig från modell 1 endast i den mån att denna modell, utöver de 

oberoende variablerna, även inkluderar samtliga kontrollvariabler. Detta i syfte att 

undersöka huruvida inkluderingen av dessa variabler ger signifikanta förklaringar till 

vad som påverkar DA. Från tabell 4-4 ser vi att endast RES är signifikant på 0,05 nivån 

vilket betyder att av de oberoende- samt kontrollvariablerna är det endast RES som har 

en signifikant påverkan på DA. Tabell++ visar även att RES har en negativ 

lutningskoefficient på -.054082 vilket är ett svagt negativt samband och innebär att när 

RES minskar (positivt resultat) bidrar det till en positiv ökning av DA. Alltså 

manipulation uppåt, eller för att tolka det motsatsvis. När RES ökar (negativt resultat) 

bidrar det till att DA minskar.  

 

Modell 2 är som helhet signifikant på 0,05 nivån vilket innebär att variablerna till viss 

del förmår att förklara förändringar i DA. 

 

I sin ursprungliga form, vilken har använts i modell 1 och 2, indikerar DA endast graden 

av resultatmanipulering i antingen positivt eller negativ riktning. Således kan inte 

slutsatser dras angående Big Bath när DA innehar denna form. För att mer explicit testa 

för Big Bath har vi också transformerat DA så att denna indikerar när Big Bath 
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förekommit. Genom detta tillvägagångssätt kan vi se om vi får andra resultat när 

definitionen har förändrats. Detta åstadkom vi genom att skapa en dikotom variabel 

utifrån originalformen av DA där 1 indikerar att Big Bath skett och 0 att det inte 

inträffat. Då ingen vägledning om vart gränsdragningen för vad som kan likställas med 

Big Bath kunnat härledas från tidigare forskning har vi valt att utgå från medelvärde och 

standardavvikelse när denna variabel skapats. I tabell 4-4 går det att utläsa att DA har ett 

medelvärde på -0,0033794 samt en standardavvikelse på 0,0937687. Med bakgrund av 

detta har vi sedan bedömt att Big Bath går att likställa med värden som ligger utanför 

standardavvikelsen på det negativa spektrat, alltså har värden på DA som är -0.0971482 

eller mindre kodats som 1.  

 

I modell 3 är således den beroende variabeln, BIGBATH, dikotom där värdena indikerar 

om Big Bath skett eller ej. I och med detta går det inte längre att använda OLS-

regressioner utan i detta fall har vi använt oss av logistisk regression. I modell 3 

inkluderas, utöver den beroende variabeln, bara de oberoende variablerna utifrån samma 

argument som framlades för modell 1. Som kan ses i tabell 4-4 visar regressionen att det 

inte finns något signifikant samband mellan BIGBATH och de oberoende variablerna. 

Ur tabell 4-4 går även utläsa att antalet observationer har sjunkit relativt drastiskt 

jämfört med modell 1 och 2, från n=384 till n=168. Detta har sin förklaring i att företag 

måste haft förändring i utfallet, alltså både 1 och 0 måste vara representerade, för att 

logistiska regressioner med fixed effect ska kunna beräkna koefficienter. Företag som 

exempelvis bara haft 0 i utfallet för BIGBATH har i och med detta blivit utesluta från 

modellen och är inget vi kan motverka eller åtgärda. 

 

Sett till den övergripande signifikansen i modell 3 visar tabell 4-4 att modellen som 

helhet inte är signifikant. Modellen kan alltså inte förklara vad som påverkar den 

beroende variabeln på ett statistiskt säkerställt sätt.  

 

Den sista regressionen som genomfördes, modell 4, består även den av beroende 

variabeln BIGBATH varpå en logistisk regression har utförts. Likt modell 2 består även 

modell 4 av samtliga oberoende- och kontrollvariabler för att kontrollera för andra 
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eventuella förklaringsfaktorer rörande användning av Big Bath. Resultaten visar även 

här att endast en av de oberoende- samt kontrollvariablerna är signifikant. Variabeln 

RES är signifikant på 0,05 nivån. Lutningskoefficienten hos RES är 2.67682 vilket 

indikerar att om ett företag rapporterar ett negativt resultat desto troligare är det att de 

genomför ett Big Bath. Modellen i sin helhet är dock inte signifikant, vilket kan utläsas 

ur tabell 4-4. Detta indikerar att modell 4, i sin helhet, på ett statistiskt säkerställt sätt 

inte kan förklara variationen i den beroende variabeln. Något som även medför att 

slutsatser angående den signifikanta kontrollvariabeln RES påverkan på BIGBATH 

måste dras med försiktighet.   

 

För att försäkra att eventuell multikollinearitet, som diskuterades i avsnitt 4.2, inte 

skulle orsaka problem utförde vi även ytterligare regressioner där de variabler som 

uppvisade tecken på eventuell multikollinearitet uteslöts en i taget. Då dessa 

regressioner inte visade annorlunda resultat kunde vi fastslå att multikollinearitet inte 

utgjorde något problem. Till följd av detta kommer dessa regressioner inte heller 

presenteras eftersom original regressionerna således inte ger missvisande resultat.    

 

  



 

 

 

70 

5 Analys & diskussion 
 
I detta kapitel kommer studiens resultat att analyseras och diskuteras. Genom att 

återkoppla till den teoretiska referensramen diskuteras möjliga förklaringar till våra 

resultat samt hur våra resultat förhåller sig till tidigare forskning på området. 

 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka förekomsten av Big Bath och om 

VD-byten påverkar dess förekomst. Syftet bygger på en problemformulering där 

tidigare forskning ifrågasätts då den menar att Big Bath främst förekommer i samband 

med VD-byten. Genom en selektionsmekanism som gett en endimensionell fokusering 

på VD-byten argumenterar vi att stora tidsperioder ignoreras, perioder då det mycket väl 

kan finnas möjligheter för en VD eller företagsledning att använda Big Bath. För att 

besvara studiens frågeställning genomfördes ett antal regressionsanalyser.  

 

Eftersom att företag sannolikt inte skulle förmedla när och om de manipulerar sitt 

resultat har beprövade tillvägagångssätt från tidigare forskning använts för att generera 

denna information. Genom att använda The Modified Jones Model (Dechow et al. 

1995) kunde vi framställa ett mått för resultatmanipulering som inkluderade 

indikationer på både förskönande eller förvärrande manipulering. Ett mått som 

sedermera användes som grund för att indikera om ett Big Bath hade inträffat.  

