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Sammandrag 

Denna studie utreder ifall big bath förekommer i företag på Stockholmsbörsen. Big bath är en 

form av resultatmanipulering där ledningen justerar resultatet för att gynna sina egenintressen 

genom att exempelvis göra stora nedskrivningar. Tidigare studier har bevisat att big bath 

förekommer när det sker förändringar i företags ledning. Undersökningens syfte var att studera 

om verkställande direktörer i svenska börsnoterade bolag genomfört stora nedskrivningar av 

immateriella tillgångar under sitt första år som ledare för bolaget. Om så var fallet tyder det på 

att VD:n genomfört ett big bath ett år för att gynna kommande års resultat. Multipla 

regressionsanalyser samt t-test har utförts. Studien kunde dock inte presentera ett statistiskt 

signifikant resultat och därmed kunde inte förekomsten av big bath på Stockholmsbörsen 

säkerställas. Studien undersökte även om det fanns speciella omständigheter kring VD-byten där 

risken för big bath var större. Trots att resultatet inte heller i detta fall var signifikant fanns dock 

indikationer på att risken för big bath var något större när den gamla VD:n lämnade bolaget 

samt när den nya VD:n kom från en annan organisation. 

 

 

Nyckelord: big bath, resultatmanipulering, VD-byte, nedskrivningar, immateriella tillgångar 
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Förord 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Hur bolag styrs har förändrats under det senaste seklet. Tidigare har det ofta varit ägarna som 

skött förvaltningen i företag men i och med att organisationer blivit större och ägarkretsen 

vidare är det numera vanligt att förvaltningen överlåts på en ledning. (Eisenhardt, 1989; Wright, 

Mukherji & Kroll, 2001) Dessa företag, där ägandet av bolaget separerats från de som förvaltar 

företaget, har ett nära samband med de problem som agentteorin förklarar (Jensen & Meckling, 

1976). Enligt agentteorin kan det uppstå problem om principalen (ägarna) och agenten 

(ledningen) har mål som skiljer sig åt. Det beror på att principalen delegerar ut arbete till 

agenten som principalen sedan blir beroende av. (Eisenhardt, 1989; Wright et al, 2001) 

I och med att förvaltningen och ägandet ofta är separerat från varandra försöker forskare 

utveckla redovisningsmetoder som ökar relevansen i den finansiella rapporteringen (Ding, 

Richards & Stolowy, 2008). Företag använder sig i allt större omfattning av redovisning till 

verkligt värde och syftet med detta är att skapa en mer verklighetstrogen redovisning. Denna 

metod går ut på att företag ska skriva ner tillgångar till dess verkliga värde om tillgångarnas 

bokförda värde överstiger återvinningsvärdet. Detta skapar utrymme för bedömningar hos 

ledningen som förvaltar företaget och det kan därmed uppstå problem om ledningen har 

incitament att lämna upplysningar som inte återspeglar verkligheten. (Jarva, 2009) 

Sådana incitament kan uppstå när aktieägarnas och ledningens intressen skiljer sig åt, vilket kan 

skapa konflikter angående hur företaget ska styras (Eisenhardt, 1989; Wright et al, 2001). 

Ledningen kan manipulera vissa poster i de finansiella rapporterna för att gynna sig själva, 

vilket kan påverka det redovisade resultatet och vilseleda aktieägarna (Dechow & Schrand, 

2004, s. 45). En form av resultatmanipulering kallas för big bath och innebär att ledningen 

justerar det redovisade resultatet genom att exempelvis göra stora nedskrivningar. Om en stor 

nedskrivning görs ena året kommer företaget inte behöva göra lika stora nedskrivningar 

kommande år och slipper således dra av denna kostnad från resultatet. Detta leder till ett sämre 

resultat det första året men kommer att gynna resultat under kommande år. Det finns olika 

anledningar till varför företag använder sig av big bath. En anledning kan vara att en ny ledning 

vill rensa upp efter den gamla för att kommande år kunna rapportera en totalvändning i 

resultatet. Ledningen kan på så sätt framstå som bra ledare av företaget och får ett gott rykte. 

(Walsh, Craig & Clark, 1991) 
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1.2 Problemdiskussion 

Resultatmanipulering i form av big bath verkar enligt tidigare studier förekomma under vissa 

omständigheter inom organisationer (Stalebrink, 2007; Walsh et al, 1991, Wells, 2002). Vi har 

dock inte funnit någon omfattande studie som har undersökt huruvida big bath förekommer i 

svenska börsnoterade bolag. Däremot har Stalebrink (2007) i sin studie funnit bevis för att big 

bath förekommer i svenska kommuner. Detta ger en indikation på att big bath även kan 

förekomma i svenska företag. För att få en uppfattning om i vilken utsträckning ledningen har 

möjlighet att påverka redovisningen i Sverige kommer företagens struktur och förvaltning att 

kartläggas nedan. 

