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Abstract
(This thesis is written in Swedish)

Traditionally, it has been difficult for researchers to document the existence and the extent of
manipulation of accounting standards. Big Bath Accounting is a phenomenon where dubious
accounting methods are applied in order to distort the actual situation, often in conjunction
with CEO changes and when companies report negative results. Interest in the topic choice
was awakened from a previous study on the Big Bath Accounting, which showed statistical
correlation between the impairment of goodwill at CEO changes and negative results. The
study aims to examine the statistical link between companies' provisions at CEO changes and
negative results in accordance to the theory of Big Bath Accounting. The study only examines
restructuring costs and other provisions, as they are difficult to control and enable creative
interpretation. The study intends to examine all companies listed on the OMX Stockholm
Stock Exchange's Large Cap, however, excludes banks. The study is of positivistic and
quantitative nature and statistical analysis has been conducted to examine the hypotheses of
the study. The collected data of the study consists of secondary data, which is retrieved
electronically from the companies' financial statements for the years 2001-2008. The
empirical material is the basis for the statistical tests in the study analysis. The statistical
analysis shows a clear link for more frequent provisions in CEO changes and negative results
which are not randomly designed. We can, with reference to the study tests, show statistical
evidence that the phenomenon Big Bath Accounting occurs.

Keywords: Big Bath Accounting, provisions, quantitative study, statistical analysis
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Sammanfattning

Traditionellt sätt har det varit svårt för forskare att dokumentera förekomsten och
omfattningen av manipulering av redovisningsmått. Big Bath Accounting är ett fenomen som
innebär att tveksamma redovisningsmetoder tillämpas i syfte att förvränga företagets verkliga
situation, vilket ofta sker i samband med VD-byte och när företag redovisar ett för perioden
negativt resultat. Intresset för ämnesvalet väcktes utifrån en tidigare studie om Big Bath
Accounting, som påvisade statistiska samband mellan nedskrivning av goodwill vid VD-byte
respektive negativt resultat. I denna studie är syftet att utreda om statistiska samband
föreligger mellan företagets avsättningar vid VD-byte och negativt resultat enligt teorin Big
Bath Accounting. I studien undersöks inte alla avsättningar, utan endast
omstruktureringsutgifter och övriga avsättningar, då de är svåra att kontrollera och utrymme
kan finnas för kreativ tolkning. Studien avser att undersöka samtliga företag noterade på
OMX Stockholmsbörs Large Cap, kreditinstitut exkluderas dock. Studien är av positivistisk
och kvantitativ karaktär. En statistisk analys har genomförts för att undersöka studiens
uppställda hypoteser. Studiens insamlade data utgörs av sekundärdata, vilka hämtats
elektroniskt från företagens årsredovisningar för åren 2001-2008. Det empiriska materialet
utgör grund för de statistiska testerna i studiens analys. Den statistiska analysen påvisar ett
tydligt samband för mer frekventa avsättningar vid VD-byte och negativt resultat som inte är
slumpmässigt betingat. Vi kan med hänvisning till studiens tester påvisa statistiska belägg för
att fenomenet Big Bath Accounting förekommer.

Nyckelord: Big Bath Accounting, avsättningar, kvantitativ studie, statistisk analys
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Begreppsförklaring

fg Frihetsgrader är antalet rader minus ett multiplicerat med antalet kolumner
minus ett

Medelvärdet är den punkt som balanserar fördelningen genom att summera talen
och dela med antalet värden

H0 Nollhypotesen innebär att det inte föreligger skillnader mellan det uttalade
värdet och populationsparametern, antingen kan nollhypotesen antas eller
förkastas

Halt Alternativhypotesen innebär att det föreligger skillnader mellan det uttalade
värdet och populationsparametern och om nollhypotesen förkastas accepteras
alternativhypotesen

typ I-fel När en sann nollhypotes felaktigt förkastas

typ II-fel När en felaktig nollhypotes accepteras

α Signifikansnivå är sannolikheten för att nollhypotesen skall förkastas när den är
sann

χ2 Chitvå-värdet visar sannolikhetsfördelningen och används för hypotestestning
för data som befinner sig på nominala och ordinala skalor

t-test Students t-test jämför om skillnad föreligger mellan två populationer där det
exakta värdet på standardavvikelsen är okänt

s Standardavvikelse är ett spridningsmått som beskriver fördelningens variation

s² Variansen är standardavvikelsen i kvadrat
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Förkortningar

CEO Chief Executive Officer

IAS International Accounting Standards

IASB International Accounting Standards Board

Large Cap OMX Stockholmsbörs Large Cap

RR Redovisningsrådets rekommendationer

SEC Securities and Exchange Commission

t-test Students t-test

VD Verkställande Direktör

ÅRL Årsredovisningslag (1995:1554)
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1. Inledning

I det inledande kapitlet påbörjas studien med en bakgrund kring ämnet som mynnar ut i en
problemdiskussion, vilket ger upphov till studiens problemformulering och syfte. Kapitlet
avslutas med en avgränsning av ämnet och disposition som upplyser läsaren om studiens
struktur.

1.1 Bakgrund
”Mäklarhuset Cheuvreux varnar för "billiga trick" i Ericssons redovisning.
Telekomjätten rasar mot analysen. I en analys daterad 19 september skriver
Cheuvreux att återföringar av avsättningar för framtida kostnader har pumpat
Ericssons marginaler med 1,5–1,9 procent under vd Carl-Henric Svanbergs tid.
Cheuvreux anser att det kan ses som ett "billigt trick” (Thulin, Dagens Industri
2009-02-18 )

Ovanstående citat behandlar kreativ redovisning och speglar hur företag kan manipulera
årsredovisningen (Riahi-Belkaoui 2005). Kreativ redovisning innefattar olika tekniker och
lösningar för att skapa en på förhand rekonstruerad bild av verkligheten och på så sätt uppnå
fastställda mål. Ett fenomen som är en del av kreativ redovisning benämns Big Bath
Accounting, vilket skildrar de åtgärder ledningen vidtar för att drastiskt minska nuvarande
vinst och på så sätt öka den framtida vinsten. Healy (1985 se Riahi-Belkaoui 2005) menar att
om vinst inte kommer att uppnås oavsett val av redovisningsteknik, har ledningen incitament
för att fortsätta minska nuvarande resultat genom att skjuta upp intäkter via tilltagande
nedskrivningar.

Copeland (1972 se Riahi-Belkaoui 2005) definierar Big Bath Accounting som en ”tvättning”
av balansräkningen. Tillgångar skrivs ned eller skrivs av helt och avsättningar görs för
beräknade förluster och kostnader som kan uppkomma i framtiden. Dessa åtgärder antingen
minskar vinsten eller ökar förlusterna för den aktuella perioden samtidigt som de dämpar
framtida vinstutgifter, vilka annars senare hade redovisats i resultaträkningen. Enkelt uttryckt
betyder ”taking a bath” att påverka framtida vinster genom att sänka nuvarande resultat.

Företag är mer benägna att ta ett Big Bath under särskilda perioder (Schilit 2002). Exempelvis
när en ny VD tillräder kan det vara lockande att skriva ned gamla projekt och tillgångar från
föregångaren för att visa starka förbättringar under de kommande åren. Ett annat exempel på
när Big Bath Accounting kan förekomma är perioder då resultatet är negativt, ledningen ser
en möjlighet att flytta ytterligare utgifter till nuvarande period. Fördelen är att de tillförda
utgifterna leder till mindre utgifter i framtiden.

Fenomenet Big Bath Accounting har behandlats i en tidigare studie, Big Bath Accounting: en
studie om ledningens beteende (Haldorson, Karnerfors & Sandberg 2007). Studien undersöker
huruvida det finns statistiska belägg för strategin Big Bath Accounting. Studien finner tydliga
statistiska samband mellan nedskrivning av goodwill vid VD-byte respektive negativt resultat.
I studien ges förslag till fortsatt forskning där andra parametrar än goodwill undersöks. En
sådan parameter kan istället vara avsättningar. Vi anser att det finns ett intresse för aktörer
verksamma inom redovisning och användare av årsredovisningarna att genomföra en studie
som undersöker om det föreligger ett statiskt samband för ledning att genomföra större och
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mer frekventa avsättningar vid VD-byte och negativt resultat. Fenomenet är omdiskuterat i
media och Affärsvärlden (1999) beskriver i en artikel hur avsättningar kan missbrukas.

”Många företag brukar regelmässigt göra stora relativt ospecificerade
avsättningar i samband med förvärv, eller i samband med byten av VD. De
senare brukar ofta sammanfalla med resultatmässigt dåliga år.
[…]Avsättningarna för omstruktureringsutgifter förutsätter att det finns en
detaljerad plan som anger vad som berörs.” (Affärsvärlden 2009-02-18)

I artikeln nämns flertalet företag som har gjort tveksamma avsättningar, SKF, Stora-Enso och
Volvo är exempel på sådana företag. Enligt Nelson, Elliot & Tarpley (2003) är den vanligaste
formen av manipulering av redovisningsmått när företag redovisar för små eller stora
avsättningar ett visst år. Avsättningen avser då vanligtvis åtgärder för omstruktureringar,
lagerreserver, kreditförluster och osäkra fordringar.

Healy & Wahlen (1999) menar att det traditionellt sätt har varit svårt för forskare att
dokumentera förekomsten och omfattningen av manipulering av redovisningsmått. Healy &
Wahlen (1999) nämner en metod som innebär identifikation av förutsättningar för
företagsledningen, då incitament att manipulera årsredovisningen är starka och sedan testa om
det finns ett mönster av oväntade periodiseringsposter eller val av redovisningsalternativ som
överrensstämmer med dessa incitament.

1.2 Problemdiskussion

Att ta ut ovanligt stora omstruktureringsutgifter är ett sätt för hur den nytillträdda VD kan
garantera att kommande års prestationer förbättras (Schilit 2002). Nästkommande period
kommer ett förbättrat resultat kunna presenteras eftersom kommande utgifter har tidigarelagts.
Dessa omstruktureringsutgifter skall redovisas under begreppet avsättningar (IAS 37, p.71).
IAS 37 definierar en avsättning som en skuld men som är oviss vad gäller förfallotidpunkt
eller belopp. Enligt Artsberg (2005) innebär avsättningar ovanligt mycket uppskattningar och
bedömningar, vilket dock är en förutsättning för att redovisningen skall ge en rättvisande bild.
Det råder stor osäkerhet kring avsättningar om det exakta beloppet eller tidpunkten för
infriandet av åtagandet. Bedömningarna kräver erfarenhet och professionalitet men då de är
subjektiva blir redovisningen inte mer rättvisande. Därför menar Artsberg (2005) att det gäller
att försöka minska subjektiviteten i bedömningarna. Det faktum att avsättningar baseras på
uppskattningar och subjektiva bedömningar gör det svårt att kontrollera om den faktiska
avsättningen är sann och riktig. Skapar detta utrymme för företag att upprätta en kosmetiskt
justerad årsredovisning?

Griffith (1990) menar att varje företag i varje land manipulerar med företagets resultat och att
den finansiella informationen fungerar som ett propagandavapen som nyttjas när behov
uppstår. Tiden när ett företags årsredovisning endast visade dess affärstransaktioner är förbi,
då pressen på ledningen att visa ett tillfredställande resultat är större än någonsin. Vidare
menar Griffith (1990) att det inte finns några tvivel om att ledningen behöver den flexibilitet
som kreativ redovisning innebär, därför behöver användarna av den finansiella informationen
veta hur denna flexibilitet har implementerats i praktiken. Förekommer kreativ redovisning i
sådan stor utsträckning som Griffiths (1990) menar? Finns det belägg för ovan påståenden?
Skapar vissa situationer utrymme för kreativ redovisning?
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Det finns ett antal olika situationer som ökar skälen för ledningen att manipulera med
årsredovisningen, ett av dem är när en ny VD tillträder och ett annat vid år med negativt
resultat (Penman 2004). En extrem variant av manipulation benämner Penman (2004) som
”taking a bath”. Begreppet ”taking a bath” innebär att den nya VD som tillträder försämrar
årets resultat för att få nästkommande års resultat att bli bättre, då VD belönas för
vinstgenererande resultat. Även Wells (2002) menar att det är vanligt förekommande att
manipulering av årsredovisningen sker när en VD tillträder sin nya tjänst. En ny VD kan ha
starka incitament för att minska det redovisade resultatet vid tillträdandet, då den nya VD inte
är ansvarig för vad som skett under den förra VD:s period och kan således hänvisa det första
verksamhetsåret till föregående ledning. Ett sådant beteende från VD:s sida förstärks av att
det redovisade resultatet från första året är mindre viktigt, då det formella kontraktet för
prestationsmätning förväntas gälla först från det andra året.

Finns det statistiska stöd för de teorier som Penman, Wells och Riahi-Belkaoui diskuterar
angående Big Bath Accounting? VD-byte omtalas som en period då företaget ”passar på” att
tillämpa tveksamma redovisningsmetoder, perioder då företaget redovisar negativt resultat
nämns också. Stämmer dessa påståenden om att särskilda perioder är mer utsatta för
manipulering? Slutligen, är Big Bath Accounting ett fenomen som förekommer på OMX
Stockholmsbörs?

1.3 Problemformulering

Huvudhypotes 1Vid VD-byte förekommer avsättningar mer frekvent än år med icke byte av VD
Delhypotes 1

Vid VD-byte förekommer större avsättningar i absoluta belopp än år med icke byte av VD

Huvudhypotes 2Vid negativt resultat förekommer avsättningar mer frekvent än år med positivt resultat
Delhypotes 2

Vid negativt resultat förekommer större avsättningar i absoluta belopp än år med positivt
resultat

1.4 Syfte

Studiens syfte är att utreda om statistiska samband föreligger mellan företagets avsättningar
vid VD-byte och negativt resultat för att undersöka om det finns statistiska belägg för teorin
Big Bath Accounting på OMX Stockholmsbörs Large Cap.
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1.5 Avgränsning

Vår studie kommer endast att behandla börsnoterade koncerner som är listade på OMX
Stockholmsbörs Large Cap, som innefattar alla svenska noterade bolag med ett börsvärde
över en miljard EURO. Vi anser att Large Cap är tillräckligt omfattande för att ge studien
tillförlitlighet. I studien undersöks inte alla avsättningar, utan endast omstruktureringsutgifter
och övriga avsättningar, då de är svåra att kontrollera och utrymme kan finnas för kreativ
tolkning.
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1.6 Disposition

1. Inledning

2. Metod Metodkapitlet innefattar en diskussion om metodologiskt

ställningstagande, vilken typ av studie som genomförs och
datainsamlingstekniker. Vidare diskuteras studiens validitet samt
reliabilitet och slutligen följer en kritisk metoddiskussion.

3. Teori I teorikapitlet sker en konstruktion av en teoretisk referensram där

centrala begrepp definieras och teorier som berör ämnet
behandlas. Kapitlet ger läsaren en förståelse för studiens fortsatta
empiriska undersökning och analys.

4. Empiri Empirikapitlet presenterar studiens insamlade data.

5. Analys I analyskapitlet sker en statistisk analys av studiens empiriska

undersökning. Hypoteserna verifieras eller falsifieras för att
fastställa om samband finns mellan större och mer frekventa
avsättningar vid VD-byte samt negativt resultat.

6. Slutsats I slutsatskapitlet sker en sammanställning av studiens

undersökning. Vidare diskuteras resultatet utifrån ett kritiskt
förhållningssätt. Studiens forskningsbidrag presenteras och
slutligen lämnas förslag till fortsatt forskning.
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2. Metoddiskussion

I metodkapitlet förs en diskussion kring vilket metodologiskt ställningstagande och
vetenskapligt förhållningssätt vi har. Kapitlet inleds med ett övergripande metodologiskt
avsnitt där vi tar ställning till vår verklighetsuppfattning och kunskapsuppfattning. Vidare
presenteras studiens statistiska metod som förklarar de statistiska testerna. Kapitlet fortsätter
med att studiens validitet samt reliabilitet förklaras. Kapitlet avslutas med en kritisk
metoddiskussion.

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt

Det finns två huvudinriktningar inom forskningens vetenskapliga förhållningssätt,
hermeneutik och positivism (Patel & Davidson 2003). Det krävs en god överblick över de
olika vetenskapliga förhållningssätten för att bedriva framgångsrik forskning.

Hermeneutiken är positivismens motsats och är en vetenskaplig riktning där
grundbetingelserna för den mänskliga existensen studeras och tolkas (Patel & Davidson
2003). Således betyder hermeneutik tolkningslära. Det hermeneutiska förhållningssättet står
för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en öppen forskarroll som är subjektiv och
engagerad. När den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet sker det utifrån
sin egen förförståelse, då tankar, intryck och känslor krävs för att kunna tolka och förstå
forskningsobjektet. Till skillnad från positivismen studeras helheten i stället för delarna, och
pendlar mellan del och helhet för att uppnå en total förståelse.

Positivismen stöder tanken om en enhetlig vetenskap (Patel & Davidson 2003). Forskningen
ska bedrivas metodiskt enligt den hypotetiskt-deduktiva modellen, vilket innebär att
hypoteserna härleds deduktivt utifrån teorin, vilka därefter empiriskt prövas med
vetenskapliga metoder. Positivistisk forskning innefattar tanken om reduktionism, som
innebär att bryta ned helheten i delar och studera dem var för sig. Forskarens förhållningssätt
sätts i en yttre relation till forskningsobjektet. Forskningsresultatet ska inte påverkas av yttre
aspekter såsom politiska eller religiösa uppfattningar. Således skall forskaren alltid förutsättas
vara objektiv i positivistisk forskning. Ofta har positivism fått stå för kvantitativa, statistiska
hårddatametoder där forskaren skall anta ett objektivt förhållningssätt.

I denna studie antas ett positivistiskt förhållningssätt, då undersökningen bygger på en
kvantitativ metod vilket är ett typiskt karaktärsdrag för positivismen. Studiens undersökning
skall i möjligaste mån sträva efter objektivitet, men även i en kvantitativ studie är det svårt att
helt undvika subjektiva uppfattningar. Holme & Solvang (1997) menar att det traditionella
objektivitetsidealet är en omöjlighet, istället ställs krav på saklighet och öppenhet i
framställningen som representerar ett slags modifierat objektivitetsideal i forskningen. Valet
av studiens parametrar avsättning, VD-byte och negativt resultat har färgats av våra subjektiva
uppfattningar, vi kan således inte påstå att vår studie enbart är av objektiv karaktär. Däremot
fokuserar vi i studien på en maximal tydlighet och öppenhet i vår arbetsförfarande. Vidare går
vårt arbetsförfarande vid studerandet av årsredovisningarna i linje med reduktionismen, då vi
studerar årsredovisningen, helheten, för att sedan bryta ned den i delar, det vill säga de
parametrar vi avser att mäta i studien. Vi ämnar utföra den empiriska undersökning
kontrollerat, systematiskt och noggrant, vilket är i enlighet med den positivistiska läran. De
statistiska tester vi använder för att analysera studiens insamlade data ger inte utrymme för
personliga tolkningar.
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2.2 Verklighetsuppfattning

Ontologi beskriver hur verkligheten egentligen ser ut (Johannessen & Tufte 2003). Två olika
ontologier går att urskilja, realism och idealism (Patel & Davidson 2003). Ontologisk realism
innebär en tro på att världen existerar oberoende av det mänskliga tänkandet. Även om
människan inte upplever eller observerar världen existerar den ändå. Om vi exempelvis skulle
blunda och hålla för öronen, med andra ord stänga av alla våra sinnesintryck skulle ändå
världen existera på samma sätt som när vi observerade den. Vår verklighetsuppfattning går i
linje med det realistiska synsättet, då synsättet innebär att observera verkligheten objektivt. Vi
skall undvika att ge plats för personliga tolkningar i undersökningen.