  

5.1 Analys av resultat 
 
För att förklara studiens forskningsfråga som löd Påverkar planerade eller oplanerade 

VD-byten förekomsten av resultatmanipulering och Big Bath ifrågasattes konsensus på 

området genom att hypoteserna VD-förändringar förklarar inte resultatmanipulering 

och VD-förändringar förklarar inte Big Bath formulerades. Hypoteserna ämnade 

således att pröva huruvida det finns förklaringsfaktorer för Big Bath som sträcker sig 

utöver VD-byten. Både när måttet för resultatmanipulering prövades i dess ursprungliga 

form samt i form av Big Bath kunde vi inte finna bevis på att VD-byten, vare sig det 

ansågs vara planerat eller oplanerat, hade en signifikant påverkan på dessa variabler. 
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Inga tydliga bevis framkom således på att VD-byten skulle vara den situation där Big 

Bath främst förekommer vilket leder till att vi kan acceptera våra hypoteser. 

 

Vår studie visar alltså motsägande resultat jämfört med tidigare forskning vilka har 

funnit bevis för sambandet mellan VD-byte och Big Bath (exempelvis Bengtsson et al. 

2008; Wells 2002). Vidare påvisade även Choi et al. (2012) att Big Bath var tydligare 

vid oplanerade VD-byten jämfört vid planerade. Något som vi inte fann några 

indikationer på. Som kan utläsas ur tabell 4-4 fann vi dock signifikanta samband mellan 

kontrollvariabeln för negativa resultat, RES, och de respektive beroende variablerna DA 

samt BIGBATH. Dessa samband, som i bägge fall indikerar att negativ 

resultatmanipulering sker när resultatet är negativt, talar således för att denna typ av 

resultatmanipulering främst förekommer då resultatet redan är otillfredsställande och 

inte i samband med VD-byten.  

 

Relationen mellan negativa resultat och negativ resultatmanipulering (modell 2 i tabell 

4-4) kan statistiskt säkerställas då modellen som helhet var signifikant. Vi måste dock 

vidta viss försiktighet när vi analyserar denna relation och styrkan i den. Eftersom att 

modell 2 som helhet uppvisar en låg förklaringsgrad (R2≈0.001) innebär detta att de 

oberoende- samt kontrollvariablerna inte förmår att förklara DA i en hög mån. Således 

kan det finnas andra variabler vilken vår modell inte har fångat upp som bättre skulle 

kunna förklara vad som påverkar DA. Det ska även tilläggas att detta samband endast 

indikerar att resultatet manipuleras nedåt när resultatet är negativt och inte huruvida det 

rör sig om Big Bath.  

 

Den signifikanta relation vi fann, i modell 4, mellan negativa resultat och vår dikotoma 

variabel för Big Bath måste vi tolka med ännu större försiktighet. Som kan utläsas ur 

tabell 4-4 är modell 4 som helhet inte signifikant. Vi kan alltså inte statistiskt säkerställa 

relationen mellan RES och BIGBATH utan risken finns att den signifikanta relation 

som visade sig mellan dessa två variabler är slumpmässig. Trots detta är relationen 

trolig och det finns belägg för att negativa resultat (RES) skulle kunna vara en drivkraft 

för Big Bath. Healy (1985) var exempelvis tidig med att bevisa att företagsledningar 
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väljer redovisningsmetoder som sänker resultatet under perioder då företag 

underpresterar. Även Jordan och Clark (2015) presenterar bevis på att företag, när 

resultatet är ovanligt dåligt, tar redovisningsmässiga beslut som får stora negativa 

påföljder på resultatet. Det finns alltså rimliga belägg för att anta att de resultat modell 4 

genererar kan spegla den verkliga situationen även om det statistiskt inte går att 

säkerställa.   

 

5.2 Diskussion 
 
Genom att angripa fenomenet Big Bath från ett perspektiv som innehöll längre 

sammanhängande tidsperioder genererade vår undersökning resultat som differentierar 

sig från mycket av den existerande forskningen på området (exempelvis Bengtsson et al. 

2008; Choi et al. 2014; Moore 1973; Wells 2002). Utifrån våra resultat kunde vi inte se 

att VD-byten har någon signifikant påverkan på resultatmanipulering och Big Bath. 

Istället indikerar våra resultat att negativa resultat är den faktor som påverkar 

förekomsten av negativ resultatmanipulering. 

 

Denna relation i sig är inte överraskande då incitamenten för att ytterligare sänka 

resultatet i tider då resultatet är otillfredsställande framhävts av många forskare före oss. 

Kommer inga resultatmål nås, oavsett vilka redovisningsmetoder som används, menar 

Healy (1985) att incitamenten för att belasta resultatet med ännu mer kostnader är stora 

eftersom det ökar chansen att uppnå målen i efterkommande perioder. Just vikten av att 

uppfylla mål och förväntningar från olika aktörer är något som både Degeorge et al. 

(1991) samt Wu et al. (2012) framhåller som en drivkraft för resultatmanipulering. 

Genom att använda Big Bath, i perioder där målen inte kan nås, ökar således 

möjligheterna att nå sådana mål i framtida perioder. 

 

Viljan hos företagsledningen att nå olika mål kan även sammankopplas med hur 

eventuella bonussystem är uppbyggda och företagsledningens vilja att nå sina 

bonusmål. Bonushypotesen inom PAT ämnar förklara opportunistiskt beteende genom 

redovisningsmetoder i relation till bonussystem (Watts & Zimmerman 1990). Även om 

vi i denna uppsats inte berörde bonussystem så kan det tänkas vara en möjlig förklaring 
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till varför Big Bath används i perioder med dåliga resultat och skulle då kunna vara en 

av de bakomliggande förklaringarna till våra resultat. Genom att belasta resultatet med 

ytterligare kostnader i perioder där bonusmålen inte kommer nås ökar således 

exempelvis VD:n möjligheten att nå sitt bonusmål efterkommande år.   

 

Ytterligare en möjlig förklaringsfaktor till våra resultat är hur lång tid den sittande VD:n 

har suttit på sin post. Att i dåliga perioder rensa bort kostnader från balansräkningen 

torde vara mer tilltalande om den aktuella VD:n suttit på sin post länge. I och med att 

överseendet, för enskilt sämre prestationer, då sägs ökat torde risken för avsked inte 

avskräcka ett sådant tillvägagångssätt i lika hög mån (Greogy-Smith et al. 2009; 

HomRoy 2015).   

 

Information gällande att resultaten inte kommer nå de uppsatta målen är något som de 

ledande personerna i ett företag torde ha störst kunskap om. Detta informationsövertag, 

om informationen inte förmedlas till företagets intressenter, skapar då en ökad 

informationsasymmetri som företagsledningen kan utnyttja på opportunistiska grunder. 