Som tidigare nämnts är det numera vanligt att aktieägarna är separerade från de som förvaltar 

företagen (Eisenhardt, 1989; Wright et al, 2001). Enligt aktiebolagslagen 8 kap 8 § ska 

aktieägarnas inflytande i bolaget utövas på bolagsstämman där de bland annat röstar fram en 

styrelse. Därefter utser styrelsen en verkställande direktör (VD) som sköter förvaltningen av 

bolaget tillsammans med ledningen enligt aktiebolagslagen 8 kap 27 § (SFS 2005:551). VD:n är 

den person som har det yttersta ansvaret för att den löpande förvaltningen i företaget sköts och 

kan utan styrelsens bemyndigande hantera frågor som inte har allt för stor betydelse för bolaget. 

Detta enligt aktiebolagslagen 8 kap 29 § (SFS 2005:551). En del av den löpande förvaltningen 

är redovisningen vilken VD:n därmed har stort inflytande över. Om inte konsekvensen blir av 

allt för stor betydelse för bolaget bör VD:n ha makt nog att ta beslut om hur redovisningen ska 

hanteras. 

En post i redovisningen som faller inom VD:ns kompetens är immateriella tillgångar
1
. Detta är 

en post som ger stort utrymme för egna bedömningar och beräkningar (Carlin & Finch, 2009). 

VD:n har således genom sin position i företaget möjlighet att öka nedskrivningar av 

immateriella tillångar för att uppnå egen vinning. Det finns därmed en risk för att en nyligen 

tillträdd VD utnyttjar big bath för att redovisa ett sämre resultat första året eftersom det kan 

skyllas på den gamla VD:n. Detta för att sedan kunna redovisa en totalvändning i resultatet och 

skapa en positiv bild av den nya VD:ns prestationer. En hög grad av periodiseringar är enligt 

Leuz, Nanda, och Wysocki (2003) en varningsflagga för att resultatmanipulering förekommer. 

Tidigare forskning tyder även på att risken för big bath är större när det sker förändringar i 

ledningen samt vid VD-byten som inte varit planerade (Murphy & Zimmerman, 1993; Walsh et 

al, 1991; Wells, 2002). Därmed är det troligt att faktorer kring VD-byten påverkar i vilken 

utsträckning en ny VD har incitament och möjlighet att genomföra ett big bath.  

                                                           
1
 En immateriell tillgång är en tillgång som inte går att ta på fysiskt men som används i verksamheten som en 

resurs, exempelvis goodwill och patent (Redovisningsrådet, 2000) 
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1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen var att utreda huruvida nedskrivningar av immateriella tillgångar 

påverkas i samband med VD-byten i företag på Stockholmsbörsen. Om nedskrivningar av denna 

post ökat väsentligt under år med VD-byten jämfört med övriga år kan det vara en indikation på 

att den nya VD:n har valt att manipulera redovisningen. Denne har således genomfört ett big 

bath för att genom redovisningen framstå i god dager inför aktieägarna. Undersökningen ämnar 

även studera huruvida det finns faktorer kring VD-byten som ökar risken för big bath.  

1.4 Disposition 

Studien är strukturerad enligt följande, i kapitel 2 presenteras de aktuella teorierna som leder 

fram till huvudteorin big bath och slutligen undersökningens två hypoteser. Detta följs av ett 

metodavsnitt i kapitel 3 där tillvägssättet för studien, operationalisering samt de statistiska 

metoder som använts i undersökningen introduceras.  Därefter kommer studiens resultat 

presenteras samt analyseras i kapitel 4. Slutligen, i kapitel 5, kommer studiens resultat 

diskuteras samt jämföras med tidigare forskning, vilket leder fram till undersökningens slutsats. 

Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.  
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2. Teori 

2.1 Inledning 
I och med att de redovisningsmetoder som används i Sverige idag ger utrymme för egna 

bedömningar har ledningens möjligheter att påverka redovisningen ökat. Detta har i sin tur gett 

upphov till användning av olika former av resultatmanipulering som exempelvis big bath. För 

att analysera hur företag hanterar immateriella tillgångar i samband med VD-byten har en 

fördjupning gjorts i teorierna intressent- och aktieägarperspektivet
2

, agentteorin, 

resultatmanipulering samt big bath. 