Ontologisk idealism är motsatsen till ontologisk realism (Patel & Davidson 2003). Inom
ontologisk idealism anses verkligheten vara beroende av subjektets tänkande och mentala
föreställningar. Verkligheten kan således inte existera om vi inte kan uppleva den. Att dra
idealsim till sin spets innebär att verkligheten endast antas existera i vårt medvetande, då i
form av våra idéer. En mer befintlig tolkning inom idealismen är att erkänna tingens existens
utanför vårt medvetande, dock är det omöjligt att få en sann eller objektiv kunskap om dem.
Här betraktas kunskapen om världen som socialt konstruerad.

2.3 Kunskapsuppfattning

Läran om kunskapens ursprung och giltighet är läran om kunskapsfilosofi, vilket även kan
uttryckas som epistemologi (Patel & Davidson 2003). Epistemologi svarar på frågan om hur
vi kan få kunskap om verkligheten (Johannessen & Tufte 2003). Inom epistemologin finns två
olika uppfattningar om hur vi får kunskapen, empirism och rationalism.

Att erhålla kunskap genom våra sinnen och erfarenheter är vad empirism innebär, ett annat
ord för empirism kan vara erfarenhet (Patel & Davidsson 2003). Här görs liknelsen om att vi
föds som oskrivna blad och att våra sinnesintryck ger oss en sann bild av verkligheten,
erfarenhet blir vår kunskap. Att ha en empirisk syn på kunskapen innebär en
naturvetenskaplig syn på vetenskapen och att verkligheten är objektiv. Är vi noggranna kan
sann kunskap erhållas, under förutsättningen att forskaren är objektiv och inte påverkar
forskningsresultaten. Vidare kännetecknas en empirisk vetenskap av att kunskaperna grundas
på observationer av verkigheten. Kunskap som baseras på erfarenheter genom observationer
av omvärlden och verkligheten är empirisk. Kemi, fysik, ekonomi och sociologi är
vetenskaper som är empiriska medan icke empiriska vetenskaper är matematik och stora delar
av filosofin.

Den andra uppfattningen inom epistemologi, rationalismen, har en annan syn på hur
kunskapen erhålls (Patel & Davidson 2003). Somliga inom rationalismen anser en del
förmågor vara medfödda eller givna, så som språket eller förmågan att föra ett logiskt
resonemang, tillskillnad från empiristerna som anser erfarenheter och sinnesintryck bildar vår
kunskap. Rationalisterna menar således att våra medfödda förmågor ger erfarenheten en
mening. Vidare anser de att kunskapen har en stark koppling till vårt förnuft.

Då vi bygger vår kunskap genom erfarenhet från verkligheten har vi en empirisk syn på hur
kunskap skapas. Studien baseras på observationer från verkligheten vilket också går i linje
med den empiriska kunskapsbilden. Vi hämtar vår kunskap genom det empiriska materialet
som också ligger till grund för att kunna besvara studiens uppställda hypoteser. Insamlandet
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av det empiriska materialet sker objektivt, vilket innebär att årsredovisningarna granskas
utifrån ett neutralt perspektiv, oberoende om informationen är till fördel eller nackdel för
studiens resultat. I studien görs ingen åtskillnad på information, utan all data behandlas lika.

2.4 Vetenskapligt angreppssätt

Inom samhällsvetenskapen går det att urskilja två metodiska angreppssätt, kvalitativa och
kvantitativa metoder (Holme & Solvang 1997). Skillnaden mellan de två angreppssätten
består främst i hur användandet av siffror och statistik sker. Kvalitativa studier kännetecknas
av flexibilitet medan kvantitativa lutar mer åt strukturering.

Kvalitativa metoder syftar till att få en förståelse för insamlad information, och inte en
generell giltighet (Holme & Solvang 1997). Fokus ligger på att få en mer djupgående
förståelse för den problematik som föreligger och kunna skildra helheten. I kvalitativa
metoder är närhet till informationskällan en central företeelse. Styrkan för kvalitativa metoder
ligger i att de synliggör helheten, vilket ger en god insikt i sociala processer och kontexter.

Den kvantitativa metoden är av mer formaliserad och strukturerad karaktär (Holme & Solvang
1997). Forskarens arbete sker kontrollerat. Holme & Solvang (1997 se Andersen 2008) menar
att inom kvantitativa metoder används till stor del naturvetenskapliga metoder, såsom
statistik, matematik och aritmetiska formler. Forskaren har klara riktlinjer för hur
undersökningen skall genomföras och syftet är att förklara orsaken bakom fenomen som
undersökningen baseras på. En central del vid analyserandet av kvantitativt insamlad
information är statistiska mätmetoder (Holme & Solvang 1997). Ett problem med kvantitativa
metoder är den alltför stora tilltron till statistisk data, där statistisk data uppfattas som en
objektiv sanning, vilket kan leda till missbruk från både forskaren och andra tolkare av
resultatet. Studien är av kvantitativ karaktär, eftersom den bygger på statistiska mätmetoder,
vilket är ett kännetecken för kvantitativa studier. De statiska mätmetoderna som behandlas i
studien är chitvå-test och Students t-test.

2.5 Vetenskaplig ansats

Det finns två huvudsakliga teoriansatser som kan användas på företeelser som skall studeras,
induktion respektive deduktion (Holme & Solvang 1997). Deduktion benämns i regel för
bevisandets väg och induktion benämns upptäcktens väg. Båda ansatserna anger
tillvägagångssätt utifrån vilka vetenskapliga slutsatser kan dras (Andersen 2008).

Induktion utgår från empirin för att skapa generaliseringar om teorin, inte sällan är syftet att
bygga upp ny teori (Andersen 2008). Forskaren har oftast en enskild händelse som
förutsättning för att dra slutsatser om en princip eller generell lagbundenhet. Det är alltså inte
teoriutveckling som är utgångspunkten för forskningen, utan är en process som förutsätter
teoriutveckling och som utvecklas parallellt med det systematiska insamlandet av empirisk
information (Holme & Solvang 1997). Utgångspunkten är således empirisk data. I motsats till
deduktion bygger inte verifierandet av teorin på huruvida förutsägelsen sann, utan skall
istället verifieras empiriskt (Riahi-Belkaoui 2005).

Deduktivt utformad teori verifieras eller falsifieras, beroende på om hypotesen är sann eller
inte (Riahi-Belkaoui 2005). Ytterligare en teoriansats benämns hypotetiska/deduktiva
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metoden, vilken syftar till att förklara eller förutsäga verkligheten. Metoden används
framförallt för att testa befintliga teorier men kan också användas för att förfina och utveckla
teorin. Studien bygger på en hypotetisk-deduktiv ansats då vi försöker förklara verkligheten
genom att testa teorin. Studiens uppställda hypoteser kommer antingen att förkastas eller
godtas. Genom studiens statistiska mätmetoder vill vi fastställa om det finns statistiska belägg
för fenomenet Big Bath Accounting.

2.6 Operationalisering av hypoteser och begrepp

Operationalisering är processen från det generella till det konkreta (Johannessen & Tufte
2003). Att bryta ned de teoretiska begreppen är en central företeelse vid operationalisering
samt att avgöra vilka begrepp som är relevanta för frågeställningen (Andersen 2008). När ett
empiriskt begrepp har operationaliserats benämns det som en variabel. Holme & Solvang
(1997) menar att i kvantitativa metoder fordras det ett klart och mätbart uttryck för den
teoretiska frågeställnigen som skall undersökas.

Utifrån problemformuleringen har två huvudhypoteser och två delhypoteser skapats. Syftet
med hypoteserna är att se om det föreligger ett statistiskt stöd för teorin Big Bath Accounting,
vilket beskrivs i Kapitel 3 Teoretisk referensram, och problemformulering samt bakgrund.

Studiens variabler som skall operationaliseras är VD-byte, avsättning och negativt resultat.
VD-byte avser det år då VD tillträder samt efterföljande år, årsredovisningen för året granskas
och vem det är som skrivit under årsredovisningen med titeln, Verkställande Direktör (VD)
eller Chief Executive Officer (CEO). För att fastställa om VD-byte skett år 2001 observeras
även år 1999 och år 2000, då definitionen för VD-byte i undersökningen avser två år. Detta
förfarande beaktar de fall då VD tillträder i slutet av ett räkenskapsår.

Med avsättning avses räkenskapsårets redovisade avsättning, vi söker de avsättningar som har
kostnadsförts i resultaträkningen. När en avsättning kostnadsförs i resultaträkningen redovisas
samtidigt en skuld i balansräkningen, där också hänvisning till noten för avsättningen
redovisas. För att säkerställa vad respektive räkenskapsårs avsättning uppgår till granskas
noten för respektive avsättning som ger information om avsättningen för räkenskapsåret
ifråga.

De avsättningar vi granskar är omstruktureringsutgifter och övriga avsättningar samt
avsättningar som härrör till omstruktureringen. Resterande avsättningar exkluderas från
undersökningen så som pensionsavsättningar, då det finns underlag för dessa och de lättare
kan kontrolleras. I de fall bolagen inte har specificerat räkenskapsårets redovisade avsättning
har vi jämfört räkenskapsårets UB-värde med dess IB-värde och genom att ta fram
mellanskillnaden kan information om räkenskapsårets avsättning erhållas.

Utifrån posterna avsättning och resultatet efter finansiella poster har vi beräknat följande
ekvation: [avsättning/(avsättning + resultat efter finansiella poster)]. Genom att avsättningen
i ovan ekvation adderas till resultatet erhålls en kvot från ett resultat som inte påverkats av
avsättningen. I de fall avsättningen leder till att resultatet skiftar från positivt till negativt,
medför ovan ekvation till att avsättningen räknas i relation till ett positivt resultat. I och med
detta förfarande kan vi se den verkliga effekten på resultatet av avsättningen genom att
avsättningen således adderas till resultatet. Kvoten visar sedermera på hur resultatpåverkande
avsättningen är utifrån ett icke avsättningspåverkat resultat.
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Utifrån ovan ekvationen erhålls således en kvot, vilken illustrerar avsättningens påverkan på
resultatet. I studien behandlas tre olika gränser, 20 %, 25 % respektive 30 %. Anledningen till
dessa gränsdragningar är att isolera de avsättningar som har en markant påverkan på
resultatet. Det resultat som undersökningen baseras på är resultat efter finansiella poster.
Skälet till att företagets redovisade resultat utgör en variabel grundar sig i att endast de
avsättningar som är resultatpåverkande ingår i undersökningen. Företaget ifråga redovisar då
avsättningen som en kostnad, vilket efterföljande år kan återföras och redovisas som en intäkt.

2.7 Datainsamling

Data kan grupperas efter olika kriterier, primära eller sekundära respektive kvalitativa eller
kvantitativa (Andersen 2008). Primärdata kallas data som forskaren själv samlar in, data som
samlats in av andra benämns sekundärdata (Patel & Davidson 2003). Kvalitativ data är
mjukdata som exempelvis intervjuer och verbala analyser av textmaterial. Kvantitativa data
kan förmedlas i form av siffror, tabeller och figur. Den är mätbar och ligger till grund för
statistisk bearbetning och analys.

I studien används sekundärdata i form årsredovisningar. Årsredovisningarna tillhör företag
noterade på OMX Stockholmsbörs Large Cap. Vår intention är att undersöka samtliga
företags årsredovisningar mellan perioden 2001-2008. För varje företag och år kommer
räkenskapsårets avsättningar analyseras för att undersöka om avsättningar förekommer mer
frekvent samt i större absolut belopp i samband med VD-byte och negativt resultat.

I studien ingår 57 observerade företag, av dessa redovisar 6 företag valuta i USD och 3 i
EURO i årsredovisningarna. För att kunna utföra beräkningar och jämföra dessa med övriga
företag som redovisar valuta i SEK har vi eliminerat valutaskillnaderna genom att räkna om
dem till SEK. Genomsnittskursen från Riksbanken för varje år har använts vid omräkningen, i
Bilaga 5 återfinns samtliga valutakurser.

Studiens insamlade data är mätbar och kategoriseras som kvantitativ, då den utgör grund för
studiens statistiska beräkningar. I kvantitativa studier kallas den egenskap som utgör studiens
föremål för variabel (Lisper & Lisper 2005). Variabeln kan befinna sig på olika skalor, såsom
nominalskala, ordinalskala, intervallskala eller kvotskala. Skalnivån kan vara avgörande för
vilka beräkningar som är möjliga att utföra.

Nominalskala delar in data i kategorier och beräknar hur många observationer som finns i
varje kategori (Lisper & Lisper 2005). Ordinalskala ger mätvärdena en rangordning men
avståndet mellan mätvärdena är inte relevant. Intervallskala rangordnar mätvärdena och det är
relevant att studera skillnader mellan olika mätvärden, då avståndet mellan mätvärdena är
detsamma. Data på kvotskala kan använda alla fyra räknesätten och det är meningsfullt att
bilda kvoter. Studiens insamlade data som analyseras i chitvå-testet befinner sig på
nominalskala. Enligt Lisper & Lisper (2005) är chitvå-testet det vanligaste testet för nominala
data. I Student t-test är studiens insamlade data på kvotnivå, vilket utgör grunden för att testet
skall få användas (Lisper & Lisper 2005). Även data från intervallskala kan användas i ett
Student t-test. Students t-test och chitvå-test beskrivs mer ingående i avsnitt 2.10 Statistisk
metod.
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2.8 Urval

När en undersökning av ett fenomen skall genomföras måste forskaren ta ställning till
huruvida alla enheter skall undersökas eller enbart några få av dem (Andersen 2008).
Summan av alla enheter utgör en population. Vanligt vid kvantitativa undersökningar är att
undersöka enbart utvalda enheter i populationen, det vill säga göra ett stickprov från
populationen. Detta i syfte att förenkla bearbetningen av information samt ange i vilken
utsträckning resultaten från stickprovet ger en korrekt bild av förhållanden i hela gruppen som
urvalets gjorts från (Holme & Solvang 1997). Målet med urval är att ge en fingervisning om
hur representativt resultatet är (Lisper & Lisper 2005).

Studiens avgränsade problemområde och föremål för urvalet utgörs av de börsnoterade
företagen på OMX Stockholmsbörs Large Cap. Detta urval följer delvis tanken om ett
stratifierat urval, då ett visst antal enheter av bestämda kategorier representerar urvalet
(Andersen 2008). Däremot kommer vi inte genomföra ett slumpässigt urval bland företagen
på Large Cap utan avser att undersöka alla företagen, vilka således utgör studiens population.
Vi har valt att inkludera alla företag på Large Cap som följer årsredovisningslagen
(1995:1554). Vi har valt att exkludera kreditinstitut då dessa företag följer lag (1995:1559)
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag vid sidan av årsredovisningslagen
(1995:1554). Exkluderande företag är därmed Nordea Bank, SEB, Swedbank och Svenska
Handelsbanken.

Årsredovisningarna för företagen på Large Cap utgör empiriskt underlag, vilka har inhämtats
elektroniskt från företagens hemsidor. Totalt har 424 årsredovisningar mellan åren 2001-2008
studerats. Tabell 2.1 illustrerar studiens totala urvalsram. Från denna urvalsram är fyra bolag
exkluderade, vilka samtliga utgörs utav kreditinstitut. Övriga 53 bolag bildar grund för
studiens observationer under totalt åtta år, 2001 till 2008.

Tabell 2.1 Företag inkluderade i studien

Totalt antal företag, Large Cap 57 100,00 %

Företag i studien 53 92,98 %

Exkluderade företag 4 7,02 %

Företagens resultaträkning, balansräkning och tillhörande noter granskas för att observera
värden på de variabler som vi ämnat undersöka. Variablerna är följande;

 Räkenskapsårets avsättning
 Negativt resultat (resultat efter finansiella poster) för räkenskapsåret
 VD-byte under räkenskapsåret

I resultaträkningen observerar vi resultat efter finansiella poster samt registrerar om resultatet
är negativt eller positivt. År 2005 var för många bolag en övergångsperiod till att redovisa
enligt IFRS. Vi har då för år 2004 fört in värden som följer IFRS standard och inte enligt
svensk standard. Värdena för år 2004 har inhämtats från respektive företags årsredovisning
från år 2005.
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2.9 Bortfallsanalys

Det är svårt att utföra en undersökning där inte bortfall existerar (Lisper & Lisper 2005). En
intressant fråga att besvara är hur stort bortfallet får vara, dock är det omöjligt att ge ett
generellt svar på frågan då flera olika faktorer spelar in. Vidare menar Lisper & Lisper (2005)
att om bortfallet i undersökningen är mindre än 10 % behöver inte risken om ett snedvridet
resultat befaras, dock kan ingen regel om storleken på bortfallet statistiskt berättigas, då
orsaken till bortfallet har en mer betydande roll.

I studien har årsredovisningar från år 2001 till 2008 observerats vilka utgör studiens empiriska
grund och som åskådliggörs i tabell 2.2. Utifrån antal bolag i studien (53 stycken) under åtta
år erhålls 424 observationer. Emellertid förekommer det bolag inom urvalet som ej varit
noterade samtliga år, dessa benämns som ”Ej noterade”, vilket motsvarar 5,66 % och räknas
inte som bortfall. ”Ej noterade” avser en egen grupp och eftersom de utgör företag som ännu
inte hade noterats på OMX Stockholmsbörs Large Cap för året ifråga faller de inte inom
studiens avgränsning, vilket är företag noterade på Large Cap.

Tabell 2.2 Bortfall

Totalt urval 424 100,00 %

Antal observationer 383 90,33 %

Ej noterade 24 5,66 %

Bortfall 17 4,01 %

De bolag som varit noterade, men som ej tillhandahållit årsredovisningar i elektronisk form
under något av åren benämns ”Bortfall”. Totalt har 383 observationer erhållits, dessa bildar
sedermera grund för studiens fortsatta statistiska analys och utgör 90,33 % av studiens urval.

Sammantaget utgör studiens bortfall endast 4,01 %, vilket understiger Lisper & Lisper (2005)
uttalande om att bortfall som understiger 10 % minskar risken för snedvridning, vilket dock
inte statiskt kan berättigas. Istället kan anledningen till borstfallet diskuteras och försöka
besvaras, samt vilken betydelse det har för resultatet. Även karaktärsdragen för bortfallet är en
intressant aspekt i bortfallsanalysen.

Anledningen till de 17 bortfallen var att företaget ifråga inte elektroniskt tillhandhöll sin
årsredovisning. När bortfallet analyseras kan ett mönster utskiljas, de år då årsredovisningen
inte tillhandahölls i elektronisk form berör antingen de första åren i undersökningen, eller det
sista året, det vill säga år 2008. Den empiriska undersökningen utfördes mellan den 6 april
och 17 april och då var inte samtliga årsredovisningar publicerade, vilket förklarar bortfallen
för år 2008. Det går dock inte att urskilja speciella karaktärsdrag för de företag som ingår i
bortfallet och därmed är det svårt att göra generaliseringar om påverkan på resultatet. I
studiens Bilaga 2 åskådliggörs de företag som ingår i bortfallet samt året ifråga.
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2.10 Statistisk metod

I föreliggande avsnitt beskriver vi de statistiska test som kommer att användas i studien.
Samtliga test är hypotesprövande test, vilka avser att förkasta studiens formulerade
nollhypotes och följaktligen acceptera studiens huvudhypotes.