Förklaringen till att negativ resultatmanipulering och Big Bath tenderar att ske i 

samband med negativa resultat skulle alltså ytterligare kunna förklaras av de 

möjligheter informationsasymmetrin, tillsammans med bedömningsmöjligheterna i 

redovisningsstandarderna, skapar. Hade ingen informationsasymmetri existerat skulle 

det i princip vara omöjligt för en företagsledning att manipulera resultatet då alla 

intressenter skulle ha fullständig information över företages ekonomiska situation. 

 

Utnyttjar företagsledningar möjligheterna, som negativa resultat och 

informationsasymmetri skapar, till negativ resultatmanipulering kan människosynen 

som Agentteorin och PAT har användas för att djupare förstå detta tillvägagångssätt. Då 

de nämnda teorierna antar att människor agerar opportunistiskt och för egenvinning 

skulle det kunna tolkas som att VD och företagsledning ser mest vinning i att 

manipulera resultatet nedåt i de situationer bolaget ändå inte kommer leva upp till 

förväntningarna. 
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Eftersom våra resultat differentierar sig från tidigare forskning på området (exempelvis 

Choi et al. 2014; Moore 1973; Wells 2002), som fann samband mellan VD-byten och 

Big Bath, finner vi det även intressant att analysera hur det kan komma sig. Våra 

resultat visade inga samband mellan VD-byten och resultatmanipulering, något vi finner 

kan grunda sig i flera olika orsaker. Som nytillträdd VD anser vi att det borde vara ett 

stort arbete att lära sig verksamheten och få kunskap om dess uppbyggnad. I och med 

det förmodade kunskapsgapet anser vi då att prioriteringarna hos VD:n inte är att 

genomföra omfattande resultatmanipulering utan istället att forma och förstå 

verksamheten. Dessa tankar uttrycker även Choi et al. (2014) då de framförallt menar 

att en VD som tillträtt efter en oplanerad avgång torde fokusera på att omstrukturera 

verksamheten och göra den lönsam. 

 

Att den mediala granskningen av VD:ar har ökat (Petrelius Karlberg 2008) anser vi 

också kan vara en bidragande orsak till att samband mellan VD-byten och Big Bath inte 

kunde fastställas. De opportunistiska grunderna, som PAT menar att företagsledningar 

fattar redovisningsbeslut på (Watts & Zimmerman 1986), torde inte uppstå i lika stor 

mån om VD:n känner sig granskad i perioderna som omgärdar VD-bytet. Att istället 

vänta med att utföra dessa åtgärder tills det mediala fokuset minskat, ett VD-byte i ett 

börsbolag borde rimligtvis ådra sig mycket medialt fokus, argumenterar vi kan tilltala 

VD:n om denne har tankar att utföra ett Big Bath. Situationen är möjligtvis 

gynnsammare när VD:n inte står i rampljuset på samma sätt.     

 

I studiens förarbete har vi inte funnit ett allmänt erkänt tillvägagångssätt för att 

operationalisera Big Bath. I vår studie har vi således utgått från ett logiskt resonemang 

vid operationaliseringen av vår variabel Big Bath (se 4.3). Eftersom vi inte funnit stöd 

från vare sig teori eller tidigare forskning blir det därför svårt att bedöma hur väl vår 

variabel representerar Big Bath i relation till dels verkligheten men även i förhållande 

till tidigare forskning. Vi ser därför detta som en möjlig faktor bakom studiens icke 

signifikanta resultat. Chao et al. (2004) påpekar att det är ett utbrett problem att 

definiera när ett Big Bath inträffat vilket tyder på att detta är något som varje enskild 

forskare måste ta ställning till. Tidigare studier som undersökt Big Bath i samband med 
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VD-byten (exempelvis Wells 2002) har funnit att de godtyckliga periodiseringarna är 

större under året då VD-bytet sker jämfört med året innan förändringen. Utifrån detta 

har de sedan fastslagit att nytillträdda VD:ar ägnar sig åt Big Bath. I jämförelse med en 

sådan definition blir vår snävare eftersom vi utgår från godtyckliga periodiseringar som 

befinner sig utanför standardavvikelsen.  

 

Bortser vi från svårigheterna att operationalisera Big Bath och ser till 

resultatmanipuleringsmåttet i dess originalform fann vi inte heller här något signifikant 

samband med VD-bytet. Denna upptäckt anser vi tyder på att den tidsaspekt vår studie 

innehöll var av betydande effekt. När enskilda händelser inte längre isoleras bidrar inte 

VD-byten med någon förklarande effekt till den manipulering som sker. Tidigare 

studier, exempelvis Choi et al. (2014) och Wells (2002), har exempelvis utgått från 

tidpunkten för VD-bytet och sedan undersökt året innan förändringen, året för 

förändringen samt ett eller två år efter förändringen. Det tyder på att manipulering även 

sker i perioder där inga VD-byten inträffar, perioder som tidigare studier inte vigt någon 

större uppmärksamhet åt.  

 

Vad som, utöver till viss del negativa resultat, driver resultatmanipulering och Big Bath 

när fenomenet betraktas ur ett längre tidsperspektiv klarar vår studie inte av att 

säkerställa på ett statistiskt sätt. De inkluderande variablerna bidrog således inte med 

starka förklaringar till varken godtyckliga periodiseringar eller Big Bath. Således kan 

det finnas förklaringsfaktorer till Big Bath som vi inte inkluderat i denna studie. Vårt 

urval har även varit mindre än andra studier på området, exempelvis studerade Walsh et 

al. (1991) 96 stycken företag och Wells (2002) 100 stycken företag, vilket kan tänkas ha 

bidragit till att vår studie visar annorlunda resultat.  

 

Under studiens gång har vi kunnat bekräfta att området rörande Big Bath är väldigt 

komplext och att det inte finns några enhetliga och tydliga sätt att mäta fenomenet, 

vilket Chao et al. (2004) påpekade långt innan oss. Till följd av denna problematik 

resonerar vi kring om det behövs mer detaljerade studier där varje företags specifika 
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förutsättningar tas i beaktning för att på ett säkrare sätt kunna uttala sig om vad som 

förklarar Big Bath och vad som är att betrakta som Big Bath. 