2.2 Företags struktur i förändring: Intressent- och aktieägarperspektivet 

För att förstå uppkomsten av resultatmanipulering måste vi gå tillbaka i historien och se hur 

företag har förändrats. En teori som förklarar förändringarna i företags struktur tar upp 

skillnaderna mellan intressent- och aktieägarperspektivet (Ding et al, 2008). Enligt denna teori 

hade vi i början av förra seklet ett så kallat intressentperspektiv där det var vanligt med mindre 

bolag där främst aktieägare var involverade i verksamheten. Det kan exempelvis röra sig om 

familjeägda företag där ägarna sköter förvaltningen. Detta gav ägarna god förståelse för 

företagets verksamhet och framtidsutsikter. Dessa aktörer värnade om företag ur ett långsiktigt 

perspektiv. Under de senaste hundra åren har dock kapitalmarknaden förändrats vilket har gjort 

det möjligt för stora organisationer att växa fram. Detta har även haft inverkan på företags 

ägarstruktur. Det är numera vanligt att företag ägs av en stor mängd olika aktieägare vilka är 

mindre insatta i verksamheten. Aktieägarna har då inte lika stort intresse för företags verksamhet 

utan fokuserar mer på den ekonomiska avkastningen ur ett korsiktigt perspektiv, vilket kallas 

aktieägarperspektivet. Deras ägarandelar är även mer likvida än tidigare då andelarna på senare 

tid enklare kan köpas och säljas på börsen. (Ding et al, 2008)  

2.2.1 Agentteorin 

Bolag på Stockholmsbörsen ägs idag mestadels av en vid ägarkrets som har överlåtit 

förvaltningen på en ledning. En teori som förklarar förvaltarnas och ägarnas relation är 

agentteorin (Jensen & Meckling, 1976). En agentrelation definieras som ett avtal där en eller 

flera personer (principal(er)) ger en annan part (agent(er)) i uppgift att utföra en viss tjänst för 

dennes räkning. Detta innebär att principalen lämnar över en viss del av beslutsfattandet till 

agenten. När principalen delegerar ut arbete till agenten blir principalen beroende av vilka beslut 

agenten fattar. Enligt agentteorin kan det uppstå problem om principalen, i detta fall ägarna, och 

                                                           
2
 Stakeholder and shareholder perspective (Ding et al, 2008) 
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agenten, i detta fall VD:n, har mål som skiljer sig åt. (Eisenhardt, 1989; Wright et al, 2001) Om 

båda parterna verkar för att maximera sin egen nytta finns det anledning att tro att agenten inte 

alltid kommer agera för principalens bästa (Jensen & Meckling, 1976). Det är vidare både svårt 

och dyrt för principalen att få information om hur agenten förvaltar företaget varpå principalen 

inte alltid kan verifiera att agenten har agerat lämpligt i de situationer företaget har ställts inför 

(Eisenhardt, 1989).  

Agentteorin är mest relevant i situationer där det finns delade meningar om vilka mål principaler 

och agenter har. Teorin poängterar även betydelsen av incitament och egenintressen inom 

organisationer. (Eisenhardt, 1989) Genom att uppmärksamma att individer kan ha egennyttiga 

intressen är det möjligt att utveckla metoder för att försöka få agenten att sätta företaget och dess 

ägare i första hand. Principalens och agentens relation bygger på kontrakt vilka kan utformas för 

att minska agentens incitament att frångå principalens intressen. (Eisenhardt, 1989; Jensen & 

Meckling, 1976) Det kan innebära att agenten får ersättning för att inte vidta åtgärder som kan 

skada principalen eller att agenten tvingas ersätta principalen om denne agerar mot principalens 

intressen (Jensen & Meckling, 1976). Det är därmed möjligt att minska de problem som kan 

uppstå när aktieägarnas och ledningens intressen skiljer sig åt (Eisenhardt, 1989).  

Även om gapet som finns mellan aktieägarna och ledningens intressen kan minskas är det svårt 

att reducera problemen helt. Forskning visar att det ofta är VD:n som får stå till svars för om 

företag går dåligt och i många fall blir denne även avsatt (Hazarika, Karpoff & Nahata, 2012). 

Det kan därför skapas incitament hos VD:n att inte återspegla ett helt verklighetstroget resultat 

på grund av oron att förlora arbetet (Kirschenheiter & Melumad, 2002; DeFond & Park, 1997).    

2.3 Resultatmanipulering 

En agent tar beslut som direkt påverkar företags resultat och denne har sällan möjligt att 

rapportera all information till principalen (Healy & Wahlen, 1999; Kirschenheiter & Melumad, 

2002). Agenten kan således påverka val av redovisningsmetoder och vilken information som ska 

förmedlas. I och med detta glapp i informationsflödet och det faktum att parterna kan ha olika 

målsättningar skapas ett utrymme för agenten att vinkla resultatet. (Kirschenheiter & Melumad, 

2002) 

Resultatmanipulering definieras som en medveten insats i den externa finansiella rapporteringen 

med avsikten att erhålla personlig vinning (Schipper, 1989; Dechow & Schrand, 2004, s. 45). 