2.10.1 Hypotesprövning

Syftet med hypotesprövning är att förkasta nollhypotesen (Lisper & Lisper 2005). För att
kunna förkasta nollhypotesen skall testets signifikansvärde understiga testes kritiska
signifikansvärde. I studien har vi valt ett kritisk värde, α, om 5 %. En signifikansnivå om 5 %
är vanligt vid samhällsvetenskapliga undersökningar (Vejde & Leander 2005). Då kan
forskaren uttala sig om att resultaten är korrekta med 95 % sannolikhet och i 5 % av fallen blir
forskaren vilseledd (Lisper & Lisper 2005). Är testets signifikans nära det kritiska
signifikansvärdet kan komplikationer uppstå. Dessa benämns typ I-fel respektive typ II-fel
och ger indikationer på huruvida nollhypotesen felaktigt förkastats eller ej. Typ I-fel uppstår
då en sann nollhypotes förkastats och därmed en falsk alternativhypotes accepteras. Det
innebär ett felaktigt antagande om att slumpen inte har påverkat, då det dock är slumpen och
inte alternativhypotesen som orsakar skillnaderna mellan grupperna. Typ II-fel uppstår när en
falsk nollhypotes accepteras och därmed en sann alternativhypotes förkastas.  Således kan typ
I- fel kan endast förekomma om nollhypotesen förkastas, typ II- fel kan endast inträffa om
nollhypotesen accepteras.

2.10.2 Student t-test

Students t-test är ett parametrisk test för oberoende mätningar (Lisper & Lisper 2005).
Parametriska test beskriver parametrar, såsom en populations medelvärde eller
standardavvikelse. Parametriska test kräver data på intervall- eller kvotnivå. Ju mindre
stickproven är desto mer betyder normalitet och snedhet. Testen bygger på att mätvärdena är
normalfördelade och har lika stora varianser. Därmed kan även hypotesprövning baserad på
slumpfördelningen inom normalkurvan ske. Även i de fall då fördelningen inte är
normalfördelad kan ett Student t-test användas, förutsatt att n  30. Då anses fördelningen
vara normal oavsett utseende på populationen.

Students t-test jämför om skillnad föreligger mellan två populationer där det exakta värdet på
standardavvikelsen är okänt (Lisper & Lisper 2005). Testet fodrar särskilda antaganden för att
kunna användas. Data ska vara på intervall- eller kvotskalenivå. Populationerna bör vara
normalfördelade. Varianserna får inte väsentligt skilja sig i stickproven. Vid osäkerhet om t-
testets förutsättningar uppfylls, bör ett icke-parametrisk test användas. T-testet prövar om
skillnaden i medelvärdet är slumpmässig eller om alternativhypotesen kan accepteras.

För att nollhypotesen i studiens delhypotes 1 och 2 skall förkastas eller antas kommer Student
t-test att användas. Anledningen till att Students t-test är lämplig att använda för
hypotesprövning på delhypotes 1 och 2 är att hypoteserna bygger på kvotskala, vilket utgör
grunden för att Students t-test ska få användas.
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Formeln för Students t-test ser ut enligt nedan, det bör dock tilläggas att vi använt oss av
statistikprogrammet SPSS vid genomförandet av testet. Utifrån resultaten från Students t-test
kan vi senare i Kapitel 5 Analys antingen förkasta eller anta studiens uppställda nollhypotes.

t Testets t-värde
Medelvärde

s² Varians
n Storlek på stickprovet

2.10.3 Chitvå-test

Chitvå-test är det vanligaste testet för nominala data, och är ett icke-parametriskt test (Lisper
& Lisper 2005). Icke-parametriska test ställer mindre krav på beskrivningen av verkligheten,
då populationen inte behöver vara normalfördelad eller ha samma varians. Är måtten på
nominal eller ordinalskala ska icke-parametriska test användas. Uppfylls inte
förutsättningarna för parametriska tester men måtten är på intervall- och kvotnivå, ska icke-
parametriska test användas. Ett undantag från denna regel är då populationen är tydligt
onormal. Ett exempel på en onormal population är då observationerna är få. Undantaget
grundas i att stickprov för n ≥ 30 resulterar i normalfördelad sampelfördelning oavsett hur
populationen ser ut.

I ett chitvå-test beräknas förväntad och observerad frekvens samt hur stor sannolikheten är att
skillnaden mellan dessa värden beror på slumpen. När förväntad och observerad frekvens har
erhållits kan värdet på chitvå (2) beräknas genom nedanstående formel. Utifrån chitvå-värdet
kan vi senare förkasta eller anta den uppställda nollhypotesen.

O Observerade frekvenser
E Förväntade frekvenser

För att nollhypotesen i huvudhypotes 1 och 2 skall kunna förkastas eller antas krävs ett chitvå-
test. Anledningen till att chitvå-testet är lämpligt att använda för huvudhypotes 1 och 2 är då
hypoteserna bygger på nominala data och för den typen av data är chitvå-testet det vanligaste
testet. För nominala data erhålls inga värden längs en dimension, istället sker kategorisering
av studiens data (Lisper & Lisper 2005). I studien kommer 2 kategoriseringar att ske:
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Kategorisering 1
 VD-byte
 Ej VD-byte

Kategorisering 2
 Negativt resultat
 Positivt resultat

2.11 Tillförlitlighet och giltighetsanspråk

En målsättning för varje studie är att ha information som är reliabel eller pålitlig (Holme &
Solvang 1997). Validitet och reliabilitet står i relation till varandra, därför måste fokus ligga
på båda karaktärsdragen (Patel & Davidson 2003).

Hur stor studiens validitet är beror på vad som mäts och om det är tydliggjort i
frågeställningen (Holme & Solvang 1997). Validitet inbegriper två begrepp, giltighet och
relevans (Andersen 2008). Giltighet pekar på huruvida teorin och empirin stämmer överens.
Relevansen ger en anvisning om empirin och om de utvalda variablerna är relevanta för
undersökningens problemställning. Validitet handlar om att veta vad som undersöks, att det vi
säger ska undersökas faktiskt undersöks (Patel & Davidson 2003).

Reliabilitet fastställs av hur mätningarna utförs och med vilken exakthet informationen har
bearbetats (Holme & Solvang 1997). Reliabilitet handlar om instrumentets tillförlitlighet, det
vill säga hur väl instrumentet står sig mot olika slumpartade inflytanden (Patel & Davidson
2003). För att erhålla ett korrekt mått på reliabiliteten måste ett instrument användas som
resulterar i en måttskala. Ett reliabilitetsmått kan uttryckas genom att förklara statistiska
samband. För att hög reliabilitet inom kvantitativ forskning ska uppnås måste studieobjektet
antas ha ett sant värde, som kan frambringas om mätningen utförs noggrant. Om olika och
oberoende mätningar av ett specifikt fenomen ger ett enhälligt resultat har undersökningen
hög reliabilitet (Holme & Solvang 1997).

Det finns tre tumregler för sambandet mellan validitet och reliabilitet: ”Hög reliabilitet är
ingen garanti för hög validitet”, ”Låg reliabilitet ger låg validitet” och ”Fullständig
reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet” (Patel & Davidson 2003, s 99).

Ovan citat anser vi tydligt beskriver förhållandet mellan validitet och reliabilitet. Om inte
validitet kan fastställas kan därmed heller ingen reliabilitet ges. Det visar att båda står i
relation till varandra och inget utesluter det ena eller det andra. Figur 2.1 tydliggör sambandet.

Figur 2.1 Validitet och reliabilitet. Källa: Egen modell anpassad och tolkad efter Patel & Davidson
(2003)

Validitet Reliabilitet
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Holme & Solvang (1997) beskriver relationen mellan validitet och reliabilitet genom att
hävda att reliabel information inte är en tillräcklig förutsättning för valid information. Är inte
informationen valid kan den inte pröva våra frågeställningar, även om informationen har hög
reliabilitet, det vill säga att informationen är korrekt men det vi har mätt är inte relevant för
studien. Således måste informationen förutom att vara reliabel även ha en definitionsmässig
validitet, vilket innebär att den teoretiska och den operationaliserade variabeln sammanfaller i
största möjliga utsträckning.

Då studien är av kvantitativ karaktär är det av hög vikt att informationen vi mäter är riktig för
att en sann bild av verkligheten skall kunna ges, samt att vi mäter det vi avser att mäta. Om vi
mäter annat än det vi avser att mäta kan heller ingen reliabilitet ges. Därför är första
utgångspunkt i studien att säkerställa validiteten genom att garantera att det vi avser
undersöka också undersöks. I studien ämnar vi undersöka om det finns statistiska belägg för
teorin Big Bath Accounting. För att öka studiens validitet har därmed ett grundligt arbete
utförts för att utforma hypoteser som kan återkopplas till teorin Bag Bath Accounting. Ett steg
för att ännu öka studiens validitet är att variablerna avsättning, VD-byte och resultat har
operationaliseras ner och gjorts mätbara. I Kaptitel 2.6 sker operationaliseringen av studiens
variabler och vidare beskrivs hur de mäts, vilket bidrar till studiens validitet.

För att kunna tilldela studien reliabilitet måste informationen vi mäter vara korrekt. I studien
inhämtas informationen från årsredovisningar tillhörande företag noterade på OMX
Stockholmsbörs Large Cap. I studien är en av förutsättningarna för reliabilitet att
informationen från årsredovisningarna är tillförlitlig, det vill säga att de avsättningar som
företagen har redovisat också har verkställts. Då årsredovisningen för respektive företag på
OMX Stockholmsbörs Large Cap har granskats och godkänts av minst en auktoriserad revisor
gör vi bedömningen att informationen utifrån årsredovisningen får anses som tillförlitlig.

En annan förutsättning för att erhålla reliabilitet är att datainsamlingen samt mätningarna
utförs på ett korrekt sätt. Datainsamlingen sker utifrån årsredovisningarna, genom att vi
observerar de värden vi söker och därefter för in dem i Excel. För att uppnå största möjliga
reliabilitet har de värden och uppgifter som avviker från standarden ytterligare kontrollerats.
De fall då ytterligare kontroll är aktuellt är då extremvärden ifrån avsättningar förekommer,
och vid VD-byte samt negativt resultat.  Då de utgör studiens variabler är det av stor vikt att
deras värden och uppgifter är tillförlitliga. Ännu ett steg för att skapa högsta möjliga
reliabilitet till studien är att vi utför stickprov, genom att vi slumpartat väljer ut ett år för
respektive företag. Därefter kontrolleras och jämförs det gällande årets data med de redan
registrerade uppgifterna för året ifråga. Studiens registrerade data anser vi har en god
reliabilitet, då vi dels utfört stickprov samt kontrollrat alla extremvärden. Slutligen anser vi att
årsredovisningarna utgör en tillförlitig sekundärkälla, och för att ännu öka studiens reliabilitet
har all insamlad data åskådliggjorts i studiens samtliga bilagor.

2.12 Kritisk metoddiskussion

Kvantitativa metoder uppfattas ofta som den absoluta sanningen eftersom de baseras på
statistisk data (Holme & Solvang 1997). Vid bedrivandet av ett seriöst forskningsarbete är det
angeläget att en mer realistisk inställning antas till kvantitativa studiers resultat, då kvaliteten
på en kvantitativ studie beror till stor del av hur tillförlitlig den insamlade informationen är
(Patel & Davidson 2003). Det är inte tillräckligt att informationen är reliabel den måste även
vara valid, det vill säga att vi mäter det vi avser att mäta (Holme & Solvang 1997). Det
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innebär att den teoretisk definierade variabeln och den operationaliserade variabeln
överensstämmer.

Vi är medvetna om den problematik som kvantitativa studier kan medföra, då de ofta
uppfattas som den absoluta sanningen samt att det finns en stor tilltro till att objektivitet
automatiskt innebär att en sanningsenlig bild av verkligheten presenteras. Kvantitativa studier
kan visa en annan bild än verkligheten genom att inte ha ett korrekt urval och att urvalet inte
relateras till en relevant kontext, då forskaren söker ett önskat mönster. Vi har denna
problematik i bakhuvudet under studiens forskningsprocess, och genom medvetenhet vill vi
minska att denna problematik uppstår. För studien har de vetenskapliga synsätt och
kvantitativa statistiska mätmetoder valts som förefallit bäst lämpade för studiens
problemformulering och syfte.

Studiens reliabilitet anser vi vara god, vilket grundar sig i att värdena för de observerande
parametrarna avsättningar, VD-byte och resultat enbart har utlästs från företagens
årsredovisningar. Vi har inte tolkat eller på något sätt utfört subjektiva värderingar på dessa
värden utan enbart registrerat dem på ett kontrollerat och systematiskt sätt. För att öka
studiens tillförlitlighet har vi medvetet valt att öppet och tydligt presentera hur vår granskning
av de observerade företagen har skett. Även studiens validitet är enligt oss god, då vi har
utformat hypoteser utifrån teorin Big Bath Accounting och operationaliserat lämpliga
variabler som gjorts mätbara. Genom detta arbetsförfarande har vi säkerställt att det vi har
avsett att undersöka i studien i själva verket är det som undersökts.

Vi har valt att studera våra forskningsobjekt över tidsperioden mellan åren 2001-2008. Vi
anser att tidsperioden är rimlig för att ett slumpmässigt forskningsresultat skall kunna
undvikas och ett tillförlitligt forskningsresultat erhållas. Vi använder de statistiska metoderna
chitvå-test och Students t-test för att analysera studiens empiriska data, då de bäst lämpar sig
för den kategori som studiens uppställda hypoteser tillhör.

Kvantitativa uträkningar anses av många forskare vara mer objektiva och korrekta än
kvalitativa data (Andersen 2008). Faktum är dock att all rådata har sitt ursprung i kvalitativa
kontexter som i vissa fall har kategoriserats och kvantifierats med hjälp av siffror och tal.
Data som används i studien är av kvantitativ karaktär och klassificeras även som
sekundärdata. En nackdel med sekundärdata är att forskaren inte har någon kontroll vid
framställandet (Artsberg 2005). Dock gör vi bedömningen att studiens införskaffade data är
tillförlitlig, då årsredovisningarna för företagen listade på Large Cap granskas och godkänns
av minst en auktoriserad revisor. Vi är visserligen medvetna om att årsredovisningar kan vara
förskönade och utsatta för manipulativa metoder som inte speglar företagens verkliga
ställning och resultat, vilket därmed kan påverka utfallet av studiens undersökning. Därför är
det viktigt att vi har ett kritiskt förhållningssätt till studiens insamlade data samt valet av
analysmetoder. Studien hade dock varit svår och i princip omöjlig att genomföra om vi
exempelvis grundat den empiriska undersökningen på primärdata, på grund av tids- och
kostnadsskäl. Dessutom är det ytterst tveksamt om företag lämnat ut objektiv
redovisningsinformation om inte gällande lagstiftning krävt det. Vi kan följaktligen anta att
den insamlade sekundärdata i hög grad är mer reliabel än vad motsvarande primärdata skulle
vara. Om vår intention hade varit att djupanalysera några få företag och deras redovisning av
avsättningar skulle möjligen primärdata i kombination med sekundärdata varit ett lämpligt
alternativ. Studiens syfte är dock att generalisera och på en övergripande nivå undersöka
huruvida det finns statistiska belägg för Big Bath Accounting i samband med VD-byte och
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negativt resultat. Således anser vi att valet av metod och forskningsinriktning lämpligast
belyser vår problemformulering i form av hypotesprövning.
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3. Teoretisk referensram

I teorikapitlet definieras relevanta nyckelbegrepp och en teoretisk referensram formas för
studiens fortsatta undersökning. Begreppet avsättningar kommer att definieras genom aktuell
lagstiftning kring området. Vidare relateras begreppet Big Bath Accounting till avsättningar
utifrån befintlig litteratur.

Kapitlet inleds med en beskrivning av en övergipande teori, positiv redovisningsteori, vilken
försöker fastställa en teori som förklarar observerade fenomen (Riahi-Belkaoui 2005). Termen
positiv hänvisar till en teori som försöker upprätta bra prognoser av verkliga händelser (Scott
1997). Positiv redovisningsteori skapar en övergripande förståelse för begreppet designad
redovisning, vilket innebär att företag skapar en bild de utåt sett vill representera (Riahi-
Belkaoui 2005). Ur designad redovisning växer olika begrepp fram, vilka senare beskrivs i
kapitlet. Ett av begreppen utgör studiens huvudämne, Big Bath Accounting. Slutligen beskrivs
vad avsättningar innebär och hur lagstiftningen ser ut inom området, samt relevanta principer
och standarder.

Figur 3.1 Redovisningsteori. Källa: Egen modell

Positiv redovisningsteori

Designad redovisning

Kreativ redovisning

Big Bath Accounting

Avsättningar

Principer, standarder,
lagstiftning
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3.1 Positiv redovisningsteori

Inom redovisningsteorin finns två olika ansatser, den positiva ansatsen och den normativa
ansatsen (Riahi-Belkaoui 2005). Den positiva ansatsen är generellt åtskild från den normativa
ansatsen då den ämnar bestämma en teori som förklarar ”hur det borde vara” snarare än ”hur
det är”. Den positiva redovisningsteorin fokuserar på varför redovisningsnormer och teorier
har utvecklats på ett sätt som försöker förklara samt förutse redovisningshändelser.

Positiv redovisningsteori handlar om att förutsäga åtgärder som val av redovisningsprinciper
och hur företag kommer att reagera på nya redovisningsstandarder (Scott 1997). Positiv
redovisningsteori innebär att företagen organiserar sig på effektivast möjliga sätt, för att
maximera sina överlevnadsutsikter. En del företag väljer att vara mer decentraliserade än
andra eller att outsourca delar av verksamheten, vissa företag väljer att finansiera mer med
skulder än med eget kapital.

Sandell (2006) menar att manipulering av redovisningsmått i huvudsak har utvecklats utifrån
tankarna som finns i den positiva redovisningsteorin. Manipulering av redovisningsmått
innebär att beslutsfattare gör medvetna val som leder till att de anpassar utfallet av
redovisningsmått till den bild de utåt vill förmedla om företaget (Sandell 2006).

Det yttersta målet för den positiva redovisningsteorin är att förstå och förutsäga valet av
redovisningsprincip mellan olika företag (Scott 1997). Således försöker inte den positiva
redovisningsteorin tala om för individer eller grupper om vad de borde göra. Teorier som gör
detta kallas normativa. Genom att insistera på empiriska tester av förutsägelser hjälper den
positiva redovisningsteorin att hålla de normativa förutsägelserna på rätt spår. I praktiken
kompletterar de två synsätten varandra.

Den positiva redovisningsteorins förutsägelser är huvudsakligen organiserade kring tre
hypoteser vilka ursprungligen utformades av Watts och Zimmerman (1990):

1. Bonusplanhypotesen
Chefer i företag med bonusplaner är mer benägna att välja redovisningsförfaranden som
ändrar intäkter från framtida perioder till nuvarande period, då företagsledare strävar efter att
maximera sin avkastning. Om deras lön delvis beror på bonusrelaterande program kan de öka
sin nuvarande bonus genom att rapportera ett så högt nettoresultat som möjligt.

2. Skuldkontraktshypotesen
Desto närmare ett företag är att överträda redovisningsbaserade skuldkontrakt, desto mer
sannolikt är det att ledningen väljer ett redovisningsförfarande som ändrar intäkter från
framtida perioder till nuvarande period. Tanken är att det ökade resultatet skall minska
sannolikheten av fel i valet av redovisningsteknik. De flesta skuldavtal innehåller särskilda
överenskommelser som låntagaren måste uppfylla under den tiden avtalet löper.