 

  



 

 

 

77 

6 Slutsats och förslag till vidare forskning 
 
I studiens avslutande kapitel summerar vi studiens fynd i form av en slutsats som 

kopplas ihop med studiens syfte. Vidare diskuterar vi vilka implikationer studien gett på 

både ett teoretiskt samt praktiskt plan. Avslutningsvis presenterar vi förslag på vidare 

forskning inom Big Bath  

 

Studiens syfte var att undersöka Big Bath från en bredare tidshorisont som inte isolerade 

enskilda händelser. Genom detta tillvägagångssätt ämnade vi således att förklara 

fenomenets förekomst och om VD-byten är den situation som främst påverkar 

fenomenet. För att svara på studiens syfte studerades resultatmanipulering och Big Bath 

under tidsperioden 2006-2017. The Modified Jones Model användes för att beräkna ett 

mått på godtyckliga periodiseringar, ett mått som sedan användes för att 

operationalisera resultatmanipulering och Big Bath. Utifrån teori, rådande forskning 

samt logiska argument identifierades möjliga orsaker och situationer som kunde tänkas 

agera som förklaringsfaktorer till förekomsten av Big Bath. När dessa faktorer 

identifierats prövades sedan dess påverkan på resultatmanipulering och Big Bath. 

 

Utifrån våra resultat kan vi konstatera att VD-byten inte har någon signifikant påverkan 

på varken resultatmanipulering eller Big Bath och kan således inte förklara förekomsten 

av fenomenen. Av de inkluderade variablerna var det endast negativa resultat som vi, på 

ett statistiskt säkerställt sätt, kunde konstatera påverkade förekomsten av negativ 

resultatmanipulering. Vi fann även att negativa resultat påverkar förekomsten av Big 

Bath men då regressionsmodellen inte var statistiskt signifikant kunde vi inte säkerställa 

detta samband utan risken föreligger att detta samband uppkommit på slumpmässiga 

grunder. 

 

Studiens resultat kan således inte bidra med förklaringar till vilka situationer som 

påverkar förekomsten av Big Bath. Vi kan dock ifrågasätta den tidigare forskningen 

(Bengtsson et al. 2008; Bornemann et al. 2015; Choi et al. 2014; Moore 1973; Wells 

2002) som gjorts på området då den påpekar att Big Bath främst förekommer vid VD-

byten. Möjligtvis är de slutsatser som tidigare dragits angående VD-bytets påverkan på 
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Big Bath en produkt av att tidsperioder med VD-byten har identifierats och testats 

isolerade från perioder där inga sådana förändringar skett. Förekomsten av fenomenet 

ser vi dock existerar men vi kan inte förklara vad som är den drivande faktorn bakom 

det.  

 

6.1 Teoretiska implikationer 
 
Studien bidrar till den existerande forskningen kring resultatmanipulering, framförallt 

rörande Big Bath, vilket ökar kunskapen och förståelsen om dessa fenomen. Resultaten 

kunde påvisa ett samband mellan negativ resultatmanipulering och negativa resultat 

vilket stödjer tidigare forskning av bland annat Healy (1985) och överensstämmer med 

antaganden som görs inom PAT (Watts & Zimmerman 1990). Samband hittades även 

mellan Big Bath och negativa resultat, men då modellen detta samband hittades i inte 

var statistiskt signifikant föreligger risken att sambandet är slumpmässigt. Då studiens 

resultat skiljer sig från huvuddelen av tidigare forskning (Bengtsson et al. 2008; 

Bornemann et al. 2015; Choi et al. 2014; Wells 2002), som menar att Big Bath främst 

förekommer vid VD-byten, får vår studie ytterligare teoretiska implikationer. Våra 

resultat indikerar att då Big Bath undersöks under en längre sammanhängande 

tidsperiod har VD-byten inte någon påverkande effekt. Detta tyder på att det finns ett 

behov av ny forskning för att kunna få en djupare förståelse för hur och vad som ligger 

bakom förekomsten av Big Bath. 

 

Vidare belyser vår studie problemet, som även Chao et al. (2004) påpekar, att det inte 

finns något enhetligt och konkret sätt att operationalisera Big Bath. Det visar på att det 

finns ett behov av nya sätt att mäta och bedöma vad som verkligen är Big Bath. 

 

6.2 Praktiska implikationer 
 

Vår studie har även vissa praktiska implikationer. Genom att ha använt oss av Modified 

Jones Model visar vi att det, bland de största bolagen på NASDAQ OMX Stockholm, 

förekommer resultatmanipulering genom redovisningsmetoder. Framför allt ökar vi 

medvetenheten om att Big Bath kan förekomma vid dåliga resultat. Detta anser vi borde 
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vara av vikt för företagets intressenter, speciellt investerare. De flesta investerare 

baserar sitt beslut utifrån företagets finansiella rapporter (Arvidsson et al. 2013). Därför 

borde det rimligtvis finnas ett intresse hos dessa investerare att få kunskap om Big Bath 

och liknande företeelser. Speciellt i en tid då allt fler människors privatekonomi beror 

av börsen och hur företags börskurser utvecklas (van der Zwan 2014). En ökad 

förståelse för resultatmanipulering bland företags intressenter skulle även kunna bidra 

till en minskad informationsasymmetri eftersom intressenter då lättare torde kunna 

genomskåda ledningens handlingar. Vilket även skulle kunna motverka problemet, som 

lyfts fram av Wu et al. (2012), att enskilda investerare kan ha svårt att avgöra om 

finansiella rapporter är av hög eller låg kvalité.  

 

Vi ökar även medvetenheten om att de standarder som utfärdats av IFRS skapar 

bedömningsmöjligheter vilka kan utnyttjas för att manipulera resultat. Detta belyser 

ytterligare den problematik som exempelvis Carlo & Jarne (2010) uttrycker där de 

ställer sig frågande till om införandet av IFRS verkligen lett till bättre 

redovisningskvalitet. Något som vi anser torde vara av intresse för standardsättare som 

arbetar för att höja redovisningskvalitén. Ökad kunskap om att standarderna kan 

missbrukas kan möjligtvis bidra till bättre regelverk och standarder. 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 
 
Resultaten som framkom i denna studie visar vikten av att fortsatt forskning på området 

behövs då det fortfarande råder stor osäkerhet gällande hur Big Bath ska identifieras och 

behandlas. I och med avsaknaden av enhetliga metoder för bedömning om ett Big Bath 

inträffat hade framtida studier, som gör noggrannare och mer specifika bedömningar 

över vilken typ av manipulering som ska bedömas vara Big Bath, varit av intresse att ta 

del av. Studier som behåller den längre tidsaspekt, vilken denna studie innehåller, men 

som inkluderar fler företag hade också varit ett möjligt framtida forskningsområde 

eftersom ett ökat antal observationer möjligtvis producerar annorlunda resultat.  

 

Då vi fann samband mellan negativa resultat och negativ resultatmanipulering anser vi 

att denna faktor kan användas djupare i framtida studier. Genom att analysera vad som 
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driver negativ resultatmanipulering vid negativa resultat är exempelvis eventuella 

bonussystems uppbyggnad av intresse. Förståelse och kontroll för bonussystems 

påverkan på Big Bath skulle möjligtvis kunna bidra med förklaringar till de indikationer 

vi fann mellan negativa resultat och negativ resultatmanipulering.      