Detta kan ske när förvaltare av företag, så som VD:n, använder egna bedömningar i den 

finansiella rapporteringen, vilket exempelvis kan göras för att vilseleda intressenter eller för att 

påverka avtal som är beroende på redovisningen (Healy & Wahlen, 1999). Resultatmanipulering 
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förekommer i varierande omfattning i olika länder. En stor aktiemarknad, spritt ägande, starkt 

rättskydd för investerare samt ett effektivt rättsystem är faktorer som tidigare forskning kommit 

fram till borde minska möjligheten för ledningen att resultatmanipulera. (Dechow & Schrand, 

2004, s. 46) 

2.3.1 Big Bath 

En form av resultatmanipulering behandlas i big bath-teorin som innebär att förvaltarna, så som 

VD:n, låter göra en systematisk "dumpning" av kostnader på ett redan dåligt redovisat resultat 

(Stalebrink, 2007). Företags förvaltare kan således välja att ta ett "stort bad" (big bath) i 

kostnader under en period för att kunna redovisa ett bättre resultat i framtiden (Kirschenheiter & 

Melumad, 2002). Big bath kan förekomma genom att ett företag som redovisar ett lågt resultat 

kan minska resultatet ytterligare genom att exempelvis göra stora nedskrivningar (Jordan & 

Clark, 2004). Det finns studier där det observerats att det ofta görs stora nedskrivningar för att 

skapa en fördelaktig finansiell bas som bidrar till bättre resultat under kommande år (Walsh et 

al, 1991). Förvaltarna av ett företag kommer få stå till svars för varför företaget redovisar ett 

otillfredsställande resultat. Om resultatet dock redan är dåligt kommer de inte straffas hårdare 

vid ett ännu sämre resultat som orsakats av ytterligare nedskrivningar. (Jordan & Clark, 2004) 

Det finns olika anledningar till varför företag genomför big bath. Om det resultat företaget 

redovisar ligger till grund för vilken bonus ledningen får kan det vara ett skäl, då ledningen 

därmed har möjlighet att styra vilket år deras bonus ska erhållas (Walsh et al, 1991). Studier har 

även visat att när omständigheterna är mindre ljusa verkar varken ett företags rykte eller 

framtidsutsikter försämras av att ledningen gör resultatet ännu något sämre och de passar då på 

att rensa upp i företagets redovisning. Därmed kan företaget visa ett bättre resultat kommande 

år. (Jordan & Clark; Walsh et al, 1991) En ytterligare anledning kan vara att en ny ledning, så 

som en ny VD, vill rensa upp efter den gamla ledningen för att sedan kunna rapportera en 

totalvändning i kommande års resultat. Det leder till att den nya ledningen och VD:n framstår i 

god dager inför aktieägarna. (Walsh et al, 1991) 

Tidigare forskning har visat att risken för big bath är större när bolaget byter ut en högre chef 

eller får en ny VD (Walsh et al, 1991). Det finns således en risk att en ny VD använder sig av 

big bath, genom att exempelvis göra stora nedskrivningar av immateriella tillgångar ett år, för 

att gynna resultatet kommande år. Den första hypotesen lyder därför:  

H1: Företag redovisar större nedskrivningar av immateriella tillgångar under räkenskapsår där 

ett VD-byte annonserats jämfört med övriga år.  
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En nytillsatt VD:s incitament att resultatmanipulera verkar uppstå ur möjligheten att skylla på att 

denne behöver rensa upp efter den gamla ledningen. Den nya VD:n kan därmed skapa ett gott 

rykte om sig själv genom att lägga skulden på den föregående VD:n. Det finns studier som tyder 

på att big bath förekommer mer frekvent om den tidigare VD:n avskedats på grund av ett dåligt 

resultat (Murphy & Zimmerman, 1993). Det är även vanligare vid icke rutinmässiga VD-byten, 

då det i dessa fall är enklare för den nytillträdda VD:n att skylla på den tidigare VD:n när bytet 

inte varit planerat (Wells, 2002). En intressant fråga är hur resultatmanipuleringen skulle 

påverkas av att den gamla VD:n stannar kvar i företaget, exempelvis i styrelsen. Det borde då 

vara mindre troligt att den nya VD:n skulle kunna skylla ett dåligt resultat på sin föregångare 

eftersom denne är kvar i bolaget.  

Vidare har studier även visat att big bath förekommer då det skett betydande förändringar i 

företags ledning. När det kommer in nya personer i ledningen, exempelvis en ny VD, ökar 

således risken för resultatmanipulering. (Walsh et al, 1991; Wells, 2002) Därmed borde även 

den nya VD:ns tidigare relation till företaget påverka vilka incitament denne har för att vinkla 

resultatet. Om den nya VD:n har varit verksam i bolaget tidigare år kan denne även haft 

inflytande över vilka beslut som har fattats. Därmed är det mindre troligt att den nya VD:n 

beskyller den gamla VD:n för ett dåligt resultat eftersom de varit verksamma i företaget 

samtidigt.  Risken för big bath borde således minska. Om VD:n däremot är externt tillsatt kan 

det vara enklare för denne att skylla ett dåligt resultat på sin föregångare. Den andra hypotes 

lyder som följer:  

H2: Stora nedskrivningar av immateriella tillgångar sker oftare när den gamla VD:n lämnar 

bolaget samt när den nya VD:n är externt tillsatt.   
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

En kvantitativ undersökning har utförts för att undersöka huruvida nedskrivningar av 

immateriella tillgångar ökar i samband med VD-byten i svenska börsnoterade bolag. Detta ger 

en indikation på om företags nya verkställande direktörer använder sig av big bath för att 

manipulera resultatet. Eftersom ett samband söks behöver undersökningen många observationer 

för att generella slutsatser ska kunna dras, vilket en kvantitativ studie möjliggör. Nedan 

presenteras hur undersökningen genomförts.  