3. Den politiska kostnadshypotesen
Desto större de politiska kostnaderna är desto större sannolikhet är det att ledningen väljer
redovisningsförfaranden som skjuter upp intäkter från nuvarande period till framtida perioder.
Den politiska kostnadshypotesen förutsäger att ledningen av stora företag är mer benägna att
välja mera konservativa redovisningsprinciper än ledningen på mindre företag samt att det är
mindre troligt att ledningen på ett större företag motarbetar nya standarder som kan sänka
nettoresultatet.
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Dessa tre hypoteser bildar en central del av den positiva redovisningsteorin och alla leder till
empiriskt testbara förutsägelser (Scott 1997). Den positiva redovisningsteorin innebär inte att
ett företags val av redovisningsprincip bör vara unikt specificerat. Det är snarare oftast mer
effektivt att ha en uppsättning tillåtna redovisningsprinciper för ledningen att välja mellan. Att
tillåta ledningen viss flexibilitet i valet av redovisningsprinciper möjliggör en mer flexibel
anpassning till förändringar i företagets miljö och till oförutsedda händelser. Det öppnar dock
också dörren för opportunistiskt ledningsbeteende i valet av redovisningsprincip. Ur den
positiva redovisningsteorins synvinkel är det inte svårt att förstå varför valet av
redovisningsprincip kan ha ekonomiska följder.

3.2 Designad redovisning

Designad redovisning inbegriper avsiktliga val av redovisningstekniker och lösningar som
utgör en konstruerad bild av verkligheten, i syfte att uppfylla ett på förhand bestämt mål
(Riahi-Belkaoui 2005). Begreppet innefattar olika koncept och inriktningar såsom selektiva
finansiella vilseledande hypotesen, vinstutjämning, earnings management, kreativ redovisning
och Big Bath Accounting. Dessa beskrivs mer ingående i avsnittet som följer. Figur 3.1
skildrar de koncept designad redovisning består av och relationen mellan dem.

Figur 3.2 Designad redovisning. Källa: Egen modell anpassad och översatt efter Riahi-Belkaoui
(2005)

3.2.1 Selektiv finansiell hypotesförvrängning

Den selektiva finansiella hypotesförvrängningen grundar sig i den problematik som uppstår
när företagsledningen manipulerar redovisningsreserver för att påverka uppfattningen om de
egna prestationerna (Revsine 1991 se Riahi-Belkaoui 2005). Detta görs möjligt genom
godtyckliga, komplicerade och vilseledande regler. Revsine (1991 se Riahi-Belkaoui 2005)
hävdar att problemet inte är oavsiktligt utan resulterar från långsökta och flexibla
rapporteringsregler skapade av normgivare och andra inblandade i den finansiella
rapporteringsprocessen. Det huvudsakliga syftet med reglering är att skydda konsumenterna
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men riktas istället till att gynna normgivare och andra standardsättare. Hypotesen existerar i
både den offentliga och den privata sektorn då deltagare i båda sektorerna är motiverade att
stödja standarder som selektivt förvränger den ekonomiska verkligheten när det passar deras
syfte. Detta gäller chefer, aktieägare, revisorer och standardsättare, som alla har olika
incitament för att vilseleda rapporteringsreglerna. Vidare diskuterar Revsine (1991 se Riahi-
Belkaoui 2005) att situationen är ohållbar och kräver förbättringsåtgärder inom olika
områden, såsom att förbättra processen vid valet och övervakningen av standardsättare samt
skapa oberoende för dem.

3.2.2 Vinstutjämning

Vinstutjämning är en form av designad redovisning. Det är ett avsiktligt försök av ledningen
att visa stabila vinster genom att uppnå variationerna i resultatfluktuationer och säkra en
godtagbar vinsttillväxt (Riahi-Belkaoui 2005). En vanlig definition på vinstutjämning är
dämpandet av fluktuationer för att hålla nivåer som anses vara normala för företaget.
Forskning har visat att fenomenet förekommer av den anledningen att företagsledningen
föredrar en stabil snarare än en volatil resultattrend (Schroeder, Clark & Cathey 2005)

Gordon (1966 se Riahi-Belkaoui 2005) menar att företagsledningens motiv för att utjämna
vinsten grundas i antagandet att stabilitet föredras i vinsten och tillväxttakten framför högre
genomsnittliga vinstströmningar med stor variation. Vidare specificerar Gordon(1966 se
Riahi-Belkaoui 2005) vinstutjämning genom fyra påståenden;

1. Företagsledningen baserar sitt urval på de redovisningsprinciper som finns att tillgå för
att maximera nyttan.

2. Nyttan med ledningen ökar med att trygga anställningen, nivån och tillväxttakten för
ledningens ersättningsnivå och tillväxttakten på företagets storlek.

3. När ledningens prestationer tillfredställer aktieägarna förbättras statusen och
belöningar för dem. Nöjda aktieägarna är dessutom ett nödvändigt kriterium för att
uppnå påstående 2.

4. Aktieägarnas tillfredställelse med ett företag beror på den genomsnittliga tillväxttakten
och stabiliteten på vinsterna.

Heyworth (1953 se Riahi-Belkaoui 2005) utpekar ett motiv bakom utjämning som ett företags
intention att förbättra relationen med kreditgivare, investerare och anställda, samt att dämpa
affärscykler genom psykologiska processer. Scott (1997) menar att motiv bakom teorin kan
vara att företag utjämnar redovisad nettovinst i externt rapporteringssyfte. Företaget kan då
minska sina kostnader för kapital, genom att de förmedlar insiderinformation till marknaden i
form av att kommunicera den förväntade långsiktiga resultatutvecklingen. Är cheferna icke
riskbenägna kommer de att föredra mindre rörlig bonusström och önskar kanske därmed ett
jämt nettoresultat (Scott 1997).

Tanken bakom vinstutjämning är att ledningen agerar med ökad rapporterad vinst när vinsten
är låg och agerar med att rapportera minskad vinst när vinsten är hög (Riahi-Belkaoui 2005).
Det är möjligt antingen genom den flexibilitet som redovisningen grundar sig på eller genom
avsiktliga förändringar i verksamheten. Defond & Park (1997) resonerar kring fenomenet och
menar att när nuvarande vinst är låg men förväntat framtida resultat är högt, har ledningen en
tendens att göra redovisningsval som ökar nuvarande periods godtyckliga interimsposter. Ett
annat sätt att förklara beteendet är att ledningen lånar vinster från framtiden. När det
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nuvarande resultatet är relativt högt men det förväntade framtida resultatet är lågt, tenderar
ledningen att göra redovisnings val som minskar nuvarande års godtyckliga interimsposter.
Enkelt uttryckt sparar ledningen nuvarande resultat för möjlig användning i framtiden.

Olika dimensioner på vinstutjämning kan urskiljas, Dascher & Malcolm (1970 se Riahi-
Belkaoui 2005) nämner verklig och artificiell utjämning. Verklig utjämning motsvarar
utjämning genom händelsers förekomst och erkännande, artificiell syftar till utjämning
fördelat över tiden. Verklig utjämning kan således vara aktuella transaktioner som har utförts
eller inte utförts på grund av dess utjämnande effekt på vinsten. Artificiell utjämning kan vara
redovisningsprocedurer som har implementerats för att flytta kostnader eller intäkter från en
period till en annan.

3.2.3 Earnings management

Ledningen har möjligheten att välja mellan olika sätt för att redovisa transaktioner samt att
välja mellan olika alternativ inom samma redovisningsområde (Riahi-Belkaoui 2003). Kärnan
i earnings management är förmågan att manipulera valmöjligheter och välja de val som kan
bidra till att uppnå önskad vinst. Detta är ett uppenbart exempel av designad redovisning.
Olika definitioner har försökt förklara earnings management som en särskild form av
designad redovisning. Schipper (1989 se Riahi-Belkaoui 2003) beskriver earnings
management som ett avsiktligt ingripande i den externa rapporteringsprocessen med avsikten
att få privat vinning. Detta antas vara möjligt genom valet av redovisningsmetod eller genom
tillämpning av särskild metod som styr mot en viss riktning.

Redovisningsstandarder tillåter ledningen att själv använda sitt omdöme i den finansiella
rapporteringen, vilket ger dem möjlighet att tillhandahålla inte bara aktuell och trovärdig
information utan även relevant information under alternativa standarder (Riahi-Belkaoui
2003). Situationen skapar möjligheter för earnings management, där ledningen väljer att
rapportera metoder och beräkningar som inte reflekterar företagets verkliga ekonomiska bild.
Detta ledde till att ordföranden i Securities and Exchange Commission (SEC), varnade om
hotet mot trovärdigheten i den finansiella rapporteringen som skapas genom missbruk av ”Big
Bath” omstruktureringskostnader, förtidig intäktsredovisning samt nedskrivningar av inköp i
forsknings och utvecklingsprocessen.  En definition av earnings management enlig Healy &
Wahlen (1999 se Riahi-Belkaoui 2003) följer:

Earnings management uppstår när ledningen använder sitt omdöme i den
finansiella rapporteringen och i strukturerade transaktioner för att ändra
finansiella rapporter i syfte till att antingen vilseleda aktieägare om den
egentliga ekonomiska utvecklingen eller påverka avtalsförbindelsers resultat
som beror på rapportering av redovisningssiffror.(Healy & Wahlen 1999 se
Riahi-Belkaoui 2003, s. 72)

En studie visade att earnings management inträffar på grund av en rad olika orsaker så som att
försöka påverka aktiemarknaden, öka ledningens kompensation, minska sannolikheten för att
bryta utlåningsavtal och undvika ingripandet av statliga regleringsorgan (Healy & Wahlen
1999 se Riahi-Belkaoui 2003). Ledningen kan försöka få bukt med resultatet eftersom de tror
att det redovisade resultatet påverkar investerare och kreditgivares beslut (Schroeder, Clark &
Cathey, 2005). I de flesta fall är earnings management tekniker utformade för att förbättra
vinsten och att sänka företagets kapitalkostnad. Ledningen kan även ta möjligheten att
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rapportera mer dåliga nyheter under perioder då prestationen är låg i syfte att öka kommande
framtida vinster.

3.2.4 Kreativ redovisning

Kreativitet inom redovisning innebär en liberal tolkning av redovisningsregler och kan ge en
bild av den finansiella situationen som är mer optimistisk än den verkliga situationen (Riahi-
Belkaoui 2005). Kreativitet inom redovisning kan ha olika former beroende på vad företaget
vill förmedla via årsredovisningen. Dessa former av kreativitet inom redovisning är allmänt
känt i praktiken och i litteraturen som Big Bath Accounting och kreativ redovisning.

Kreativ redovisning är en term som generellt används i pressen för att hänvisa till vad
journalister misstänker att revisorer gör för att få de ekonomiska resultaten att se mycket
bättre ut än vad de borde (Riahi-Belkaoui 2005). Kreativ redovisning kan innefatta
manipulation, svek och förvrängning av årsredovisningen (Jameson 1988 se Riahi-Belkaoui
2005).

Naser (1993 se Riahi-Belkaoui 2003) definierar kreativ redovisning som processen att
manipulera bokföringen genom att utnyttja kryphålen i redovisningsreglerna och välja
mätmetoder och redovisningssätt i syfte att ändra den finansiella rapporteringen från vad den
borde vara till den bild företaget utåt vill visa. Kreativ redovisning är även processen genom
vilken transaktionerna strukturers för att kunna visa upp det förväntade resultatet, istället för
att redovisa de gjorda transaktionerna på ett neutralt och konsekvent sätt. Den mest
återkommande och utnyttjade posten företag kan tillämpa vid kreativ bokföring är
omstruktureringsutgiften, vilken används i samband med större omorganisationer (Riahi-
Belkaoui 2003). Omstruktureringsutgiften kan innefatta kostnader som uppkommer vid
uppsägningar och nedläggning av verksamheter.

Kreativ redovisning strider inte mot lagen, den existerar både inom skrivna lagar och inom
redovisningsnormer, men det strider helt klart mot andan i de båda (Jameson 1988 se Riahi-
Belkaoui 2003). Kreativ redovisning är främst en process för att kunna tillämpa de regler och
den flexibilitet redovisningsnormer och lagstiftning tillhandahåller, i syfte att ge
årsredovisningen en annan bild än den regelmässigt korrekta. Kreativ redovisning innebär
således att företagen böjer på reglerna och letar efter kryphål.

3.2.5 Big Bath Accounting

En extrem form av manipulering benämns ”taking av bath”, vilket innebär att en nytillträdd
VD skriver ut stora kostnader och tillskriver den låga vinsten den tidigare VD för (Penman
2004). Detta för att kunna generera högre framtida vinster vilket den nya VD kommer att
belönas. Penman (2004) hävdar att Big Bath Accounting kan tillämpas för att indikera
manipulering av redovisningsmått genom tillfällig minskning av vinsten. Begreppet Big Bath
Accounting används i de flesta fall när vinsten har reducerats i stor omfattning.

Schilit (2002) hävdar att företag är mer benägna att ta ett bad under särskilda omständigheter
och perioder. Framförallt vid VD-byte när pressen är stor på den nya VD att prestera ett bra
resultat och visa betydande förbättringar. Schilit (2002) menar även att när företaget redovisar
ett negativt resultat passar de på att flytta ytterligare kostnader till den aktuella perioden,
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fördelen blir då färre kostnader i framtiden. Denna förskjutning av vinsten som är utmärkande
för manipulation innebär att redovisningen av resultatet blir tveksamt inte bara det året då
manipuleringen sker, utan även efterföljande år, då lånade eller sparade vinster senare kan
återföras (Penman 2004). Vidare menar Penman (2004) att det finns en uppfattning hos
somliga att det stora antalet omstruktureringar som skedde i början på 90-talet skapade
överskattade omstruktureringsutgifter och skulder, vilket resulterade i höga vinster för
företagen under slutet på 90-talet. Dessa vinster bestod dock delvis av tidigare genomförda
omstruktureringar, vilka efterföljande år återfördes som intäkter.

Ett exempel på hur Big Bath Accounting framställs i media är följande;

P&G redovisade i mars år 2001 en kostnad på $1.4 miljarder i syfte att
effektivisera personalstyrkan med 9 %. Kostnaden var en konsekvens av en
tidigare omstruktureringskostnad på $2.1 miljarder år 1999. I juni 2001 gick
företaget ut med att de skulle redovisa en ytterligare kostnad på $900 miljoner
för att skriva av icke lönsamma tillgångar. Detta är ett bra exempel hur Big Bath
fortsätter att upprepas i vad som verkar vara en alltför liberal syn på tänjandet
av en engångskostnad. (Riahi-Belkaoui 2005, s. 58)

Murphy & Zimmermans (1993) definition på Big Bath Accounting är när tillträdande VD vill
lyfta upp framtida resultat på bekostnad av övergångsårets resultat genom olika
resultatpåverkande åtgärder. Murphy & Zimmerman hävdar att tillträdande VD är mer
benägen att göra stora bad om avgående VD för perioden efterlämnar ett svagt resultat, då det
blir mer trovärdigt för den nya VD att skylla den gamla VD för det sämre resultatet och kan
på så sätt generera en efterföljande vändning. Om övergångsåret kontrolleras av tillträdande
VD menar Murphy & Zimmerman (1993) att det stora ”badet” inträffar år 0, vilket följs av
ökningar i interimsposter år 1.  Skulle däremot avgående VD kontrollera interimposter i
övergångsåret observeras det stora badet år 1 med en uppgång år 2.

Copland & Moore (1972 se Riahi-Belkaoui 2005) beskriver Big Bath Accounting som en
tvättning av balansräkningen. Termen innefattar olika åtgärder av VD, såsom avskrivning
eller nedskrivning av tillgångar, avsättningar gjorda för beräknade förluster och kostnader
som kan uppkomma i framtiden. Ta ett ”bad” innebär således en avsiktlig åtgärd från VD:s
sida att påverka framtida vinst genom att minska nuvarande vinst.

3.3 Avsättningar

Avsättningar i redovisningen är förhållandevis nytt i Sverige (Bokföringsnämnden 2003). Det
infördes i samband med tillkomsten av årsredovisningslagen (1995:1554). Avsättningar
fastställs som en skuld vilken är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp (RR 16, p. 10).
Tillsammans med skulder och eventualförpliktelser är avsättningar en typ av framtida
förpliktelse (Artsberg 2005). Den bokförs i balansräkningens passivsida under en egen rubrik
placerad mellan skulder och eget kapital.

Vad som skiljer avsättningar från skulder är beräkningsmöjligheten, då avsättningens belopp
eller tidpunkt för infriandet av åtagandet oftast är osäkert och således endast kan fastställas
genom uppskattningar (Artsberg 2005). Dock skall avsättningens belopp redovisas om det är
sannolikt att den kommer att infrias, även om sannolikheten är liten. I de fall posten är så
svårbedömd att varje beräkning kräver omfattande subjektiva bedömningar som medför stor
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tveksamhet till tillförlitligheten, skall istället upplysningar lämnas om att en
ansvarsförbindelse föreligger. Ansvarsförbindelser kräver ytterligare en händelse för att det
skall bli ett åtagande för företaget.

Avsättningens existens har sin förklaring i matchningsprincipen (Artsberg 2005). En rätt
periodiserad vinst bygger på olika avsättningsposter samt andra periodiseringsposter. Vidare
menar Artsberg (2005) att redovisningen av avsättningar medför synnerligen mycket
uppskattningar och bedömningar, vilket dock är nödvändigt för att redovisningen skall bli
rättvisande. Enligt RR 16 blir inte redovisningen mer rättvisande vid eventuella undvikanden
av sådana bedömningar, om underlåtelsen bygger på att bedömningarna är subjektiva. Istället
skall målet vara att minska subjektiviteten i bedömningarna, genom att exempelvis anlita
oberoende experter, beakta händelser efter balansdagen samt utföra statistiska beräkningar.
Artsberg (2005) menar att begreppet avsättningar kan vara problematiskt, då det som enligt
definitionen uppfyller kraven på en avsättning men som i realiteten kallas för något annat i
redovisningen. Exempel på sådana poster är förutbetalda och upplupna interimsposter.
Skillnaden mellan dem och avsättningar hänvisas oftast till tidsaspekten, avsättningar
benämns då de poster som förfaller längre fram i tiden och som därmed är mer osäkra till sitt
belopp.

Avsättningar kan innefatta olika former såsom omstruktureringsutgifter, produktgarantier,
förlustkontrakt, avsättningar för böter samt utgifter för sanering av icke tillåten
miljöförstöring (Artsberg 2005). Omstruktureringsutgifter är en framtida utgift och kriteriet
för uppfyllandet av en sådan avsättning är enligt RR 16 (p. 72) när företaget har en fastställd
detaljerad omstruktureringsplan och har skapat en välgrundad förväntan hos dem som berörs
av att omstruktureringen kommer att genomföras. Exempel på vad omstruktureringar kan
innebära är försäljning eller avveckling av en verksamhetsgren, nedläggning eller
omlokalisering av verksamheter från ett land, förändringar i ledningsstruktur och
genomgripande omorganisationer.