 

Ytterligare faktorer som kan tänkas ha inverkan på förekomsten av Big Bath, men som 

inte denna studie behandlat, är hur olika delar av bolagsstyrningen är uppbyggd. 

Aspekter som styrelsesammansättning, ägarförhållanden och andra institutionella 

förutsättningar präglar många delar av ett bolags verksamhet. Således vore 

bolagsstyrningens påverkan på resultatmanipulering i allmänhet och Big Bath i 

synnerhet ett potentiellt område för framtida forskningsinsatser för att djupare förstå 

processerna bakom Big Bath.  
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8 Apendix 
 
8.1 Apendix 1 
 
Apendix 1 presenterar den deskriptiva statistiken över de variabler som används till 
Modified Jones Model. Variablerna har används för att skatta branschspecifika 
parametrar samt för att beräkna vår beroende variabel DA. 
 
 

Variabel Medelvärde Std. Avk. Min Max Observationer 

      
ΔCA 850444.5 5722360 -3.40e+07 4.04e+07 N =     384 
     n =      32 
     T =      12 
      
ΔCL 597754.5 5209532 -3.41e+07 3.50e+07 N =     384 
     n =      32 
     T =      12 
      
ΔCASH 73499.17 3425767 -1.92e+07 1.73e+07 N =     384 
     n =      32 
     T =      12 
      
ΔSTD 64363.9 2085262 -9725000 9666000 N =     384 
     n =      32 
     T =      12 
      
TA -.0370756 .0643286 -.5382463 .2377558 N =     384 
     n =      32 
     T =      12 
      
REV-REC .0364131 .1111285 -.5182399 .6117527 N =     384 
     n =      32 
     T =      12 
      
PPE .5356087 .3684665 .0259003 2.212689 N =     384 
     n =      32 
     T =      12 
      
AT 3.86e-08 4.01e-08 2.60e-09 2.93e-07 N =     384 
     n =      32 
     T =      12 
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8.2 Apendix 2 
 
Här presenteras de korrelationsanalyser som genomförts. En korrelationsanalys har 
genomförts för varje enskilt företag. Företagen identifieras genom benämningen KOD 
följt av ett nummer mellan 1-32. 
 
 

KOD=1 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 

DA 1.0000 
         VD -0.0046 1.0000 

        OPLAN . . . 
       TREND 0.0391 0.3930 . 1.0000 

      lnSIZE -0.1434 0.3687 . 0.9511 1.0000 
     ROA 0.2066 -0.4861 . -0.8408 -0.8060 1.0000 

    RES . . . . . . . 
   DEBT -0.3786 0.2721 . 0.5973 0.7525 -0.6453 . 1.0000 

  ANALY 0.2775 -0.0421 . 0.3922 0.3222 -0.3116 . 0.0067 1.0000 
 lnBNP 0.4314 0.1232 . 0.1311 0.1127 -0.1844 . 0.2703 0.0694 1.0000 

 
KOD=2 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD . . 
        OPLAN . . . 

       TREND 0.1342 . . 1.0000 
      lnSIZE 0.1334 . . 0.9886 1.0000 

     ROA 0.0506 . . 0.1634 0.1097 1.0000 
    RES . . . . . . . 

   DEBT 0.1191 . . -0.9074 -0.8559 -0.2967 . 1.0000 
  ANALY 0.3357 . . 0.7989 0.7810 0.0014 . -0.7138 1.0000 

 lnBNP 0.0877 . . 0.1311 0.1509 0.2987 . -0.0939 -0.0262 1.0000 
 

KOD=3 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD -0.5905 1.0000 
        OPLAN . . . 

       TREND -0.5035 0.1943 . 1.0000 
      lnSIZE -0.4175 0.1898 . 0.9755 1.0000 

     ROA 0.3857 -0.4238 . -0.0395 -0.1074 1.0000 
    RES . . . . . . . 

   DEBT 0.2621 -0.0045 . -0.4067 -0.3925 0.2109 . 1.0000 
  ANALY -0.3706 0.1161 . 0.0376 -0.1183 0.1668 . -0.0606 1.0000 

 lnBNP 0.2767 -0.5470 . 0.1311 0.1023 0.2363 . -0.3996 -0.3874 1.0000 
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KOD=4 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD -0.0915 1.0000 
        OPLAN . . . 

       TREND 0.1355 0.4804 . 1.0000 
      lnSIZE 0.1903 0.4760 . 0.9919 1.0000 

     ROA -0.6431 0.1082 . -0.1261 -0.1816 1.0000 
    RES . . . . . . . 

   DEBT 0.5281 -0.2751 . -0.6754 -0.6064 -0.3800 . 1.0000 
  ANALY 0.3988 -0.3457 . -0.7768 -0.7388 -0.2092 . 0.9369 1.0000 

 lnBNP -0.1843 0.0376 . 0.1311 0.1229 0.4581 . -0.3542 -0.4243 1.0000 
 
 

KOD=5 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD 0.1038 1.0000 
        OPLAN . . . 

       TREND 0.3419 -0.3930 . 1.0000 
      lnSIZE 0.3952 -0.4430 . 0.9850 1.0000 

     ROA -0.4022 0.2973 . -0.4598 -0.4288 1.0000 
    RES . . . . . . . 

   DEBT 0.4969 0.4065 . -0.3231 -0.3173 -0.4762 . 1.0000 
  ANALY 0.5049 -0.4084 . 0.8437 0.8244 -0.7907 . 0.0932 1.0000 

 lnBNP -0.2342 0.1437 . 0.1311 0.0811 0.4089 . -0.5664 -0.2085 1.0000 
 
 

KOD=6 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD 0.0166 1.0000 
        OPLAN . . . 

       TREND 0.1726 0.1943 . 1.0000 
      lnSIZE 0.1996 0.1397 . 0.9380 1.0000 

     ROA -0.0189 0.4434 . 0.0350 0.0119 1.0000 
    RES . . . . . . . 

   DEBT 0.2229 -0.3892 . 0.1198 0.0718 -0.8990 . 1.0000 
  ANALY -0.0533 0.0623 . -0.1211 -0.1828 -0.5499 . 0.5119 1.0000 

 lnBNP -0.0334 0.3929 . 0.1311 0.0059 0.3126 . -0.2162 -0.3472 1.0000 
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KOD=7 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD 0.0531 1.0000 
        OPLAN -0.1596 0.5222 1.0000 

       TREND -0.1172 0.5854 0.3057 1.0000 
      lnSIZE -0.0548 0.6107 0.3687 0.9693 1.0000 

     ROA 0.3493 -0.5669 -0.3660 -0.5714 -0.5238 1.0000 
    RES . . . . . . . 