3.1.1 Tidsram  

För att ta beslut om vilken tidsram som undersökningen skulle omfatta har tidigare forsknings 

tillvägagångssätt studerats. Stalebrink (2007) undersökte svenska kommuner från år 2000 till år 

2004. Hans resultat tyder på att Sveriges kommuner bland annat använder big bath som en 

strategi för att hantera det finansiella resultatet. Även Walsh, Craig och Clarke (1991) kom i sin 

studie fram till att big bath verkade förekomma. De undersökte australienska bolag under en 19-

årsperiod. Fem år anses något kort medan 19 år blir för omfattande för denna studie. För denna 

studie har därför en tidsperiod om tio år valts, 2001-2010, då det ligger ungefär i mitten av 

tidigare forskares tidsramar.  

3.1.2 Insamling av data  

Underlaget till studien har inhämtats från årsredovisningar samt pressmeddelanden som 

företagen har gett ut. Informationen från databaser har erhållits av vår uppsatshandledare 

Mattias Hamberg. Information har i första hand insamlats från årsredovisningar för att få en så 

rättvisande bild av bolaget som möjligt. Uppgifter kring VD-byten var dock inte alltid beskrivna 

i årsredovisningarna, varpå information i dessa fall har inhämtats från publicerade 

pressmeddelanden. Genom att använda en metod där siffror och datum är det väsentliga 

faktorerna minskar utrymmet för egna värderingar, vilket ökar studiens reliabilitet.  

3.1.3 Urval 

Studiens urval består av samtliga börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen under perioden 

2001-2010. Denna grupp av stora bolag, där ägandet är skiljt från förvaltningen, har valts då det 

är troligt att det finns en större risk för att resultatmanipulering förekommer i dessa än i mindre 

bolag (Kirschenheiter & Melumad, 2002). 294 bolag är med i undersökningen varav 191 har 

minst ett VD-byte. Vissa av bolagen har inte varit listade på börsen under hela den undersökta 

perioden. Detta utgör dock inte en begränsning i vår studies validitet eftersom varje 
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räkenskapsår studeras som ett individuellt fall. Det är möjligt att resultatet snarare hade blivit 

missvisande ifall bolag exkluderats som inte hade varit registrerade på börsen under hela 

tidsperioden. I så fall skulle studiens resultat endast kunna appliceras på bolag som hade 

presterat bra, givet att det är dessa bolag som fortsätter vara börsnoterade. (Hamberg, 2012) 

Sammanfattningsvis omfattar studien 2044 räkenskapsår och i 323 fall (cirka 16 %) av dessa har 

VD-byten skett. 

3.1.4 Bortfall  

Det finns ett visst bortfall i studien vilka presenteras i tabell 1. För att öka studiens validitet har 

endast företag som redovisat immateriella tillgångar någon gång under studiens tidsram 

studerats. Detta eftersom det är dessa företag som haft möjlighet att påverka nedskrivningarna 

av posten. Det resulterade i ett bortfall om 220 räkenskapsår. För att få ett så rättvisande resultat 

som möjligt var det även nödvändigt att exkludera vissa branscher från urvalet. Branschernas 

verksamhet utgjordes av en sådan karaktär där en jämförelse mellan samtliga bolags finansiella 

mått hade kunnat bli missvisande. Branscherna som plockades bort var finansiella institut (103 

räkenskapsår), investmentbolag (42 räkenskapsår) samt utländska bolag (130 räkenskapsår). För 

att få en rättvisande jämförelse har även företag som saknar omsättning (108 räkenskapsår) samt 

företag som har negativt eget kapital (6 räkenskapsår) exkluderats. 

Tabell 1: Specifikation över borfall 

Typ av bortfall Antal räkenskapsår 

Startantal 
 

2671 st 

Bortfall 
Saknar immateriella tillgångar 

 
220 st 

Branscher 
Finansiella institut 

 
103 st 

Investmentbolag 42 st 
Utländska bolag 
Summa 

130 st 
275 st 

  
Andra förutsättningar  
Saknar omsättning 108 st 
Negativt eget kapital 
Övrigt 
Summa 

6 st 
18 st 

132 st 
 

Summa bortfall 627 st 

Totalt i studien 2044 st 
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Slutligen har inte all information för samtliga företag återfunnits, vilket resulterat i att 18 

räkenskapsår har tagits bort på grund av att fullständig information saknades. Då detta är en 

relativt låg siffra borde det inte påverkar resultatet i någon större utsträckning eller utmana 

studiens reliabilitet.  