3.4 Principer, standarder, rekommendationer och lagstiftning

IASB är en internationell privat organisation vilka ger ut redovisningsstandarder, som
benämns för IAS (Artsberg 2005). Redovisningsrådet har i sin normgivning utgått ifrån
IASBs lösningar och även översatt IASBs referensram till svenska, detta som i ett steg för
ökad harmonisering mellan världens redovisning. Den 1 januari 2005 infördes IAS
förordningen, vilket innebar att alla noterade koncerner i Europa endast skall följa IAS (FAR
del 1 2008). Denna studie bygger på företag noterade på Large Cap, vilka alla följer IAS
förordningen, men för att öka förståelsen om vad en avsättning medför och innebär för
redovisningen har vi även innefattat RR 16 definition på avsättningar och ÅRL.

3.4.1 God redovisningssed och rättvisande bild

Enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) skall årsredovisningen upprättas på ett överskådligt
sätt och i enlighet med god redovisningssed. Artsberg (2005) menar att god redovisningssed
är ett begrepp som refererar till hur företagen faktiskt redovisar, det vill säga sed. God
redovisningssed är processorienterat, då de enskilda lösningarna är i fokus. Ett begrepp som
istället sätter användaren i fokus är rättvisande bild. Enligt Årsredovisningslagen (1995:1554)
innebär rättvisande bild att  balansräkning, resultaträkning och noter skall upprättas som en
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helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Begreppet rättvisande
bild betonar att årsredovisningsläsaren inte skall vilseledas och att helheten skall bedömas och
inte de enskilda reglerna.

3.4.2 Försiktighetsprincipen och matchningsprincipen

Försiktighetsprincipen har alltid haft en betydande ställning inom redovisningssammanhang i
Sverige (Artsberg 2005). Det bottnar i en koppling till beskattning, staten har alltid givit
företag möjlighet att bygga upp reserver. Försiktighetsprincipen benämndes tidigare i Sverige
för konjunkturjämningsprincipen, då företag under de goda åren byggde upp reserver för att
sedan under sämre år lösa upp dessa reserver. Avsikten med denna vinstförskjutande
redovisning var att uppnå ett jämnare resultat Denna tolkning av försiktighetsprincipen
benämndes för den kontinentala då den även existerat i Tyskland, Frankrike och flera andra
länder tillhörande den kontinentala redovisningstraditionen. Försiktighetsprincipen har på
senare tid fått ge vika för en annan redovisningsprincip, matchningsprincipen.

Matchning innebär att balansräkningen innehåller en blandning av verkliga tillgångar och
skulder med olika typer av periodiseringsposter, detta för att samband mellan kostnader och
intäkter skall redovisas under samma period (Artsberg 2005). Svårigheten med matchning är
att välja adekvat metod som relaterar kostnaderna till intäkterna. Traditionellt sett har ett
synsätt som säger att kostnaderna skall matchas mot intäkterna använts, en annan benämning
på matchningsprincipen är då kostnadsredovisning. Idag är dock intäktsredovisning lika
vanligt vid matchningssammanhang.

Matchningsprincipen och försiktighetsprincipen står ofta i konflikt till varandra, då
försiktighetsprincipen historiskt sett har inneburit att en utgift kostnadsförs istället för att
aktiveras, i vissa fall av överdrivna försiktighetsskäl (Artsberg 2005). Utvecklingen i Sverige
går alltmera ifrån det överdrivna försiktighetssynsättet genom att i ÅRL ange att rimlig
försiktighet skall iakttagas.

3.4.3 IAS 37

Definitionen av en avsättning enligt IAS 37 är en skuld som är oviss vad gäller
förfallotidpunkt eller belopp. En avsättning skall redovisas i balansräkningen när ett företag
har en befintlig förpliktelse, legal eller informell, som en följd av en inträffad händelse. En
legal förpliktelse härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. En informell
förpliktelse härrör från att företaget själva vidtar vissa handlingar genom att företaget på
grund av en etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt utförligt, aktuellt
uttalande har visat externa parter att de tar på sig vissa skyldigheter, samt genom detta skapar
en förväntan hos dessa parter om att de kommer fullgöra sina skyldigheter.

Ett företags offentliggörande av en omstruktureringsplan är en informell förpliktelse om
informationen är tillräckligt detaljerad och skapar förväntningar utåt om att omstruktureringen
kommer att utföras av företaget. Vidare skall en avsättning redovisas i balansräkningen om
det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt att
företaget tillförlitligt kan uppskatta beloppet.
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Enligt IAS 37 är en omstrukturering en plan som utformas och bestäms av företagsledningen
och som förändrar antingen omfattningen av en viss verksamhet i företaget eller på vilket sätt
verksamheten bedrivs. Omstrukturering kan vara att företaget säljer eller avvecklar en
verksamhetsgren, lägger ned verksamheter, gör förändringar i ledningsstrukturen samt utför
genomgripande omorganisationer som i stor utsträckning påverkar verksamhetens karaktär
och inriktning.

3.4.4 RR 16

Definitionen på avsättningar i Redovisningsrådets rekommendation är skulder som är ovissa
med avseende på belopp eller den tidpunkt då de kommer att regleras. Rekommendationen
anger vidare att en avsättning skall redovisas i balansräkningen vid följande situationer;

- Företaget har ett åtagande som en följd av en inträffad händelse
- Det är troligt att ett utflöde av resurser som utgör ekonomiska fördelar kommer att

krävas för att reglera åtagandet
- En tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Rekommendationen utgår från att

det endast är i ytterst sällsynta fall som en tillförlitlig uppskattning inte är möjlig.

Uppfylls inte dessa villkor skall ingen avsättning redovisas i balansräkningen.

Rekommendationen särskiljer avsättningar från andra skulder, såsom leverantörsskulder och
upplupna skulder, på så sätt att det vad gäller avsättningar råder stor osäkerhet om
betalningstidpunkten eller beloppets storlek.

Rekommendationen specificerar en omstrukturering som en särskild tillämpning och plan
utformad av företagsledningen, vilken i väsentlig grad förändrar omfattningen av en viss
verksamhet i företaget eller hur den bedrivs. En avsättning för omstruktureringsutgifter görs
endast när de allmänna kriterierna är uppfyllda och skall bara omfatta direkta utgifter som
uppstår vid omstruktureringen.

3.4.5 ÅRL

Årsredovisningslagen (1995:1554) innehåller bestämmelser om upprättande och
offentliggörande av årsredovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter. Lagen
definierar avsättningar som förpliktelser hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare
räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa
till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Enligt 3 kap 4 a § tillåts avsättningar delas
upp i kortfristiga och långsiktiga poster om de är förenliga med 2 kap 3 och 3 §§. Av
lagtexten framgår det att större företag, som avses i 1 kap 3 §, skall i balansräkningen eller i
en not specificera större avsättningar som har tagits upp under posten övriga avsättningar i
balansräkningen.



- 29 -

4. Empiri

I empirikapitlet presenteras undersökningens data och observationer. Det är studiens
empiriska material som utgör grund för de statistiska testerna vilka senare behandlas i
analyskapitlet. De variabler vi använder oss av i undersökningen är avsättningar, VD-byte
och negativt resultat.

4.1 Empirisk data

I det empiriska kapitlet presenteras det insamlade materialet. Kapitlet inleds med att endast
illustrera fördelningen av negativa och positiva resultat samt VD-byte och ej VD-byte. Detta
oberoende om avsättningar genomförts eller ej,

Tabell 4.1 visar att från år 2001 till år 2008 har totalt 33 negativa resultat observerats utifrån
alla 383 observationer, 350 resultat var positiva. Andelen negativa resultat är således 8,62 %
och andelen positiva resultat är 91,38 %.

Tabell 4.1 Negativt och positivt resultat, 2001-2008
Antal Andel i %

Negativt resultat 33 8,62 %

Positivt resultat 350 91,38 %

Totalt 383 100,00 %

Tabell 4.2 sammanställer de observationer som erhållits utifrån studiens definition på när VD-
byte har skett. Totalt har 103 VD-byten skett under åren 2001 och 2008. Andelen VD-byte,
26,89 %, används vid beräkningen av förväntad andel, som i analysen utgör grund för chitvå-
testet.

Tabell 4.2 VD-byte och ej VD-byte, 2001-2008
Antal Andel i %

VD byte 103 26,89 %

Ej VD byte 280 73,11 %

Totalt 383 100 %
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4.1.1 Totala avsättningar

Tabell 4.3 ger en översikt över antalet avsättningar som påverkar resultat efter finansiella
poster om minst 20 % under totalt åtta år, vilket är i enlighet med studiens definition på
avsättning. Av studiens samtliga 383 observationer påverkar således 57 stycken avsättningar
resultat efter finansiella poster med minst 20 % och avsättningar som har en påverkan på
resultat efter finansiella poster med mindre än 20 %, vilket i tabellen benämns som ”Ej
avsättningar” uppgår till 326 stycken.

Tabell 4.3 Totala avsättningar 20 %
Antal Andel i %

Avsättningar 57 14,88 %

Ej Avsättningar 326 85,12 %

Totalt 383 100,00 %

Tabell 4.4 ger en översikt över antalet avsättningar som påverkar resultat efter finansiella
poster om minst 25 % under totalt åtta år, vilket är i enlighet med studiens definition på
avsättning. Av studiens samtliga 383 observationer påverkar således 42 stycken avsättningar
resultat efter finansiella poster om minst 25 % och avsättningar som har en påverkan på
resultat efter finansiella poster med mindre än 25 %, vilket i tabellen benämns som ”Ej
avsättningar” uppgår till 341 stycken.

Tabell 4.4 Totala avsättningar 25 %
Antal Andel i %

Avsättningar 42 10,97 %

Ej Avsättningar 341 89,03 %

Totalt 383 100,00 %

Tabell 4.5 ger en översikt över antalet avsättningar som påverkar resultat efter finansiella
poster med om 30 % under totalt åtta år. Av studiens samtliga 383 observationer påverkar
således 36 stycken avsättningar resultat efter finansiella poster om minst 30 % och
avsättningar som har en påverkan på resultat efter finansiella poster med mindre än 30 %,
vilket i tabellen benämns som ”Ej avsättningar” uppgår till 347 stycken.
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Tabell 4.5 Totala avsättningar 30 %
Antal Andel i %

Avsättningar 36 9,40 %

Ej Avsättningar 347 90,60 %

Totalt 383 100,00 %

4.1.2 Avsättning vid negativt och positivt resultat

Tabell 4.6 illustrerar fördelningen av negativt och positivt resultat i samband med avsättning
enligt studiens definition. Totalt har 57 avsättningar erhållits vilka påverkar resultat efter
finansiella poster om minst 20 %, under åren 2001 till 2008. Av dessa 57 avsättningar
illustrerar tabell 4.6 att 15 stycken av de 57 avsättningarna erhålls i samband med negativt
resultat, samt att resultatet i 42 fall av 57 är positivt.

Tabell 4.6 Avsättning vid negativt och positivt resultat 20 %

Antal Andel i %

Avsättning vid negativt resultat 15 26,32 %

Avsättning vid positivt resultat 42 73,68 %

Totalt 57 100,00 %

Tabell 4.7 illustrerar fördelningen av negativt och positivt resultat i samband med avsättning
enligt studiens definition. Totalt har 42 avsättningar erhållits vilka påverkar resultat efter
finansiell poster om minst 25 %, under åren 2001 till 2008. Av dessa 42 avsättningar
illustrerar tabell 4.7 att 13 stycken av de 42 avsättningarna erhålls i samband med negativt
resultat, samt att resultatet i 29 fall av 42 är positivt.

Tabell 4.7 Avsättning vid negativt och positivt resultat 25 %
Antal Andel i %

Avsättning vid negativt resultat 13 30,95 %

Avsättning vid positivt resultat 29 69,05 %

Totalt 42 100,00 %

Tabell 4.8 illustrerar fördelningen av negativt och positivt resultat i samband med avsättning
enligt studiens definition. Totalt har 36 avsättningar erhållits vilka påverkar resultat efter
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finansiell poster om minst 30 %, under åren 2001 till 2008. Av dessa 36 avsättningar
illustrerar tabell 4.8 att 11 stycken av de 36 avsättningarna erhålls i samband med negativt
resultat, samt att resultatet i 25 fall av 36 är positivt.

Tabell 4.8 Avsättning vid negativt och positivt resultat 30 %

Antal Andel i %

Avsättning vid negativt resultat 11 30,56 %

Avsättning vid positivt resultat 25 69,44 %

Totalt 36 100,00 %

4.1.3 Avsättning vid VD-byte och ej VD-byte

Tabell 4.9 sammanställer utifrån studiens definition av VD-byte och avsättning, hur
fördelningen VD-byte och ej VD-byte förefaller i samband med avsättning. Enligt studiens
definition måste avsättningen påverka resultat efter finansiella poster om minst 20 % och VD-
byte avser två år, det är tillträdande VD skriver på årsredovisningen samt efterföljande år.
Från tabell 4.9 går att utläsa att utav totalt 57 avsättningar sker 22 stycken i samband med
VD-byte och 35 stycken då inget VD-byte skett.

Tabell 4.9 Avsättning vid VD-byte och ej VD-byte 20 %

Antal Andel i %

Avsättning VD-byte 22 38,60 %

Avsättning ej VD-byte 35 61,40 %

Totalt 57 100,00 %

Tabell 4.10 sammanställer utifrån studiens definition av VD-byte och avsättning, hur
fördelningen VD-byte och ej VD-byte förefaller i samband med avsättning. Enligt studiens
definition måste avsättningen påverka resultat efter finansiella poster om minst 25 % . Från
tabell 4.10 går att utläsa att utav totalt 42 avsättningar sker 18 stycken i samband med VD-
byte och 24 stycken då inget VD-byte skett.
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Tabell 4.10 Avsättning vid VD-byte och ej VD-byte 25 %

Antal Andel i %

Avsättning VD-byte 18 42,86 %

Avsättning ej VD-byte 24 57,14 %

Totalt 42 100,00 %

Tabell 4.11 sammanställer utifrån studiens definition av VD-byte och avsättning, hur
fördelningen VD-byte och ej VD-byte förefaller i samband med avsättning. Enligt studiens
definition måste avsättningen påverka resultat efter finansiella poster om minst 30 % . Från
tabell 4.11 går att utläsa att utav totalt 36 avsättningar sker 15 stycken i samband med VD-
byte och 21 stycken då inget VD-byte skett.

Tabell 4.11 Avsättning vid VD-byte och ej VD-byte 30 %
Antal Andel i %

Avsättning VD-byte 15 41,67 %

Avsättning ej VD-byte 21 58,33 %

Totalt 36 100,00 %

4.1.4 Förväntad frekvens för avsättningar vid negativt och positivt resultat

Tabell 4.12 4.13 och 4.14 utgör empiriskt grund för studiens chitvå-test som utförs i
analyskapitlet.

Utifrån tabell 4.6 får vi informationen om att 15 avsättningar erhålls i samband med negativt
resultat, vilket i nedan tabell 4.12 motsvarar det observerade antalet. I tabell 4.12 erhålls även
den förväntade frekvensen av en avsättning i samband med negativt resultat, vilket är 4,91.
Den förväntade frekvensen 4,91 erhålls genom att multiplicera andelen totala negativa resultat
(8,62 %) med antalet totala avsättningar (57 stycken), i enlighet med studiens definition av
avsättning samt resultat. Genom denna multiplikation erhålls således den förväntade
frekvensen 4,91 vilket också beskriver nollhypotesens stickprov.

Syftet med att redovisa den förväntade frekvensen är för att den utgör underlag för chitvå-
testet. Genom resultatet av chitvå-testet kommer antingen den uppställda nollhypotesen för
huvudhypotes 1 antas eller förkastas. Chitvå-testet besvarar således frågan huruvida stor
sannolikheten är att skillnaden mellan det förväntade värdet och det observerade värdet beror
på slumpen, genom att antingen förkasta eller anta nollhypotesen.



- 34 -

Tabell 4.12 Förväntad frekvens för avsättningar vid negativt och positivt resultat 20 %

Avsättning (Antal) Observerat Förväntat

Negativt resultat 15 4,91

Positivt resultat 42 52,09

Totalt 57 57

Utifrån tabell 4.7 får vi informationen om att 13 avsättningar erhålls i samband med negativt
resultat, vilket i nedan tabell 4.13 motsvarar det observerade antalet. I nedan tabell 4.13
erhålls även den förväntade frekvensen av en avsättning i samband med negativt resultat,
vilket är 3,62. Den förväntade frekvensen 3,62 erhålls genom att multiplicera andelen totala
negativa resultat (8,62 %) med antalet totala avsättningar (42 stycken), i enlighet med studiens
definition av avsättning samt resultat. Genom denna multiplikation erhålls således den
förväntade frekvensen 3,62.

Tabell 4.13 Förväntad frekvens för avsättningar vid negativt och positivt resultat 25 %

Avsättning (Antal) Observerat Förväntat

Negativt resultat 13 3,62

Positivt resultat 29 38,38

Totalt 42 42

Utifrån tabell 4.8 får vi informationen om att 11 avsättningar erhålls i samband med negativt
resultat, vilket i nedan tabell 4.14 motsvarar det observerade antalet. I nedan tabell 4.14
erhålls även den förväntade frekvensen av en avsättning i samband med negativt resultat,
vilket är 3.10. Den förväntade frekvensen 3,10 erhålls genom att multiplicera andelen totala
negativa resultat (8,62 %) med antalet totala avsättningar (36 stycken), i enlighet med studiens
definition av avsättning samt resultat. Genom denna multiplikation erhålls således den
förväntade frekvensen 3,10.
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Tabell 4.14 Förväntad frekvens för avsättningar vid negativt och positivt resultat 30 %

Avsättning (Antal) Observerat Förväntat

Negativt resultat 11 3,10

Positivt resultat 25 32,90

Totalt 36 36

4.1.5 Förväntad frekvens för avsättningar vid VD-byte och ej VD-byte

Tabell 4.15, 4.16 och 4.17 utgör liksom tabell 4.12, 4.13 och 4.14 empirisk grund för studiens
chitvå-test, skillnaderna är att tabell 4.12, 4.13 och 4.14 illustrerar fördelningen vid negativt
och positivt resultat och tabell 4.15, 4.16 och 4.17 illustrerar fördelningen vid VD-byte och ej
VD-byte

Tabell 4.9 ger oss informationen att 22 avsättningar erhålls i samband med VD-byte, vilket i
nedan tabell 4.15 motsvarar det observerade antalet, enligt studiens definition om VD-byte
och avsättning. Det totala antalet avsättningar om 57 stycken fördelat på observerat antal
avsättningar vid VD-byte uppgår således till 22 stycken och avsättningar gjorda utan VD-byte
uppgår till 35. Den förväntade frekvensen för avsättningar i samband med VD-byte är 15,33.
Den förväntade frekvensen 15,33 erhålls genom att multiplicera andelen VD-byten (26,89 %)
med antalet totala avsättningar (57 stycken), i enlighet med studiens definition av avsättning
samt VD-byte. Den förväntade frekvensen utgör underlag för chitvå-testetet och genom
resultatet av chitvå-testet antas eller förkastas nollhypotesen för huvudhypotes 1. Frågan
huruvida stor sannolikheten är att skillnaderna mellan den förväntade frekvensen och den
observerade beror på slumpen, kommer kunna besvara genom chitvå-testets resultat, då
resultatet leder till att nollhypotesen antingen förkastas eller antas.