   DEBT -0.2451 0.3563 0.2992 0.3922 0.5123 -0.6360 . 1.0000 
  ANALY 0.0159 0.5180 0.1750 0.8409 0.8923 -0.5020 . 0.6862 1.0000 

 lnBNP 0.3542 0.2796 0.2548 0.1311 0.0803 -0.1438 . -0.2975 -0.0216 1.0000 
 
 

KOD=8 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD 0.2003 1.0000 
        OPLAN 0.2057 0.8165 1.0000 

       TREND -0.0814 0.1024 0.3066 1.0000 
      lnSIZE 0.0800 -0.1352 -0.3510 -0.9791 1.0000 

     ROA -0.3337 -0.6825 -0.8279 -0.3315 0.3806 1.0000 
    RES -0.1914 0.7071 0.5774 0.2414 -0.2916 -0.7438 1.0000 

   DEBT -0.1961 0.5008 0.1966 -0.3473 0.2527 -0.1071 0.4425 1.0000 
  ANALY -0.0351 -0.1559 -0.3739 -0.9799 0.9584 0.4203 -0.2618 0.3818 1.0000 

 lnBNP 0.1473 0.1871 0.3764 0.1311 -0.2926 -0.4700 0.3542 0.1322 -0.1925 1.0000 
 
 

KOD=9 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD -0.3539 1.0000 
        OPLAN 0.1578 0.5222 1.0000 

       TREND -0.3704 0.4181 0.3930 1.0000 
      lnSIZE -0.3745 -0.0445 0.1591 0.4796 1.0000 

     ROA 0.6821 -0.6811 -0.1630 -0.6969 -0.1354 1.0000 
    RES -0.5787 0.5222 -0.0909 0.4804 -0.2264 -0.9046 1.0000 

   DEBT -0.7595 0.5321 -0.0890 0.3977 0.1916 -0.8411 0.7623 1.0000 
  ANALY 0.4190 -0.3510 -0.4534 -0.9638 -0.5298 0.6768 -0.4534 -0.4274 1.0000 

 lnBNP 0.2615 -0.3921 0.1232 0.1311 -0.1705 0.0726 0.0376 -0.3210 -0.2065 1.0000 
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KOD=10 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD 0.4463 1.0000 
        OPLAN 0.0323 0.5222 1.0000 

       TREND 0.0303 0.7526 0.3930 1.0000 
      lnSIZE -0.0032 0.4505 0.3272 0.8385 1.0000 

     ROA 0.0307 -0.7834 -0.3885 -0.9645 -0.7758 1.0000 
    RES . . . . . . . 

   DEBT 0.0617 -0.4601 -0.0020 -0.3774 0.1084 0.4660 . 1.0000 
  ANALY -0.0303 0.0000 0.1248 0.5097 0.7052 -0.3216 . 0.2007 1.0000 

 lnBNP 0.1347 0.2653 0.1232 0.1311 -0.1471 -0.0985 . -0.3727 -0.1719 1.0000 
 
 

KOD=11 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD 0.4212 1.0000 
        OPLAN . . . 

       TREND -0.3223 -0.2184 . 1.0000 
      lnSIZE -0.3444 -0.1458 . 0.9790 1.0000 

     ROA 0.4293 0.1940 . -0.9293 -0.9287 1.0000 
    RES . . . . . . . 

   DEBT -0.6684 -0.1128 . 0.5743 0.6120 -0.7645 . 1.0000 
  ANALY 0.0732 -0.1133 . 0.1788 0.1109 -0.1274 . -0.1877 1.0000 

 lnBNP -0.3263 -0.7751 . 0.1311 0.0934 -0.0934 . 0.0681 -0.0048 1.0000 
 
 

KOD=12 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD . . 
        OPLAN . . . 

       TREND -0.2335 . . 1.0000 
      lnSIZE -0.2209 . . 0.9704 1.0000 

     ROA 0.1487 . . 0.0160 -0.1011 1.0000 
    RES . . . . . . . 

   DEBT 0.2765 . . -0.8607 -0.7557 -0.3083 . 1.0000 
  ANALY -0.1479 . . 0.8998 0.8114 0.1398 . -0.8355 1.0000 

 lnBNP -0.3849 . . 0.1311 0.2661 -0.0391 . -0.1154 -0.2183 1.0000 
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KOD=13 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD 0.1411 1.0000 
        OPLAN . . . 

       TREND 0.1247 0.2184 . 1.0000 
      lnSIZE -0.3307 0.2806 . 0.6211 1.0000 

     ROA -0.2754 -0.1978 . -0.2599 -0.0070 1.0000 
    RES . . . . . . . 

   DEBT -0.2379 -0.1166 . -0.8718 -0.3449 0.0138 . 1.0000 
  ANALY 0.1363 -0.2184 . -0.7999 -0.4492 0.3575 . 0.6454 1.0000 

 lnBNP -0.4071 0.0600 . 0.1311 0.0676 0.1429 . -0.2635 -0.0101 1.0000 
 
 

KOD=14 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD 0.2712 1.0000 
        OPLAN 0.0362 0.5222 1.0000 

       TREND 0.1709 -0.1394 -0.0437 1.0000 
      lnSIZE -0.0383 0.1349 0.0263 0.5048 1.0000 

     ROA -0.0811 -0.3707 -0.2728 -0.3099 -0.6382 1.0000 
    RES . . . . . . . 

   DEBT -0.3773 0.2774 -0.0918 -0.7681 -0.0621 0.1674 . 1.0000 
  ANALY -0.1873 0.4298 0.2935 -0.8211 -0.2604 -0.1874 . 0.6981 1.0000 

 lnBNP -0.1501 -0.1819 0.0669 0.1311 -0.3062 0.5370 . -0.1994 -0.3934 1.0000 
 
 

KOD=15 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD 0.0050 1.0000 
        OPLAN . . . 

       TREND -0.2379 0.3057 . 1.0000 
      lnSIZE 0.0238 0.3418 . 0.8530 1.0000 

     ROA -0.0950 -0.6384 . -0.2480 -0.5075 1.0000 
    RES -0.0503 0.4264 . 0.4097 0.5544 -0.8852 1.0000 

   DEBT 0.0412 0.4823 . 0.8853 0.9462 -0.5348 0.6001 1.0000 
  ANALY -0.3846 0.2960 . 0.9290 0.7577 -0.3013 0.4374 0.7519 1.0000 

 lnBNP 0.0780 0.2548 . 0.1311 0.0662 0.1782 -0.1977 0.2193 0.0349 1.0000 
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KOD=16 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD -0.2563 1.0000 
        OPLAN . . . 