3.2 Operationalisering  

VD-bytet utgör den oberoende variabeln i vår undersökning som kan tänkas påverka 

nedskrivning av immateriella tillgångar, som är studiens beroende variabel (Pallant, 2011, s. 

122). För att öka studiens reliabilitet har även kontrollvariablerna lönsamhet, soliditet och 

aktiemarknadsaktivitet inkluderats. Detta minskar risken för att få ett missvisande samband 

mellan den beroende och den oberoende variabeln samt leder till ett mer pålitligt resultat. 

(Pallant, 2011, s. 148; Stalebrink, 2007) Variablerna presenteras mer ingående nedan.   

3.2.1 VD-byten  

Information om vilka VD-byten som skett i de bolag som omfattas av studien har insamlats. 

Tidigare forskning som undersökt resultatmanipulering i samband med VD-byten har valt att 

exkludera vissa VD-byten. Likt Murphy & Zimmermans (1993) studie inkluderades inte VD-

byten som skett i samband med sammanslagningar eller uppköp. Detta då dessa inte 

klassificerats som ett ”byte”, varför det hamnar utanför ramarna för studien. Sammanlagt 

resulterade detta i 364 VD-byten.  

Tabell 2: Specifikation över borfall av VD-byten 

Bortfall VD-byten 

Antal vid start 
Temporär VD 

364 st 
42 st 

Saknar information 53 st 

Summa 269 st 

 

Tabell 2 visar en sammanställning över bortfall av VD-byten. Vi har valt att ta bort alla VD-

byten där den nytillsatta VD:n endast var tillförordnad och där denna suttit mindre än ett år på 

posten. Detta då en tillförordnad VD inte bör ha lika mycket incitament att resultatmanipulera 

eftersom tiden på posten oftast är begränsad till en kortare period. Om den tillförordnade dock 

sitter längre än ett år räknas det däremot som ett VD-byte trots att VD:n annonserats som 

tillförordnad. Detta då denne har lett förvaltningen tillräckligt länge för att hinna påverka 

redovisningen och dessutom finns en möjlighet att denne kommer att få sitta kvar på VD-posten. 

I och med detta plockades ytterligare 42 VD-byten bort vilket ledde till att 322 VD-byten 

återstod och det är dessa som omfattas i studien.  
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Uppgifter om omständigheterna kring de 322 VD-bytena har även sammanställts. Information 

har tagits fram gällande när det annonserades att ett VD-byte ska ske, när den nya VD:n tillträtt, 

vad avgående och tillträdande VD heter i efternamn, anledningen till VD-bytet samt om den nya 

VD:n tillsatts internt eller externt. Denna information presenteras mer ingående nedan. 

Information om huruvida den gamla VD:n stannar i bolaget samt om den nya VD:n är externt 

eller internt tillsatt behövdes för att testa hypotes 2. Denna information har dock endast funnits 

för 269 räkenskapsår varpå ytterligare 53 VD-byten fallit bort från studien. En sammanställning 

över bortfallen presenteras i tabell 2. 

3.2.1.1 Den gamla VD:n 

Information har tagits fram gällande den gamla VD:ns avgång. Om den gamla VD:n stannar i 

bolaget, exempelvis i styrelsen, kan det bli svårare för den nya VD:n att skylla ett 

otillfredsställande resultat på sin företrädare på grund av att denne fortfarande är kvar i 

organisationen. Det kan därmed vara svårare att motivera samt genomföra större nedskrivningar 

och risken för big bath bör således minska. Dummyvariabler har använts för att sammanställa 

informationen, 0, ifall den gamla VD:n stannar i företaget, exempelvis i styrelsen, och 1, ifall 

denne lämnar bolaget (Andersson, Jorner & Ågren, 2007, s. 107). 

3.2.1.2 Den nya VD:n  

Det är av vikt för undersökningen att ha kännedom om var den nya VD:n kommer ifrån. Den 

nya VD:n kan antingen komma internt, från en annan post i företaget eller företagskoncernen, 

eller externt, från en helt annan organisation. Om den nya VD:n har varit verksam i företaget 

tidigare borde det vara mindre sannolikt att denne kommer att skylla på den tidigare VD:ns 

förvaltning, eftersom den nya VD:n kan ha varit inblandad i de beslut som tagits tidigare. Om 

den nya VD:n däremot tillsätts externt finns det större risk att den nya VD:n rensar upp i 

bolagets redovisning och skyller ett negativt resultat på den tidigare VD:n. Informationen har 

sammanställts genom dummyvariablerna 0, ifall VD:n kommer internt, och 1, ifall VD:n 

kommer extern från ett annat bolag (Andersson et al, 2007, s. 107). 