Tabell 4.15 Förväntad frekvens för avsättningar vid VD-byte och ej VD-byte 20 %

Avsättning (Antal) Observerat Förväntat

Avsättningar VD byte 22 15,33

Avsättningar ej VD byte 35 41,67

Totalt 57 57

Tabell 4.10 ger oss informationen att 18 avsättningar erhålls i samband med VD-byte, vilket i
nedan tabell 4.16 motsvarar det observerade antalet, enligt studiens definition om VD-byte
och avsättning. Det totala antalet avsättningar om 42 stycken fördelat på observerat antal
avsättningar vid VD-byte uppgår således till 18 stycken och avsättningar gjorda utan VD-byte
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uppgår till 24. Den förväntade frekvensen för avsättningar i samband med VD-byte är 11,30.
Den förväntade frekvensen 11,30 erhålls genom att multiplicera andelen VD-byten (26,89 %)
med antalet totala avsättningar (42 stycken), i enlighet med studiens definition av avsättning
samt VD-byte.

Tabell 4.16 Förväntad frekvens för avsättningar vid VD-byte och ej VD-byte 25 %

Avsättning (Antal) Observerat Förväntat

Avsättningar VD byte 18 11,30

Avsättningar ej VD byte 24 30,60

Totalt 42 42

Tabell 4.11 ger oss informationen att 15 avsättningar erhålls i samband med VD-byte, vilket i
nedan tabell 4.17 motsvarar det observerade antalet, enligt studiens definition om VD-byte
och avsättning. Det totala antalet avsättningar om 36 stycken fördelat på observerat antal
avsättningar vid VD-byte uppgår således till 15 stycken och avsättningar gjorda utan VD-byte
uppgår till 21. Den förväntade frekvensen för avsättningar i samband med VD-byte är 9,68.
Den förväntade frekvensen 9,68 erhålls genom att multiplicera andelen VD-byten (26,89 %)
med antalet totala avsättningar (36 stycken), i enlighet med studiens definition av avsättning
samt VD-byte.

Tabell 4.17 Förväntad frekvens för avsättningar vid VD-byte och ej VD-byte 30 %

Avsättning (Antal) Observerat Förväntat

Avsättningar VD byte 15 9,68

Avsättningar ej VD byte 21 26,32

Totalt 36 36

4.1.6 Students t-test för VD-byte och negativt resultat

Nedan tabell 4.18 illustrerar att medelvärdet för avsättningarnas storlek vid VD-byte är 639,
6483 Mkr och vid ej VD-byte 511,2859 Mkr. Således är avsättningarna större vid VD-byte än
vid ej VD-byte, dock är skillnaderna inte stora. För att avgöra hur stor sannolikheten är att
skillnaden i medelvärdet mellan de två olika grupperna är en slump skall ett Students t-test
genomföras i analysen, vilket kräver information om gruppernas medelvärde och
standardavvikelse, vilket åskådliggörs nedan i tabell 4.18
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Tabell 4.18 Students t-test för VD-byte och ej VD-byte

Avsättning Antal Medelvärde ( ) Standardavvikelse (s)

Grupp 1 (VD-byte) 103 st. 639,6483 Mkr 2522,427 Mkr

Grupp 2 (Ej VD-byte) 280 st. 511,2859 Mkr 1707,801 Mkr

Nedan tabell 4.19 illustrerar hur förhållandet ser ut vid negativt och positivt resultat, totalt har
33 negativa resultat fastställt utifrån 383 observationer, samt har 350 stycken resultat varit
positiva.

Medelvärdet för de totala avsättningarnas storlek då företagen redovisar ett negativt resultat är
2016,8384 Mkr och 407,7415 Mkr då de redovisar ett positivt resultat. Således är medelvärdet
av avsättningarna betydligt lägre vid positiva resultat än vid negativa resultat. För att avgöra
om skillnaderna i grupperna beror på slumpen eller inte, krävs ett students t-test, vilket
kommer presenteras i studiens analysdel. Ett Students t-test kräver gruppernas medelvärde
och standardavvikelse, vilket synliggörs nedan i tabell 4.19.

Tabell 4.19 Students t-test för negativt resultat och positivt resultat

Avsättning Antal Medelvärde ( ) Standardavvikelse (s)

Grupp 1 (Negativt resultat) 33 st. 2016,8384 Mkr 5456,66858 Mkr

Grupp 2 (Positivt resultat) 350 st. 407,7415 Mkr 1113,71074 Mkr
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4.2 Empirisk sammanfattning

Det totala urvalet uppgår till 424, utifrån urvalet avser 24 stycken vara företag som inte varit
noterade på OMX Stockholmsbörs Large Cap, vilka i studien benämns ”Ej noterade” och med
”Bortfall” i studien avses de fall då årsredovisningen inte tillhandahållits elektroniskt, vilket i
studien uppgår till 17 stycken, kvar återstår 383 observationer. Ur de 383 observationerna
erhålls totalt 103 VD-byten, 280 ej VD-byten och 33 negativa resultat samt 350 positiva
resultat, vilket illustreras av Figur 4.1.

Figur 4.1 Sammanställning VD-byte och negativt resultat
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För att besvara studiens två delhypoteser krävs ett Students t-test, där storleken på
avsättningarna är i fokus, för att se om större avsättningar i absoluta belopp förekommer vid
år med VD-byte och negativt resultat. Där har medelvärde och standardavvikelsen i Mkr
räknats ut för att senare användas i Students t-test.

Den empiriska undersökningen bildar således underlag för studiens analys där chitvå-test och
Students t-test kommer genomföras, vilket leder till att studien uppställda huvudhypoteser och
delhypoteser kommer förkastas eller antas.
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5. Analys

I kapitlet genomförs en statistisk analys som baseras på den empiriska undersökningen. Vi
kommer att återknyta till problemformuleringen och syfte, vilka har behandlats i det
inledande kapitlet. Vidare kommer vi att kunna verifiera eller falsifiera våra hypoteser och se
om samband föreligger för mer frekventa samt större avsättningar i absoluta belopp vid VD-
byte och negativt resultat.

5.1 Statistisk analys

I kapitlet prövas studiens huvud- och delhypoteser. Syftet med hypotesprövningarna är att
förkasta nollhypotesen och därmed anta alternativhypotesen. Studiens hypoteser är följande:

Huvudhypotes 1Halt Vid VD-byte förekommer avsättningar mer frekvent än år med icke byte av VDH0 Vid VD-byte förekommer avsättningar inte mer frekvent än år med icke byte av VD
Delhypotes 1Halt Vid VD-byte förekommer större avsättningar i absoluta belopp än år med icke byte av
VDH0 Vid VD-byte förekommer inte större avsättningar i absoluta belopp än år med icke byta av
VD

Huvudhypotes 2Halt Vid negativt resultat förekommer avsättningar mer frekvent än år med positivtresultatH0 Vid negativt resultat förekommer avsättningar inte mer frekvent än år med positivtresultat
Delhypotes 2Halt Vid negativt resultat förekommer större avsättningar i absoluta belopp än år med positivt
resultatH0 Vid negativt resultat förekommer inte större avsättningar i absoluta belopp än år med
positivt resultat

Två tester kommer att genomföras, Students t-test, vilket är ett parametrisk test samt chitvå-
test vilket är ett icke parametriska test.
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5.2 Chitvå-analys

I föreliggande avsnitt prövas studiens två huvudhypoteser genom chitvå-test. Avsikten med
chitvå-testet är att dels undersöka om det statistiskt går att bevisa att en nytillträdd VD oftare
genomför avsättningar än år med icke byte av VD, dels att det vid negativt resultat oftare
förekommer avsättningar än år med redovisat positivt resultat. Avsättningar som utgör grund
för testet skall vara resultatpåverkande om minst 20 %, men ytterligare två gränser kommer
att prövas, resultatpåverkande avsättningar om 25 % respektive 30 %. VD-byte är, som
tidigare definierats i studien, det år som VD tillträder samt året därefter.

5.2.1 Huvudhypotes 1: avsättningar om 20 %Halt Vid VD-byte förekommer avsättningar mer frekvent än år med icke byte av VD

Studiens observationer uppgår till 383 observationer, varvid 57 av fallen är
resultatpåverkande avsättningar om minst 20 %. Av dessa 57 avsättningar har 22 stycken
genomförts i samband med VD-byte och resterande 35 utförts med befintlig VD.

Tabell 5.1 åskådliggör att det förväntade värdet som säkerställer statistiskt oberoende för
avsättningar vid VD-byte bör vara 15,33, testets observerade värde uppgår till 22. För att
förkasta nollhypotesen skall testets signifikans vara under 0,05. Chitvå-testet visar en
signifikans på 0,0463, vilket understiger 0,05. Studiens nollhypotes kan följaktligen förkastas
och den alternativa hypotesen antas. Därmed kan det statistiskt säkerställas att avsättningar
förekommer oftare de år då VD-byte har skett. Risken för typ I-fel är litet, eftersom testets α
är 0,0463.

Tabell 5.1 Chitvå-test, Avsättningar om 20 % vid VD-byte

Avsättning (Antal) Observerat Förväntat

VD-byte 22 15,33

Ej VD-byte 35 41,67

Totalt 57 57

Analys vid VD-byte Testets värde Kritiskt värde

χ2 3,9711 3,84 (fg)

Signifikans (α) 0,0463 0,05H0 Förkastas
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5.2.2 Huvudhypotes 1: avsättningar om 25 %

Studiens observationer uppgår till 383 stycken, 42 av dessa är resultatpåverkande avsättningar
om minst 25 %. Av dessa 42 avsättningar har 18 stycken genomförts med nytillträdd VD och
övriga 24 utförts med befintlig VD.

Tabell 5.2 visar att det förväntade värdet som säkerställer statistiskt oberoende för
avsättningar vid VD-byte bör vara 11,30. För att förkasta nollhypotesen skall testets
signifikans vara under 0,05. Chitvå-testet visar en signifikans på 0,0196, vilket är mindre än
0,05. Studiens nollhypotes kan följaktligen förkastas och alternativhypotesen antas. Vi kan
med detta statistiskt säkerställa att avsättningar förekommer oftare de år då VD-byte har skett.
Risken för typ I-fel är litet, eftersom testets α är 0,0196.

Tabell 5.2 Chitvå-test, Avsättningar om 25 % vid VD-byte

Avsättning (Antal) Observerat Förväntat

VD-byte 18 11,30

Ej VD-byte 24 30,70

Totalt 42 42

Analys vid VD-byte Testets värde Kritiskt värde

χ2 5,2379 3,84 (fg)

Signifikans (α) 0,0196 0,05H0 Förkastas

5.2.3 Huvudhypotes 1: avsättningar om 30 %

Av studiens 383 observationer är 36 resultatpåverkande avsättningar om minst 30 %. Av
dessa 36 avsättningar har 15 stycken genomförts i samband med VD-byte och 21 har utförts
då icke VD-byte har skett.

Tabell 5.3 visar att det förväntade värdet som säkerställer statistiskt oberoende för
avsättningar vid VD-byte bör vara 9,68. Chitvå-testet visar en signifikans på 0,0456, vilket är
mindre än det kritiska värdet om 0,05. Studiens nollhypotes kan följaktligen förkastas och
alternativhypotesen accepteras. Det kan således statistiskt säkerställas att avsättningar
förekommer oftare de år då VD-byte har skett. Testet innebär liten risk för Typ I-fel, då testets
α är 0,0456.
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Tabell 5.3 Chitvå-test, Avsättningar om 30 % vid VD-byte

Avsättning (Antal) Observerat Förväntat

VD-byte 15 9,68

Ej VD-byte 21 26,32

Totalt 36 36

Analys vid VD-byte Testets värde Kritiskt värde

χ2 3,9965 3,84 (fg)

Signifikans (α) 0,0456 0,05H0 Förkastas

5.2.4 Huvudhypotes 2: avsättningar om 20 %Halt Vid negativt resultat förekommer avsättningar mer frekvent än år med positivt
resultat

Studiens observationer uppgår till 383 stycken, varvid negativt resultat redovisades vid 33
tillfällen. Avsättningar om totalt 57 stycken påverkar resultatet om minst 20 %, av dessa har
15 genomförts i samband med negativt resultat och övriga avsättningar om 42 har genomförts
då företag redovisat positivt resultat.

Tabell 5.4 visar att testets signifikansnivå är mindre än 0,0001, vilket ligger långt under det
kritiska signifikansvärdet om 0,05. Även vid jämförelse mellan testets chitvå-värde om 22,
68931 och det kritiska chitvå-värdet om 3,84 är skillnaden betydande. Nollhypotesen
förkastas därmed och alternativhypotesen antas. Det kan därmed statistiskt säkerställas att
avsättningar genomförs oftare vid negativt resultat än vid positivt resultat. Risken för typ I-fel
är litet, då testet uppvisar en synnerligen låg signifikans och ett högt chitvå-värde.

Tabell 5.4 Chitvå-test, Avsättningar om 20 % vid negativt resultat

Avsättning (Antal) Observerat Förväntat

Negativt resultat 15 4,91

Positivt resultat 42 41,67

Totalt 57 57

Analys vid negativt resultat Testets värde Kritiskt värde

Chitvå (χ2) 22,6893 3,84 (fg)

Signifikans (α) < 0,0001 0,05H0 Förkastas
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5.2.5 Huvudhypotes 2: avsättningar om 25 %

Studiens observationer uppgår till 383 stycken, vid 33 av dessa tillfällen uppvisades samtidigt
ett negativt resultat. Avsättningar om totalt 42 stycken påverkar resultatet om minst 25 %, av
dessa har 13 genomförts i samband med negativt resultat och övriga avsättningar om 29
stycken har genomförts då företag redovisat positivt resultat.

Tabell 5.5 visar att testes signifikansnivå är mindre än 0,0001, vilket ligger långt under det
kritiska signifikansvärdet om 0,05. Tydligare blir skillnaden vid jämförelse mellan chitvå-
värdena, då testets chitvå-värde på 26, 5975 är avsevärt högre än det kritiska värdet på 3,84.
Nollhypotesen kan i detta fall förkastas och den alternativa hypotesen antas. Således kan det
statistiskt säkerställas att avsättningar genomförs oftare vid negativt resultat än vid positivt
resultat. Risken för typ I-fel är litet, med anledning av testets låga signifikansnivå samt av
testets höga chitvå-värde.

Tabell 5.5 Chitvå-test, Avsättningar om 25 % vid negativt resultat

Avsättning (Antal) Observerat Förväntat

Negativt resultat 13 3,62

Positivt resultat 29 38,38

Totalt 42 42

Analys vid negativt resultat Testets värde Kritiskt värde

Chitvå (χ2) 26,5975 3,84 (fg)

Signifikans (α) < 0,0001 0,05H0 Förkastas

5.2.6 Huvudhypotes 2: avsättningar om 30 %

Studiens observationer uppgår till 383 stycken, varvid negativt resultat redovisades vid 33
tillfällen. Avsättningar om totalt 36 stycken påverkar resultatet med minst 30 %, av dessa har
11 genomförts i samband med negativt resultat och övriga avsättningar om 25 stycken har
genomförts då företag redovisat positivt resultat.

Tabell 5.6 visar att testes signifikansnivå är mindre än 0,0001, vilket är anmärkningsvärt långt
under signifikansvärdet om 0,05, även på denna nivå. Chitvå-värdena skiljer sig mycket åt
även på denna nivå, då testets chitvå-värde är 25,5975 och det kritiska värdet är 3,84.
Nollhypotesen kan även vid detta gränsvärde förkastas och den alternativa hypotesen
accepteras. Således kan det statistiskt säkerställas att avsättningar genomförs oftare vid
negativt resultat än vid positivt resultat. Risken för typ I-fel är litet, med anledning av testets
låga signifikansnivå samt av testets höga chitvå-värde.
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Tabell 5.6 Chitvå-test, Avsättningar om 30 % vid negativt resultat

Avsättning (Antal) Observerat Förväntat

Negativt resultat 11 3,10

Positivt resultat 25 33,90

Totalt 36 36

Analys vid negativt resultat Testets värde Kritiskt värde

Chitvå (χ2) 25,5975 3,84 (fg)

Signifikans (α) < 0,0001 0,05H0 Förkastas

5.3 Students t test

I avsnittet prövas studiens uppställda delhypoteser genom Students t-test. Students t-test är ett
parametriskt test som jämför två gruppers medelvärden mot varandra och undersöker om det
förekommer en skillnad i de olika gruppernas medelvärde, i syfte att kunna uttala sig om
nollhypotesen kan förkastas eller inte. Testet visar huruvida skillnaderna i medelvärdet för
grupperna är signifikant. Överstiger testets t-värde det kritiska värdet kan nollhypotesen
förkastas.  Intentionen med testet är att pröva om det statistiskt går att säkerställa att det vid
VD-byte förekommer större avsättningar i absoluta tal än vid år med icke byte av VD, samt
om det vid negativt resultat förekommer större avsättningar i absoluta belopp än år med
positivt resultat. Testet tar således hänsyn till avsättningarnas storlek i absoluta tal.

För samtliga delhypoteser gäller följande samband:

Alternativhypotes (Halt)

Halt: 1 > 2

Nollhypotes (H0)

H0: 1 < 2

5.3.1 Delhypotes 1Halt Vid VD-byte förekommer större avsättningar i absoluta belopp än år med icke byte av VD

Grupp 1 betecknar de företag som genomför avsättningar i samband med nytillträdd VD.
Grupp 2 avser förhållanden då avsättningar genomförts med befintlig VD. Dessa två gruppers
medelvärden jämförs med varandra för att pröva huruvida nollhypotesen kan förkastas eller
antas.

Tabell 5.7 åskådliggör att medelvärdet för grupp 1 är 639,65 Mkr och medelvärdet för grupp 2
är 511,29 Mkr. Skillnaderna i medelvärdet för grupperna om 128,36 Mkr är för knapp för att
kunna uttala sig om att skillnaden inte är slumpmässigt betingad. Nollhypotesen kan ej
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förkastas vid en signifikansnivå om 0,05, då testet visade en signifikans på 0,441. Det går
därmed inte att statistiskt säkerställa att större avsättningar i absoluta tal genomförs oftare i
samband med VD-byte än med befintlig VD. Testes α på 0,441 ger en relativt liten risk för
typ II-fel.

Tabell 5.7 Students t-test, Avsättningar vid VD-byte
n s

Grupp 1 (VD-byte) 103 st                     639,65 Mkr 2 522, 54

Grupp 2 (Ej VD-byte) 280 st                     511,29 Mkr 1 707,80

Σ 283 st

Analys vid VD-byte Testets värde Kritiska värdet

Signifikans (α) 0,441 0,05

t-värde (fg 381) 0,568 0,478H0 Förkastas ej

5.3.2 Delhypotes 2Halt Vid negativt resultat förekommer större avsättningar i absoluta belopp än år med positivt
resultat

Grupp 1 betecknar de företag som genomför avsättningar i samband med redovisat negativt
resultat. Grupp 2 avser förhållanden då avsättningar genomförs men företaget redovisar
positivt resultat. Dessa två grupper jämförs med varandra för att pröva huruvida nollhypotesen
kan förkastas eller antas.

Tabell 5.8 visar att medelvärdet för grupp 1 är 2 016,84 Mkr och medelvärdet för grupp 2 är
407,74 Mkr. Skillnaden mellan dessa värden är tillräcklig för att förkasta nollhypotesen vid ett
kritiskt värde på 0,05. Därmed kan vi säkerställa att företag tenderar att göra större
avsättningar i absoluta tal vid negativt resultat än vid positivt resultat. Risker för Typ I-fel är
små då testets signifikans är mindre än 0,0001.