       TREND -0.4263 0.0437 . 1.0000 
      lnSIZE -0.3206 -0.2481 . 0.6058 1.0000 

     ROA 0.3796 0.2457 . -0.3465 -0.2494 1.0000 
    RES -0.5474 -0.1741 . 0.0836 0.0442 -0.7593 1.0000 

   DEBT -0.4003 -0.2432 . 0.4779 0.8158 -0.5970 0.4530 1.0000 
  ANALY -0.0878 0.5188 . -0.3566 -0.4936 0.0615 0.0153 -0.2355 1.0000 

 lnBNP 0.4423 -0.2418 . 0.1311 -0.1974 0.4372 -0.3734 -0.3185 -0.1486 1.0000 
 
 

KOD=17 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD 0.3665 1.0000 
        OPLAN -0.0636 0.5222 1.0000 

       TREND -0.4826 0.0279 0.4804 1.0000 
      lnSIZE 0.5485 -0.2664 -0.4402 -0.1082 1.0000 

     ROA 0.2892 -0.2842 -0.6687 -0.7883 0.4333 1.0000 
    RES . . . . . . . 

   DEBT 0.2102 -0.3596 -0.2676 0.3835 0.8138 -0.0576 . 1.0000 
  ANALY 0.3762 -0.2222 -0.5222 -0.3066 0.3189 0.2734 . 0.2155 1.0000 

 lnBNP -0.1053 0.1584 0.0376 0.1311 -0.0577 0.0597 . -0.0778 -0.5774 1.0000 
 
 

KOD=18 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD 0.1875 1.0000 
        OPLAN . . . 

       TREND 0.2551 -0.3239 . 1.0000 
      lnSIZE 0.0232 0.3788 . -0.7632 1.0000 

     ROA 0.4778 -0.2530 . 0.2531 0.0735 1.0000 
    RES -0.5335 0.1581 . -0.0512 -0.1182 -0.7854 1.0000 

   DEBT -0.2477 0.4136 . -0.8558 0.7820 -0.4291 0.2059 1.0000 
  ANALY -0.5357 -0.1411 . -0.3017 0.3511 -0.5259 0.3124 0.5374 1.0000 

 lnBNP 0.2782 0.1008 . 0.1311 -0.2717 0.4033 -0.3227 -0.4025 -0.6501 1.0000 
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KOD=19 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD -0.0300 1.0000 
        OPLAN -0.1272 0.6742 1.0000 

       TREND -0.0332 0.0648 0.1310 1.0000 
      lnSIZE 0.1598 0.3217 0.2268 0.7731 1.0000 

     ROA -0.4006 -0.5107 -0.5374 -0.3126 -0.5914 1.0000 
    RES . . . . . . . 

   DEBT -0.0395 0.4155 0.2617 -0.1792 0.3734 -0.5987 . 1.0000 
  ANALY 0.3687 0.1810 0.1221 0.4104 0.7029 -0.5598 . 0.4028 1.0000 

 lnBNP -0.2519 -0.0106 -0.0812 0.1311 -0.2004 0.1502 . -0.3234 -0.3110 1.0000 
 
 

KOD=20 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD -0.3816 1.0000 
        OPLAN . . . 

       TREND -0.0270 -0.1310 . 1.0000 
      lnSIZE -0.2688 -0.2376 . 0.4833 1.0000 

     ROA 0.4566 -0.2914 . 0.1158 -0.0476 1.0000 
    RES -0.2588 -0.0909 . -0.3057 -0.0377 -0.7127 1.0000 

   DEBT -0.1521 -0.3174 . 0.2346 0.7317 -0.4111 0.3090 1.0000 
  ANALY -0.2127 -0.1844 . 0.5442 0.4836 0.1203 -0.1844 0.2956 1.0000 

 lnBNP -0.1138 0.4065 . 0.1311 0.2178 0.2114 -0.2707 -0.1026 0.6179 1.0000 
 
 

KOD=21 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD -0.0420 1.0000 
        OPLAN -0.2119 0.6742 1.0000 

       TREND -0.2196 0.1943 0.3057 1.0000 
      lnSIZE -0.0101 0.1413 0.0868 0.6422 1.0000 

     ROA 0.6947 -0.2317 -0.2447 -0.1086 -0.2532 1.0000 
    RES -0.6773 -0.1348 -0.0909 -0.2184 -0.0706 -0.7678 1.0000 

   DEBT -0.1747 0.1869 0.1976 -0.1814 0.3058 -0.7326 0.4313 1.0000 
  ANALY -0.1676 -0.0185 -0.3858 -0.5440 -0.3104 -0.0819 0.2116 0.1338 1.0000 

 lnBNP 0.4232 0.2386 0.2548 0.1311 -0.2784 0.6324 -0.7751 -0.5103 -0.0867 1.0000 
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KOD=22 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD 0.3784 1.0000 
        OPLAN . . . 

       TREND -0.1093 -0.6145 . 1.0000 
      lnSIZE 0.2372 0.6637 . -0.9333 1.0000 

     ROA 0.1665 -0.1951 . 0.4557 -0.3048 1.0000 
    RES -0.2341 0.0000 . -0.2414 0.0440 -0.8879 1.0000 

   DEBT -0.3328 -0.6444 . 0.4279 -0.6280 -0.0087 0.2772 1.0000 
  ANALY 0.0397 0.5787 . -0.9421 0.8592 -0.5698 0.3877 -0.3389 1.0000 

 lnBNP 0.1798 0.5237 . 0.1311 -0.0816 0.4369 -0.4169 -0.2323 -0.1419 1.0000 
 
 

KOD=23 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD -0.5041 1.0000 
        OPLAN -0.0280 0.7746 1.0000 

       TREND -0.4527 0.2509 -0.0648 1.0000 
      lnSIZE 0.8060 -0.4867 0.1542 -0.3768 1.0000 

     ROA 0.1157 0.1957 0.4250 -0.0020 0.3485 1.0000 
    RES . . . . . . . 

   DEBT 0.7664 -0.5323 0.0110 -0.8073 0.8001 0.0562 . 1.0000 
  ANALY 0.4656 -0.4377 0.1017 -0.2745 0.7442 0.1114 . 0.5971 1.0000 

 lnBNP 0.0827 0.2784 0.2955 0.1311 -0.0603 0.2482 . -0.2661 0.0036 1.0000 
 
 

KOD=24 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD -0.3956 1.0000 
        OPLAN . . . 

       TREND 0.1391 -0.3930 . 1.0000 
      lnSIZE -0.0250 0.0208 . 0.7887 1.0000 

     ROA 0.3980 -0.4354 . 0.3905 -0.0489 1.0000 
    RES . . . . . . . 