3.2.1.3 Annonsering om VD-byte  

Vi har använt samma metod som Pourciau (1993) för att avgöra vilket räkenskapsår som är det 

första som den nya VD:n har möjlighet att påverka redovisningen. Genom att studera företagens 

utgivna pressmeddelanden har information samlats in gällande när företag har annonserat att de 

ska tillsätta en ny VD. Detta för att kartlägga vilket år det finns störst risk för att 

resultatmanipulering förekommer i företaget. Den nya VD:n bör så snart som tillkännagivandet 

att   ett  VD-byte   ska   ske  ha ett   intresse  för  företagets  redovisning.  Detta   på grund av  att 
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företagets resultat ofta ligger till grund för om VD:n får stanna på sin post som bolagets främsta 

ledare (Hazarika et al, 2012). Därför har annonseringsdatumet valts för att avgöra vilket år den 

nya VD:n kan börja påverka redovisningen.   

En ytterligare anledning till att annonseringsdatumet valts är att bolagsstämman där 

årsredovisningen ska presenteras måste hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut 

enligt aktiebolagslagen 7 kap 10 § (SFS 2005:551). Det innebär att om annonseringen för VD-

bytet skett i december 2009 kan den nya VD:n påverka redovisningen, så som nedskrivningar, 

för räkenskapsåret 2009-12-31 under flera månader under sin anställning i början av år 2010. På 

samma sätt hanterades även bolag med brutet kalenderår. 

3.2.2 Nedskrivning av immateriella tillgångar  

Uppgifter om vilka nedskrivningar av immateriella tillgångar som genomförts i bolaget för 

samtliga 2044 räkenskapsår har tagits fram. Nedskrivningar av immateriella tillgångar ska ske 

om tillgångens bokförda värde överstiger återvinningsvärdet (Jarva, 2009). En noterbar aspekt är 

att företag inte kan reversera (återföra) nedskrivningar av tillgångar med obestämd livslängd, så 

som goodwill (IAS 36). Detta är en begränsning med posten immateriella tillgångar eftersom 

nedskrivningarna inte kan reverseras kommande år och därmed går det inte att pressa upp 

resultatet ytterligare. Däremot ger posten utrymme för skönsmässiga bedömningar varpå 

ledningen kan tänkas ha stort inflytande över storleken på de nedskrivningar som genomförs 

(Carlin & Finch, 2009).  

För att analysera hypotes 2 var en indelning av nedskrivningarnas storlek nödvändig. För att 

bedöma vad som är en stor nedskrivning har studien likt tidigare forskning angett en så kallad 

cut-off. Det betyder att om nedskrivningarna överstiger en viss gräns anses de vara stora och då 

föreligger en risk för big bath. (Stalebrink, 2007; Walsh et al, 1991) Stalebrink (2007) har utfört 

en studie där han undersökt huruvida big bath förekommer i svenska kommuner. Han valde en 

gräns på 15 % då han jämförde samtliga nedskrivningar och avskrivningar med kommunens 

totala tillgångar (Stalebrink, 2007). Eftersom denna studie inte undersöker företags samtliga 

nedskrivningar och avskrivningar anses denna gräns vara något hög för studien. Walsh, Craig 

och Clarke (1991), som också utfört en studie gällande big bath, valde istället en gräns på 1 %. 

De undersökte ifall någon specifik post hade skrivits ner mer än 1 % av företagets totala 

tillgångar (Walsh et al, 1991). Eftersom denna undersökning inte endast omfattar en specifik 

post, utan en samling poster, anses denna gräns något låg. Ett mellanting av dessa forskares cut-

off gränser på 5 % har därför valts för denna studie. Om nedskrivning av immateriella tillångar 

är större än 5 % av företagets totala tillgångar exklusive nedskrivningen av immateriella 
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tillgångar klassificeras nedskrivningen som stor, enligt nedanstående formel. Nedskrivningarna 

har sedan deltas upp efter dummyvariablerna, 1 om nedskrivningarna överstiger 5 % och det 

således föreligger en risk för big bath, och 0 ifall den inte gör det (Andersson et al, 2007, s. 

107).  

                  
                              

                                                  
     

Det bör även nämnas att de gemensamma redovisningsstandarderna enligt International 

Financial Reporting Standards (IFRS) började användas av företag inom EU år 2005 (Perry & 

Nölke, 2006). Införandet av IFRS ledde dock inte till någon större förändring i hur immateriella 

tillgångar redovisas (Hamberg, 2013). Således bör inte bytet av redovisningsstandard påverka 

studiens resultat.  

3.2.3 Kontrollvariabler  

Det finns fler anledningar till varför ett företag väljer att göra stora nedskrivningar utöver att en 

VD har för avsikt att främja sina egenintressen. Därav har tre kontrollvariabler inkluderats i 

undersökningen för att få ett mer pålitligt resultat. Dessa är lönsamhet, soliditet samt 

aktiemarknadsaktivitet. Kontrollvariablerna presenteras grundligare nedan.  