Tabell 5.8 Students t-test, Avsättningar vid negativt resultat

n s

Grupp 1 (negativt res.) 33  st                      2 016,84 Mkr 5456,67

Grupp 2 (positivt res.) 350 st 407,74 Mkr 1113,71

Σ 283

Analys vid negativt resultat Testets värde Kritiska värdet

Signifikans (α) <0,0001 0,05

t-värde (fg 381) 4,633 1,691H0 Förkastas
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5.4 Sammanfattning av statistisk analys

Sammantaget resulterade hypotestesterna i att nollhypotesen förkastades i sju av åtta fall.
Delhypotes 1 var det enda fall då testvärdet understeg det kritiska värdet och nollhypotesen
antogs.

Samtliga chitvå-test visade att nollhypotesen kan förkastas.  Hypotesernas kritiska värde var
3.84. Vi kan därmed efter genomförd chitvå-analys statistiskt säkerställa att avsättningar är
mer vanligt förekommande de år när en ny VD tillträder än år med befintlig VD. Även de år
då företag redovisar negativt resultat kan vi säkerställa att avsättningar förekommer mer
frekvent än år då företaget uppvisat ett positivt resultat.

Students t-test prövade studiens delhypoteser i syfte att förkasta nollhypotesen. I ett av två
fall förkastades nollhypotesen, då företag uppvisar ett för perioden negativt resultat. Därmed
kan vi statistiskt säkerställa att företag gör större avsättningar i absoluta belopp vid negativt
resultat än vad de gör vid positivt resultat. Nollhypotesen har inte kunnat förkastas i
delhypotes 1. Vi kan därmed inte statistiskt säkerställa att företag gör avsättningar i högre
absoluta belopp i samband med VD-byte än vid icke VD-byte.

Tabell 5.9 Sammanställning av utfallet vid hypotesprövning

χ2 Kritiskt värde
(Cα = 5 %)

Anta eller
förkasta H0

Typ I-fel Typ II-fel

Huvudhypotes 1 (VD-byte)

20 % 3,9711 3, 84 H0 förkastad Liten

25 % 5,2379 3, 84 H0 förkastad Liten

30 % 3,9965 3, 84 H0 förkastad Liten

Huvudhypotes 2 (Neg res)

20 % < 0,0001 3, 84 H0 förkastad Liten

25 % < 0,0001 3, 84 H0 förkastad Liten

30 % < 0,0001 3, 84 H0 förkastad Liten

t-värde Kritiskt värde
(Cα = 5 %)

Anta eller
förkasta H0

Typ I-fel Typ II-fel

Delhypotes 1 (VD-byte) 0,568 0,478 H0 antagen Liten

Delhypotes 2 (neg resultat) 4,633 1,691 H0 förkastad Liten
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5.5 Teoretisk anknytning

Efter genomförd statistisk analys kan vi statistiskt säkerställa att avsättningar förekommer mer
frekvent vid situationer då VD är nytillträdd och företag redovisar ett för perioden negativt
resultat. Enligt Riahi-Belkaoui (2005) betecknar ”taking av bath” situationer då ledningen
vidtar åtgärder som drastiskt minskar nuvarande vinstandel för att sedan kunna öka den i
framtiden. Denna liberala tolkning av redovisningsregler tillåter val som skildrar en finansiell
situation som är mer eller mindre optimistisk än den verkliga. En vanlig situation när Big
Bath Accounting förekommer är vid förändringar i ledningsmiljön, då nytillträdd VD ser
möjligheten att utnyttja kreativa redovisningsval för att initialt kunna prestera enligt de
förväntningar och krav som ställs på ett nytt ledarskap. Ledningen ser också en möjlighet att
utföra dessa handlingar när företag redovisar ett negativt resultat. Vi har efter studiens
hypotesprövningar påvisat att det inte beror på slumpen att mer frekventa avsättningar
förekommer vid VD-byte och negativt resultat, vilket kan ge indikationer på att den strategi
som Riahi-Belkaoui (2005) benämner Big Bath Accounting förekommer på OMX
Stockholmsbörs Large Cap. Vi kan dock inte påstå att enskilda företag i studien avsiktligt har
använt sig av de kreativa redovisningsval som Big Bath Accounting inbjuder till utan vi kan
enbart generalisera och uttala oss om att det inte är en slumpmässig betingelse att strategin
förekommer.
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6. Slutsats

I slutsatsen sker en sammanställning av undersökningen, Vi kommer att redogöra studiens
slutsats och diskutera resultatet. Vidare kommer vårt bidrag till forskningen att lämnas och
avslutningsvis diskuteras förslag till fortsatt forskning.

6.1 Slutsats

Studiens syfte är att utreda om statistiska samband föreligger mellan företagets avsättningar
vid VD-byte och negativt resultat enligt fenomenet Big Bath Accounting. För att kunna påvisa
om ett statistiskt samband föreligger har Big Bath Accounting operationaliserats till två
huvudhypoteser och två delhypoteser. De uppställda hypoteserna har prövats statistiskt och
påvisar följande samband.

Huvudhypotes 1: Vid VD-byte förekommer avsättningar mer frekvent än år med icke byte av
VD

Chitvå-testet säkerställer att det inte beror på slumpen att avsättningar förekommer mer
frekvent vid år med nytillträdd VD än år med befintlig VD. Således kan ett statistiskt
samband påvisas mellan avsättning och VD-byte. Detta samband gäller för avsättningar som
är resultatpåverkande om minst 20 %, 25 % respektive 30 %, vilket innefattar studiens
samtliga utvalda gränsvärden.

Huvudhypotes 2: Vid negativt resultat förekommer avsättningar mer frekvent än år med
positivt resultat

Chitvå-testet säkerställer att det inte beror på slumpen att avsättningar förekommer mer
frekvent vid år då företag redovisar ett negativt resultat än år med redovisat positivt resultat.
Således kan ett statistiskt samband påvisas mellan avsättning och negativt resultat. Detta
samband gäller för avsättningar som är resultatpåverkande om minst 20 %, 25 % respektive
30 %, vilket innefattar studiens samtliga utvalda gränsvärden.

Delhypotes 1: Vid VD-byte förekommer större avsättningar i absoluta belopp än år med icke
byte av VD

Student t-testet kan inte säkerställa att det förekommer större avsättningar i absoluta belopp
vid år med VD-byte än år med icke VD-byte. Därmed kan inte ett statistiskt samband påvisas
att större avsättningar i absoluta tal förekommer vid VD-byte.

Delhypotes 2: Vid negativt resultat förekommer större avsättningar i absoluta belopp än år
med positivt resultat

Student t-testet säkerställer att det med stor sannolikhet inte beror på slumpen att det
förekommer större avsättningar i absoluta belopp då företag redovisar ett negativt resultat än
år med redovisat positivt resultat.

Sammantaget visar båda huvudhypoteserna samt delhypotes 2 på tydliga statistiska samband.
Sambanden vi funnit har varit starkare vid negativt resultat än vid VD-byte. Vid negativt
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resultat har både chitvå-testets och Students t-test nollhypoteser förkastas. Dock kan vi inte
statistiskt säkerställa delhypotes 1, då utfallet inte är tillräckligt starkt för att förkasta
nollhypotesen.

Faktorer kan dock samvariera utan att det finns något verkligt samband mellan dem (Holme &
Solvang 1997). Att vara medveten om skillnaden mellan samvariation och samband är i
högsta grad angeläget, då samband endast kan erhållas när samvariationen grundas på en teori
och ett teoretiskt resonemang. För att kunna konstatera ett samband ställs högre krav än vad
som krävs för att kunna konstatera samvariation, eftersom samvariation måste vara teoretiskt
förankrad. I studien kan vi konstatera att samvariation finns, frågan är dock om ett samband
kan fastställas. Den samvariation vi funnit i studien bygger på ett teoretiskt resonemang,
därmed anser vi att ett samband föreligger. Sambanden vi statistiskt har säkerställt i studien är
förankrade i det teoretiska begreppet Big Bath Accounting.

För att kunna besvara studiens uppställda huvudhypoteser krävs ett icke parametriskt test. Det
i studien använda chitvå-testet är ett icke parametriskt test och tillämpar data som befinner sig
på nominalskala. Dock anses inte chitvå-testet vara ett kraftfullt test men är det vanligaste
testet för nominala data. För att ytterligare säkerställa sambandets tillförlitlighet kan chitvå-
testet kompletteras med ett t-test för beroende mätningar, vilket utgår från par av värden
(Lisper & Lisper 2005).

Students t-test används för att besvara studiens delhypoteser, vilket är ett parametriskt test
som hanterar data på intervallnivå. Testerna resulterade i skeva fördelningar med höga
extremvärden, därmed bör ett kritiskt förhållningssätt antas till t-testerna. I studiens Bilaga 4
återfinns diagram vilka illustrerar fördelningen. Möjligen skulle Students t-test kompletterats
med ett motsvarande icke-parametriskt test som hanterar data på intervallnivå, exempelvis
Mann Whitney U-test, för att ytterligare stärka delhypotesernas samband. Dock anses Mann
Whitney U-test vara ett svagare test än Students t-test och bör därmed endast ses som ett
komplement.

6.2 Lämnat forskningsbidrag

Efter genomförd studie av hypotesprövande test som stöd, kan vi göra följande uttalande om
det statistiska sambandet mellan teorin Big Bath Accounting och de olika tillvägagångssätten
för företagsledningen att inom ramen för gällande lagstiftning manipulera årsredovisningen i
syfte att uppnå önskat resultat.

Företag på OMX Stockholmsbörs Large Cap tenderar att mer frekvent göra
avsättningar i samband med VD-byte i enlighet med teorin Big Bath Accounting.

Företag på OMX Stockholmsbörs Large Cap genomför inte större avsättningar i
absoluta belopp i samband med VD-byte i enlighet med teorin Big Bath Accounting.

Företag på OMX Stockholmsbörs Large Cap tenderar att mer frekvent göra
avsättningar i samband med negativt resultat i enlighet med teorin Big Bath
accounting.

Företag på OMX Stockholmsbörs Large Cap tenderar att genomföra större
avsättningar i absoluta belopp i samband med negativt resultat i enlighet med teorin
Big Bath Accounting.
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6.3 Diskussion

Studiens syfte är att utreda om statistiska samband föreligger mellan avsättningar vid VD-byte
och negativt resultat enligt teorin Big Bath Accounting. Utifrån statistiska mätmetoder kan ett
samband vilket inte beror på slumpen fastställas som visar på att mer frekventa avsättningar
sker i samband med negativt resultat och VD-byte. Avsättningarna som redovisas är även i
större absoluta belopp vid negativt resultat, detta går dock inte att säkerställa vid VD-byte.

Vi kan dock inte uttala oss om att Big Bath Accounting är ett verkligt fenomen, som existerar
hos företagen på OMX Stockholmsbörs Large Cap. Vi kan endast uttala oss efter studiens
definition på vad en avsättning innebär, i studien skall en avsättning påverka resultatet om
minst 20 %, 25 % respektive 30 %, vi kan inte påvisa om samband föreligger vid fler
gränsdragningar, utan endast dra slutsatser utifrån studiens definitioner och operationalisering
av begreppen. Det är viktigt att tillägga att det resultat efter finansiella poster vi utfört
mätningarna på har adderats med avsättningarna, därav erhålls en kvot som inte påverkats av
avsättningens storlek. Således blir inte kvoten större för att avsättningarna är stora.

Den övergripande litteraturen inom området kreativ redovisning, vilket innefattar Big Bath
Accounting, har vi uteslutande funnit inom den amerikanska litteraturen. Studiens teoretiska
referensram bygger därmed till stora delar på amerikansk litteratur. Följaktligen väcks frågan
om detta är ett mer internationellt fenomen, då vi inom svensk litteratur endast fann enstaka
doktorsavhandlingar och begränsad litteratur. Därmed bildar vi oss uppfattningen att kreativ
redovisning fortfarande är ett relativt okänt och oetablerat område inom den svenska
forskningen, frågan är således huruvida ledningen i svenska företag tillämpar Big Bath
Accounting.

Sverige bottnar i en redovisningstradition som varit styrd av försiktighetsprincipen enligt den
kontinentala modellen. Då kravet på alltmer harmoniserad omvärld med likartade tekniker
och metoder ökat, har istället den anglosaxiskt influerade matchningsprincipen vuxit sig
starkare i svenska redovisningssammanhang. Möjligheten att redovisa avsättningar så som
omstruktureringsutgifter och övriga avsättningar går i linje med matchningsprincipen.
Allteftersom försiktighetsprincipen försvagas och matchningsprincipen breder ut sig och blir
alltmer etablerad i den svenska redovisningstraditionen, ges eventuellt möjligheten och
utrymme för företag att tillämpa tveksamma redovisningsmetoder, såsom som Big Bath
Accounting.

Är kreativ redovisning i form av Big Bath Accounting en medveten metod som ledningen
tillämpar i specifika situationer? Det som gör avsättningarna intressanta att studera är att de
kan återföras nästkommande år och därmed utgöra en intäkt. Genom detta förfarande kan
ledningen påvisa ett mera tillfredställande resultat, vilket eventuellt möter eller överträffar
marknadens förväntningar och genom det driva upp börskursen. Är det förväntningarna på
börsen som driver ledningen till att utföra tveksamma redovisningsmetoder eller beror det på
bonussystem vilka är kopplade till ekonomisk prestation? För att kunna utfärda uttalanden
huruvida Big Bath Accounting praktiseras på den finansiella marknaden krävs mer forskning
på område. Vi kan i denna studie endast uttala oss om de samband vi har funnit, vilka kan
ligga till underlag för vidare forskning.
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6.4 Förslag till fortsatt forskning

I studien har vi undersökt huruvida det finns statistiska belägg för fenomenet Big Bath
Accounting och företags redovisade avsättningar i samband med VD-byte och negativt
resultat. Vi har undersökt alla företag på OMX Stockholmsbörs Large Cap. Förekomsten av
Big Bath Accounting skulle kunna testas med andra än den för studien valda parametern
avsättning. Big Bath Accounting kan även förekomma genom avskrivning eller nedskrivning
av tillgångar, därav kan parametern avsättning ersättas av en tillgångsparameter. Eftersom
immateriella tillgångar kan skrivas ned skulle det kunna utgöra en mätbar parameter och
genom statistiska mätmetoder se om nedskrivning oftare sker vid VD-byte och negativt
resultat samt i större absolut belopp.

I studien har ingen åtskillnad mellan olika branscher gjorts, en intressant aspekt kan vara att
dela in företagen branschvis för att se om Big Bath Accounting är ett mer förekommande
fenomen i en viss typ av bransch. Även andra kategoriseringar än branschtillhörighet kan vara
av intresse att studera, exempelvis tillväxtstadium, ägarstruktur eller ledningsstruktur. I
studien utgörs urvalsramen endast av företag listade på Large Cap, därför anser vi att
undersökningsurvalet även kan omfatta andra börslistor, såsom utländska börslistor eller
OMX Stockholmsbörs Mid Cap. Vidare skulle en jämförelse mellan utländska företag och
svenska företag kunna göras om huruvida Big Bath Accounting är mer vanligt förekommande
i andra länder än i Sverige.

Då studien är av kvantitativ karaktär har inte djupare kunskap erhållits om de företag som har
tillämpat Big Bath Accounting, enligt studiens definition på avsättning, VD-byte och negativt
resultat. Vi har endast kunnat göra övergripande generaliseringar om fenomenet men ett
kvalitativt angreppssätt hade kunnat ge en djupare förståelse. Frågor om vilka incitament och
motiv som ligger bakom dessa tveksamt tillämpade redovisningsmetoder skulle i vidare
forskning kunna belysas och möjligen besvaras. Vidare hade olika aktörers synsätt på kreativ
redovisning kunnat utredas och analyserats. Hur accepterat är kreativ redovisning, är det
accepterat överhuvudtaget? Eftersom redovisningsreglerna ger utrymme till kreativ tolkning
av redovisningsstandarderna bidrar detta eventuellt till ett liberalt synsätt. Hur aktivt arbetar
standardsättarna för att minska utrymmet för egna tolkningar i de standarder och
rekommendationer som ges ut, av vilken uppfattning är de, ser de kreativ redovisning som ett
stort problem?

Med anledning av att vår studie har gett indikationer på att Big Bath Accounting kan
förekomma, är det av intresse att få aktörernas reaktion och uppfattning. I undersökningen kan
extremvärden urskiljas, därmed finns underlag till en mer djupgående studie och analys om
fenomenet Big Bath Accounting.
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A

Bilaga 1
Ej noterade

2001 Husqvarna Ej noterat
2002 Husqvarna Ej noterat
2003 Husqvarna Ej noterat
2004 Husqvarna Ej noterat

2001 Lindab Int. Ej noterat
2002 Lindab Int. Ej noterat
2003 Lindab Int. Ej noterat
2004 Lindab Int. Ej noterat
2005 Lindab Int. Ej noterat
2006 Lindab Int. Ej noterat

2001 Lundin Mining Ej noterat
2002 Lundin Mining Ej noterat
2003 Lundin Mining Ej noterat

2001 Oriflame Ej noterat
2002 Oriflame Ej noterat
2003 Oriflame Ej noterat

2001 Melker Schörling Ej noterat
2002 Melker Schörling Ej noterat
2003 Melker Schörling Ej noterat
2004 Melker Schörling Ej noterat
2005 Melker Schörling Ej noterat

2001 Millicom Ej noterat
2002 Millicom Ej noterat
2003 Millicom Ej noterat



B

Bilaga 2
Bortfall

2001 Alfa Laval Ej tillgänglig

2001 Hufvudstaden Ej tillgänglig
2002 Hufvudstaden Ej tillgänglig
2003 Hufvudstaden Ej tillgänglig

2001 Latour Ej tillgänglig
2002 Latour Ej tillgänglig

2008 Lundin Mining Ej tillgänglig

2008 Lundin Petroleum Ej tillgänglig

2001 Meda Ej tillgänglig
2002 Meda Ej tillgänglig
2003 Meda Ej tillgänglig
2004 Meda Ej tillgänglig
2008 Meda Ej tillgänglig

2008 Securitas Ej tillgänglig

2008 Oriflame Ej tillgänglig

2008 Millicom Ej tillgänglig

2008 West Siberian Ej tillgänglig



C

Bilaga 3

Observationer

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 ABB 187 45 0,806 ja
2002 ABB 281 251 0,528 ja
2003 ABB 343 246 0,582 ja
2004 ABB 188 861 0,179 nej
2005 ABB 0 1496 0,000 ja
2006 ABB 50 2433 0,020 ja
2007 ABB 0 4010 0,000 nej
2008 ABB 0 4518 0,000 ja

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2002 Alfa Laval 0 345,7 0,000 nej
2003 Alfa Laval 125 817,4 0,133 nej
2004 Alfa Laval 252,7 1261,6 0,167 ja
2005 Alfa Laval 255,1 1099 0,188 ja
2006 Alfa Laval 160,8 2375,3 0,063 nej
2007 Alfa Laval 153 4557 0,032 nej
2008 Alfa Laval 483 5341 0,083 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Assa Abloy 0 1475,6 0,000 nej
2002 Assa Abloy 0 2015 0,000 nej
2003 Assa Abloy 935 583 0,616 ja
2004 Assa Abloy 679 2294 0,228 ja
2005 Assa Abloy 0 3556 0,000 ja
2006 Assa Abloy 1292 2626 0,330 ja
2007 Assa Abloy 71 4609 0,015 nej
2008 Assa Abloy 1049 3499 0,231 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Astra Zeneca 100 4077 0,024 nej
2002 Astra Zeneca 43 4037 0,011 nej
2003 Astra Zeneca 48 4202 0,011 nej
2004 Astra Zeneca 0 4866 0,000 nej
2005 Astra Zeneca 102 6667 0,015 ja
2006 Astra Zeneca 87 8543 0,010 ja
2007 Astra Zeneca 678 7983 0,078 nej
2008 Astra Zeneca 633 8681 0,068 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Atlas Copco 690 4700 0,128 nej
2002 Atlas Copco 537 -2469 -0,278 ja
2003 Atlas Copco 227 4913 0,044 ja
2004 Atlas Copco 251 6382 0,038 nej