   DEBT 0.1242 0.5059 . -0.6213 -0.4095 -0.5905 . 1.0000 
  ANALY -0.1683 -0.3693 . 0.5174 0.3864 -0.0541 . -0.3369 1.0000 

 lnBNP -0.4830 0.1437 . 0.1311 0.2580 -0.2297 . -0.2467 0.3474 1.0000 
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KOD=25 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD 0.1885 1.0000 
        OPLAN . . . 

       TREND 0.2156 0.1296 . 1.0000 
      lnSIZE 0.1937 0.3067 . 0.9432 1.0000 

     ROA -0.3241 -0.6630 . -0.2282 -0.2743 1.0000 
    RES . . . . . . . 

   DEBT 0.0660 -0.1448 . 0.7764 0.6512 -0.2833 . 1.0000 
  ANALY 0.0089 -0.3833 . -0.5809 -0.6351 0.0443 . -0.3553 1.0000 

 lnBNP -0.1619 -0.1728 . 0.1311 0.0195 0.2896 . 0.1218 -0.5264 1.0000 
 
 

KOD=26 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD -0.0373 1.0000 
        OPLAN . . . 

       TREND -0.1019 0.3057 . 1.0000 
      lnSIZE 0.0808 0.3320 . 0.9577 1.0000 

     ROA 0.4248 -0.2218 . -0.5344 -0.5553 1.0000 
    RES . . . . . . . 

   DEBT 0.0365 0.3309 . 0.6555 0.7760 -0.6971 . 1.0000 
  ANALY -0.6309 -0.0455 . -0.2729 -0.3950 -0.0715 . -0.1303 1.0000 

 lnBNP 0.4454 0.2548 . 0.1311 0.1652 0.4694 . -0.0525 -0.2719 1.0000 
 
 

KOD=27 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD -0.4343 1.0000 
        OPLAN . . . 

       TREND 0.1392 -0.3887 . 1.0000 
      lnSIZE 0.5722 -0.6685 . 0.5830 1.0000 

     ROA -0.4513 0.5853 . -0.6311 -0.6307 1.0000 
    RES -0.1862 -0.3162 . 0.2560 0.1462 -0.5344 1.0000 

   DEBT 0.6558 -0.4843 . -0.0392 0.6434 -0.5298 0.1711 1.0000 
  ANALY 0.4726 -0.5552 . 0.5671 0.4917 -0.8627 0.6077 0.3817 1.0000 

 lnBNP 0.0839 0.2544 . 0.1311 -0.0420 0.2776 -0.3175 -0.1371 -0.1208 1.0000 
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KOD=28 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD 0.1861 1.0000 
        OPLAN . . . 

       TREND 0.2839 -0.3057 . 1.0000 
      lnSIZE -0.0157 0.6713 . -0.6563 1.0000 

     ROA 0.2554 -0.3945 . 0.7833 -0.6800 1.0000 
    RES . . . . . . . 

   DEBT 0.1286 -0.2655 . 0.7021 -0.7473 0.6567 . 1.0000 
  ANALY -0.3075 0.2192 . -0.7815 0.4753 -0.6820 . -0.5800 1.0000 

 lnBNP -0.1661 -0.2707 . 0.1311 -0.3062 0.2729 . 0.0397 -0.1491 1.0000 
 
 

KOD=29 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD -0.1566 1.0000 
        OPLAN -0.0531 0.5222 1.0000 

       TREND 0.2343 -0.0836 -0.1310 1.0000 
      lnSIZE -0.0288 -0.2966 -0.1865 -0.6424 1.0000 

     ROA -0.0794 0.2589 0.5183 -0.0123 -0.4318 1.0000 
    RES -0.0721 -0.3333 -0.1741 -0.3066 0.5874 -0.7712 1.0000 

   DEBT 0.0688 -0.3550 -0.5786 0.2808 0.4681 -0.5020 0.2837 1.0000 
  ANALY -0.1503 0.1336 0.1814 -0.0469 -0.3584 0.5962 -0.5076 -0.4105 1.0000 

 lnBNP 0.0923 0.2494 0.4065 0.1311 0.2035 -0.2517 0.3466 0.2549 -0.2584 1.0000 
 
 

KOD=30 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD -0.0613 1.0000 
        OPLAN -0.0613 1.0000 1.0000 

       TREND 0.0836 -0.1943 -0.1943 1.0000 
      lnSIZE 0.0713 -0.2952 -0.2952 0.5915 1.0000 

     ROA -0.3726 0.1862 0.1862 -0.9022 -0.4887 1.0000 
    RES . . . . . . . 

   DEBT -0.0260 -0.0877 -0.0877 0.7026 0.7648 -0.5448 . 1.0000 
  ANALY -0.0668 0.3052 0.3052 -0.2438 0.1831 0.3024 . 0.1445 1.0000 

 lnBNP 0.1072 0.0463 0.0463 0.1311 -0.4231 -0.0555 . -0.0613 -0.2180 1.0000 
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KOD=31 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD . . 
        OPLAN . . . 

       TREND 0.4031 . . 1.0000 
      lnSIZE 0.2899 . . 0.7035 1.0000 

     ROA 0.4088 . . 0.6147 0.0157 1.0000 
    RES -0.1511 . . -0.3057 0.0491 -0.6498 1.0000 

   DEBT -0.2805 . . -0.8312 -0.2358 -0.8333 0.6190 1.0000 
  ANALY 0.0289 . . -0.1407 -0.3800 -0.0173 0.1578 0.0187 1.0000 

 lnBNP 0.4734 . . 0.1311 0.1086 0.4895 -0.2707 -0.1116 -0.5856 1.0000 
 
 

KOD=32 DA VD OPLAN TREND lnSIZE ROA RES DEBT ANALY lnBNP 
DA 1.0000 

         VD -0.5431 1.0000 
        OPLAN -0.3775 0.6742 1.0000 

       TREND 0.2390 0.1943 0.3057 1.0000 
      lnSIZE 0.3110 0.1546 0.1780 0.8011 1.0000 

     ROA -0.5890 0.2973 0.1238 0.0360 -0.0670 1.0000 
    RES 0.3070 -0.1348 -0.0909 -0.2184 -0.1297 -0.8402 1.0000 

   DEBT 0.2814 0.0439 0.0493 0.1980 0.4336 -0.7437 0.4857 1.0000 
  ANALY -0.1297 -0.0510 -0.2405 -0.6272 -0.7105 -0.1473 0.0687 0.0500 1.0000 

 lnBNP -0.5404 0.2386 0.2548 0.1311 -0.1276 0.7951 -0.7751 -0.5668 -0.1685 1.0000 
 
 