D

2005 Atlas Copco 341 9300 0,035 nej
2006 Atlas Copco 246 8695 0,028 nej
2007 Atlas Copco 328 10534 0,030 nej
2008 Atlas Copco 493 13112 0,036 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Autoliv 0 116,8 0,000 nej
2002 Autoliv 0 286,7 0,000 nej
2003 Autoliv 0 397 0,000 nej
2004 Autoliv 0 484,5 0,000 nej
2005 Autoliv 0 482 0,000 nej
2006 Autoliv 0 481,5 0,000 nej
2007 Autoliv 0 446,2 0,000 ja
2008 Autoliv 0 248,7 0,000 ja

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Axfood 0 527 0,000 ja
2002 Axfood 5 919 0,005 nej
2003 Axfood 4 971 0,004 nej
2004 Axfood 3 980 0,003 nej
2005 Axfood 0 1026 0,000 ja
2006 Axfood 0 1183 0,000 ja
2007 Axfood 0 1086 0,000 nej
2008 Axfood 0 1011 0,000 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Boliden 0 -3756 0,000 ja
2002 Boliden 49 111 0,306 ja
2003 Boliden 103 327 0,240 nej
2004 Boliden 442 1365 0,245 nej
2005 Boliden 13 2812 0,005 nej
2006 Boliden 3 8313 0,000 nej
2007 Boliden 24 5196 0,005 ja
2008 Boliden 37 723 0,049 ja

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Castellum 2 567 0,004 ja
2002 Castellum 0 1003 0,000 nej
2003 Castellum 0 731 0,000 nej
2004 Castellum 0 1255 0,000 nej
2005 Castellum 0 1712 0,000 ja
2006 Castellum 0 2206 0,000 ja
2007 Castellum 0 1943 0,000 nej
2008 Castellum 0 -1299 0,000 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Electrolux 2368 5215 0,312 nej
2002 Electrolux 1862 7545 0,198 ja
2003 Electrolux 1094 7006 0,135 ja
2004 Electrolux 1596 4359 0,268 nej



E

2005 Electrolux 2801 494 0,850 nej
2006 Electrolux 1171 3825 0,234 nej
2007 Electrolux 635 4035 0,136 nej
2008 Electrolux 1758 653 0,729 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Elekta 4 69 0,055 nej
2002 Elekta 6 221 0,026 nej
2003 Elekta 0 317 0,000 nej
2004 Elekta 15 325 0,044 nej
2005 Elekta 1 378 0,003 ja
2006 Elekta 3 444 0,007 ja
2007 Elekta 4 507 0,008 nej
2008 Elekta 0 624 0,000 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Ericsson 17754 -29133 -1,560 nej
2002 Ericsson 13223 -22835 -1,376 nej
2003 Ericsson 23865 -12103 2,029 ja
2004 Ericsson 8632 26166 0,248 ja
2005 Ericsson 6887 33335 0,171 nej
2006 Ericsson 8185 35993 0,185 nej
2007 Ericsson 3687 30729 0,107 nej
2008 Ericsson 10393 17226 0,376

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Fabege 0 704 0,000 nej
2002 Fabege 0 1010 0,000 nej
2003 Fabege 0 826 0,000 nej
2004 Fabege 0 970 0,000 nej
2005 Fabege 0 2761 0,000 nej
2006 Fabege 0 1863 0,000 ja
2007 Fabege 0 2066 0,000 ja
2008 Fabege 0 -1340 0,000 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Getinge 258,2 750,4 0,256 nej
2002 Getinge 174,2 875,6 0,166 nej
2003 Getinge 103,4 1095,4 0,086 nej
2004 Getinge 77,7 1545,7 0,048 nej
2005 Getinge 37,9 1601,4 0,023 nej
2006 Getinge 189,4 1728,1 0,099 nej
2007 Getinge 128 1775 0,067 nej
2008 Getinge 340 2126 0,138 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 H&M 0 5734 0,000 nej
2002 H&M 0 8628,9 0,000 nej
2003 H&M 0 9608,7 0,000 nej
2004 H&M 0 11005,3 0,000 nej
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2005 H&M 0 13552,8 0,000 nej
2006 H&M 0 15808 0,000 nej
2007 H&M 0 19170 0,000 nej
2008 H&M 0 21190 0,000 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Hexagon 42 227 0,156 ja
2002 Hexagon 0 319 0,000 nej
2003 Hexagon 0 323 0,000 nej
2004 Hexagon 47 541 0,080 nej
2005 Hexagon 0 705 0,000 nej
2006 Hexagon 192 1618 0,106 nej
2007 Hexagon 100 2056 0,046 nej
2008 Hexagon 148 2129 0,065 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Holmen 5 2294 0,002 ja
2002 Holmen 0 2564 0,000 nej
2003 Holmen 33 2126 0,015 nej
2004 Holmen 52 1746 0,029 ja
2005 Holmen 48 1740 0,027 ja
2006 Holmen 54 2056 0,026 nej
2007 Holmen 60 2582 0,023 nej
2008 Holmen 391 740 0,346

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2004 Hufvudstaden 0 896,3 0,000 nej
2005 Hufvudstaden 0 1852,2 0,000 nej
2006 Hufvudstaden 0 3220,8 0,000 nej
2007 Hufvudstaden 0 3321,9 0,000 nej
2008 Hufvudstaden 0 -1025,4 0,000 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2005 Husqvarna 17,1 1248,1 0,014 ja
2006 Husqvarna 39 2743 0,014 ja
2007 Husqvarna 160 2889 0,052 nej
2008 Husqvarna 434 1767 0,197 ja

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Industrivärden 18 1510 0,012 ja
2002 Industrivärden 0 4476 0,000 ja
2003 Industrivärden 7 -623 -0,011 nej
2004 Industrivärden 9 7299 0,001 nej
2005 Industrivärden 0 14047 0,000 nej
2006 Industrivärden 0 11671 0,000 nej
2007 Industrivärden 0 -2102 0,000 nej
2008 Industrivärden 0 -29114 0,000 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte



G

2001 Investor 4 8646 0,000 nej
2002 Investor 20 1925 0,010 nej
2003 Investor 0 1003 0,000 nej
2004 Investor 0 8332 0,000 nej
2005 Investor 51 43968 0,001 ja
2006 Investor 0 28815 0,000 ja
2007 Investor 39 -211 -0,227 nej
2008 Investor 22 -36809 -0,001 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 JM 4 1629 0,002 nej
2002 JM 0 368 0,000 ja
2003 JM 0 267 0,000 ja
2004 JM 10 647 0,015 nej
2005 JM 0 1151 0,000 nej
2006 JM 0 1852 0,000 nej
2007 JM 0 2297 0,000 nej
2008 JM 0 1052 0,000 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Kinnevik 42 -462 -0,100 nej
2002 Kinnevik 53 -3946 -0,014 nej
2003 Kinnevik 0 3325 0,000 nej
2004 Kinnevik 0 1203 0,000 nej
2005 Kinnevik 0 4647 0,000 nej
2006 Kinnevik 244 11608 0,021 nej
2007 Kinnevik 0 16266 0,000 ja
2008 Kinnevik 0 -25872 0,000 ja

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2003 Latour 5 453 0,011 ja
2004 Latour 3 1020 0,003 ja
2005 Latour 1 792 0,001 nej
2006 Latour 0 1265 0,000 nej
2007 Latour 0 1034 0,000 nej
2008 Latour 11 1656 0,007 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2007 Lindab Int. 0 1175 0,000 nej
2008 Lindab Int. 81 990 0,076 ja

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Lundbergföretagen 8,9 1898 0,005 nej
2002 Lundbergföretagen 0 652 0,000 nej
2003 Lundbergföretagen 33 2944 0,011 nej
2004 Lundbergföretagen 52 3628 0,014 nej
2005 Lundbergföretagen 48 5175 0,009 nej
2006 Lundbergföretagen 54 7771 0,007 nej
2007 Lundbergföretagen 62 7426 0,008 nej
2008 Lundbergföretagen 392 -2571 -0,180 nej



H

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2004 Lundin Mining 0 7737 0,000 nej
2005 Lundin Mining 426 44065 0,010 ja
2006 Lundin Mining 381 205091 0,002 ja
2007 Lundin Mining 0 89487 0,000 ja

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Lundin Petroleum 0 -22,907 0,000 nej
2002 Lundin Petroleum 0,027 9,033 0,003 ja
2003 Lundin Petroleum 18,574 1017,983 0,018 ja
2004 Lundin Petroleum 0 846,861 0,000 nej
2005 Lundin Petroleum 0 1860,709 0,000 nej
2006 Lundin Petroleum 4,127 1831,352 0,002 nej
2007 Lundin Petroleum 0,206 1810,511 0,000 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2005 Meda 153,4 141,6 0,520 nej
2006 Meda 27,8 1190,5 0,023 nej
2007 Meda 208 1162 0,152 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2006 Melker Schörling 0 3 156 0,000 nej
2007 Melker Schörling 0 665 0,000 nej
2008 Melker Schörling 0 -8 232 0,000 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2004 Millicom 0 71726 0,000 nej
2005 Millicom 0 171200 0,000 nej
2006 Millicom 0 354001 0,000 nej
2007 Millicom 0 539442 0,000 nej
2007 Millicom 0 539442 0,000 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 MTG 5,6 250 0,022 nej
2002 MTG 22,4 28,4 0,441 nej
2003 MTG 0 375,2 0,000 nej
2004 MTG 0 920,2 0,000 nej
2005 MTG 37,6 1566,9 0,023 nej
2006 MTG 62 2016,2 0,030 nej
2007 MTG 17 2015 0,008 nej
2008 MTG 19 3610 0,005 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 NCC 430 -2 130 -0,253 ja
2002 NCC 121 1 306 0,085 ja
2003 NCC 236 -323 -2,713 nej
2004 NCC 105 945 0,100 nej
2005 NCC 172 1 580 0,098 nej



I

2006 NCC 228 2 263 0,092 nej
2007 NCC 310 2 608 0,106 ja
2008 NCC 308 2 385 0,114 ja

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2004 Oriflame 0 90,040 0,000 ja
2005 Oriflame 0 97,483 0,000 ja
2006 Oriflame 1,019 108,328 0,009 nej
2007 Oriflame 25,813 105,908 0,196 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 PA Resources 17,646 0,000 nej
2002 PA Resources 0 27,743 0,000 nej
2003 PA Resources 0 23,681 0,000 nej
2004 PA Resources 0,000 61,911 0,000 nej
2005 PA Resources 0,000 153,234 0,000 nej
2006 PA Resources 11,860 385,843 0,030 nej
2007 PA Resources 13,662 1 527,805 0,009 nej
2008 PA Resources 0,571 823,088 0,001 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Ratos 0 1 926 0,000 nej
2002 Ratos 0 634 0,000 nej
2003 Ratos 0 812 0,000 nej
2004 Ratos 1 2 325 0,000 nej
2005 Ratos 21 2 601 0,008 nej
2006 Ratos 40 3 234 0,012 nej
2007 Ratos 93 3 462 0,026 nej
2008 Ratos 614 5 671 0,098 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Saab 17 1554 0,011 nej
2002 Saab 0 993 0,000 nej
2003 Saab 513 1073 0,323 ja
2004 Saab 332 1712 0,162 Ja
2005 Saab 411 1551 0,209 nej
2006 Saab 447 1693 0,209 nej
2007 Saab 212 2 449 0,080 nej
2008 Saab 217 -406 -1,148 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Sandvik AB 37 5606 0,007 nej
2002 Sandvik AB 533 5063 0,095 ja
2003 Sandvik AB 367 4187 0,081 ja
2004 Sandvik AB 358 6877 0,049 nej
2005 Sandvik AB 305 8819 0,033 nej
2006 Sandvik AB 705 11113 0,060 nej
2007 Sandvik AB 273 12997 0,021 nej
2008 Sandvik AB 545 10577 0,049 nej



J

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 SCA 6 8090 0,001 nej
2002 SCA 464 8078 0,054 ja
2003 SCA 172 6 967 0,024 ja
2004 SCA 653 6585 0,090 nej
2005 SCA 2912 433 0,871 nej
2006 SCA 7 6 833 0,001 nej
2007 SCA 1404 8237 0,146 ja
2008 SCA 382 6237 0,058 ja

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Scania 190 1 541 0,110 nej
2002 Scania 653 3 722 0,149 nej
2003 Scania 679 4 604 0,129 nej
2004 Scania 517 6 014 0,079 nej
2005 Scania 375 6765 0,053 nej
2006 Scania 463 8 583 0,051 nej
2007 Scania 383 11 906 0,031 nej
2008 Scania 380 11 978 0,031 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Seco Tools AB 0 765 0,000 ja
2002 Seco Tools AB 0 641 0,000 nej
2003 Seco Tools AB 4 630 0,006 nej
2004 Seco Tools AB 5 812 0,006 ja
2005 Seco Tools AB 7 1094 0,006 ja
2006 Seco Tools AB 110 1235 0,082 nej
2007 Seco Tools AB 15 1437 0,010 nej
2008 Seco Tools AB 11 1246 0,009 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Securitas 1039,6 1901,900 0,353 nej
2002 Securitas 84,9 2511,600 0,033 nej
2003 Securitas 111,2 1998,200 0,053 nej
2004 Securitas 137,3 2328,000 0,056 nej
2005 Securitas 117,2 3660,900 0,031 nej
2006 Securitas 1333,2 882,800 0,602 nej
2007 Securitas 827,5 1397,500 0,372 ja

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Skanska 0 1 116 0,000 nej
2002 Skanska 1 164 73 0,941 ja
2003 Skanska 1 036 4 072 0,203 ja
2004 Skanska 1 390 4 327 0,243 nej
2005 Skanska 396 5 120 0,072 nej
2006 Skanska 504 4 985 0,092 nej
2007 Skanska 402 5667 0,066 nej
2008 Skanska 1635 4410 0,270 ja

År Företag Avsättning Res efter fin Avs/Res+Avs VD-



K

poster byte
2001 SKF 383 3 120 0,109 nej
2002 SKF 838 3542 0,191 nej
2003 SKF 761 2793 0,214 ja
2004 SKF 364 4087 0,082 ja
2005 SKF 555 5253 0,096 nej
2006 SKF 354 6387 0,053 nej
2007 SKF 505 7138 0,066 nej
2008 SKF 432 6868 0,059 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 SSAB 0 913 0,000 ja
2002 SSAB 7 816 0,009 nej
2003 SSAB 13 1343 0,010 nej
2004 SSAB 0 3806 0,000 nej
2005 SSAB 6 5671 0,001 nej
2006 SSAB 4 6052 0,001 ja
2007 SSAB 9 6 399 0,001 ja
2008 SSAB 520 8 953 0,055 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Stora Enso 38,1 1223 0,030 nej
2002 Stora Enso 63,9 -343,2 -0,229 nej
2003 Stora Enso 53,2 223 0,193 nej
2004 Stora Enso 6,2 639 0,010 nej
2005 Stora Enso 143 -178,3 -4,051 nej
2006 Stora Enso 206,5 631,8 0,246 nej
2007 Stora Enso 142,9 77,3 0,649 ja
2008 Stora Enso 228,2 -893,8 -0,343 ja

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Swedish Match 35 1 840 0,019 nej
2002 Swedish Match 126 2126 0,056 nej
2003 Swedish Match 50 2174 0,022 nej
2004 Swedish Match 84 3206 0,026 ja
2005 Swedish Match 290 2696 0,097 ja
2006 Swedish Match 19 3167 0,006 nej
2007 Swedish Match 65 2662 0,024 nej
2008 Swedish Match 52 2646 0,019 ja

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Tele2 0 -1944 0,000 nej
2002 Tele2 0 796 0,000 nej
2003 Tele2 0 1 267 0,000 nej
2004 Tele2 17 2 681 0,006 nej
2005 Tele2 0 2 341 0,000 nej
2006 Tele2 0 -2180 0,000 nej
2007 Tele2 0 759 0,000 nej
2008 Tele2 0 1 838 0,000 ja

År Företag Avsättning Res efter fin Avs/Res+Avs VD-



L

poster byte
2001 TeliaSonera 3 752 4 808 0,438 ja
2002 TeliaSonera 5 139 -11616 -0,793 ja
2003 TeliaSonera 2 571 13 899 0,156 ja
2004 TeliaSonera 1 250 17 448 0,067 nej
2005 TeliaSonera 3 365 17 019 0,165 nej
2006 TeliaSonera 1779 25226 0,066 nej
2007 TeliaSonera 729 25 251 0,028 ja
2008 TeliaSonera 1955 26411 0,069 ja

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Tieto 0 257,979 0 nej
2002 Tieto 0 100,432 0 nej
2003 Tieto 0 100,532 0 nej
2004 Tieto 14,4 158,1 0,083 nej
2005 Tieto 8,5 171,2 0,047 nej
2006 Tieto 1,7 124,5 0,013 ja
2007 Tieto 19,6 -8,6 1,782 ja
2008 Tieto 25,6 82,4 0,237 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Trelleborg AB 909 727,000 0,556 nej
2002 Trelleborg AB 76 677 0,101 nej
2003 Trelleborg AB 238 1091 0,179 nej
2004 Trelleborg AB 333 592,000 0,360 nej
2005 Trelleborg AB 122 1567 0,072 ja
2006 Trelleborg AB 213 1165 0,155 ja
2007 Trelleborg AB 472 1277 0,270 nej
2008 Trelleborg AB 1160 -166 1,167 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 Volvo 4292 -1866 1,769 nej
2002 Volvo 1452 2013 0,419 nej
2003 Volvo 1686 1657 0,504 nej
2004 Volvo 1272 13036 0,089 nej
2005 Volvo 2512 18016 0,122 nej
2006 Volvo 3728 20299 0,155 nej
2007 Volvo 2171 21557 0,091 nej
2008 Volvo 3821 14101 0,213 nej

År Företag Avsättning Res efter fin
poster

Avs/Res+Avs VD-
byte

2001 West Siberian 0 5679 0,000 nej
2002 West Siberian 0 -1824 0,000 nej
2003 West Siberian 0 -29307 0,000 ja
2004 West Siberian 0 23161 0,000 ja
2005 West Siberian 0 1042 0,000 ja
2006 West Siberian 0 34 511 0,000 nej
2007 West Siberian 0 41 711 0,000 nej
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Bilaga 4

Observationernas fördelning

Fördelning negativa och positiva resultat
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Fördelning negativa resultat
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Fördelning VD-byte och ej VD-byte
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Fördelning VD-byte
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Bilaga 5

Valutakurser

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EUR 9,02 9,16 9,13 9,13 9,29 9,25 9,25 9,61

GBP 14,31 14,58 13,19 13,46 13,58 13,58 13,53 12,09

USD 9,85 9,72 8,09 7,35 7,48 7,38 6,76 6,58



Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.

På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration,
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan
studenter och lärare som mellan företag och utbildning.

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision,
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer.

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans
enhet för forskningsstödjande systemutveckling.
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