3.2.3.1  Lönsamhet 

Studier har gjorts som visar att det finns ett samband mellan företags prestation och 

resultatmanipulering (Kasznik, 1999; DeFond & Park, 1997). Kasznik (1999) kommer fram till 

att företag gör skönsmässiga periodiseringar när resultatet annars skulle falla under ledningens 

prognoser. Vidare finner även DeFond & Park (1997) att ledningen hanterar periodiseringar för 

att jämna ut resultatet över flera räkenskapsår. Det finansiella lönsamhetsmåttet return on assets 

(RoA) utgör därför en kontrollvariabel i studien. RoA har tagits fram genom att dividera 

rörelseresultatet, där årets nedskrivningar av immateriella tillgångar lags tillbaka, med företagets 

totala tillgångar för att få ett mått på företagets ekonomiska ställning. 
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3.2.3.2 Soliditet 

Tidigare forskning har även visat att företags eget kapital i förhållande till skulder påverkar i 

vilken utsträckning resultatmanipulering förekommer (Stalebrink 2007; Abed, Al-Attar & 

Suwaidan, 2012). På grund av detta har soliditet valts som den andra kontrollvariabeln. Abed et 

al (2012) menar att ifall bolaget har stora skulder kommer de i större omfattning granskas av 

långivare varpå utrymmet för resultatmanipulering minskar. Det är även troligt att företag med 

låg soliditet har en mindre möjlighet att manipulera resultatet genom en stor nedskrivning. Detta 

eftersom det kan var svårt att göra mer omfattande nedskrivningar för företag som inte kan 

absorbera en sådan stor kostnadspost. Soliditeten räknas ut enligt följande: 

          
            

                 
 

3.2.3.3 Aktiemarknadsaktivitet 

Likt tidigare studier som undersökt huruvida resultatmanipulering förekommer utgörs en 

kontrollvariabel av ett mått på företagets storlek (Stalebrink 2007; Abed et al, 2012). Bolag som 

har en vid ägarkrets och vars ägarandelar handlas frekvent på börsen bör i större utsträckning 

granskas av samhället än bolag med en mindre och inte lika rörlig ägarkrets. En vid ägarkrets 

kommer därmed ha en inverkan på i vilken utsträckning det finns möjlighet för förvaltningen att 

manipulera redovisningen (Dechow & Schrand, 2004, s. 46). För att mäta detta utgör den tredje 

kontrollvariabel hur mycket företagets aktie handlas med på börsen. Information gällande värdet 

på alla handlade aktier har vi fått från vår handledare Mattias Hamberg som samlat in 

uppgifterna från OMX Nasdaq.  

                       
                              

                             
 

3.3 Statistisk metod  

För att mäta huruvida VD-byten påverkar storleken på nedskrivningar av immateriella tillgångar 

har ett flertal statistiska analyser gjorts. Multipla regressionsanalyser samt t-test har genomförts 

för att testa studiens tidigare ställda hypoteser. I detta avsnitt kommer de olika statistiska 

analysmetoderna att presenteras. 
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3.3.1 Regressionsanalys  

Det finns flera olika typer av regressionsanalyser (Pallant, 2011, s. 122) och i denna studie har 

multipla regressionsanalyser genomförts för att mäta förekomsten av resultatmanipulering. 

Samtliga analyser har utförts i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) som är ett 

erkänt program av statistiker (Andersson et al, 2007, s. 18) Regressionsanalyserna ämnar finna 

ett samband mellan studiens beroende och oberoende variabler (Pallant, 2011, s. 122). De 

oberoende variablerna har delats in efter en testvariabel samt ett flertal kontrollvariabler. 

Testvariabeln är den centrala variabeln i studien som förutspås påverka den beroende. 

Kontrollvariablerna läggs sedan till för att verifiera att variationer i den beroende variabeln inte 

påverkas av andra faktorer (Pallant, 2011, s. 148; Stalebrink, 2007). I studien utgör nedskrivning 

av immateriella tillgångar den beroende variabeln och VD-byten utgör testvariabeln. 

Kontrollvariablerna består av lönsamhet, soliditet samt aktiemarknadsaktivitet. En 

sammanfattning över detta presenteras i figur 1.  

 

Figur 1. Oberoende samt beroende variabler (Pallant, 2011, s. 114) 

Oberoende variabler: 

VD-byten (testvariabel)  

Soliditet (kontrollvariabel) 

Lönsamhet (kontrollvariabel) 

Aktiemarknadsaktivitet (kontrollvariabel)  

 

3.3.2 Multipel regression 

I multipla regressionsanalyser antas det att den beroende variabeln ( ) kan påverkas av de 

oberoende variablerna (x). Eftersom ett samband söks mellan olika variabler har en 

sannolikhetsteoretisk modell av fölande typ använts: 

  =   +  1x1 +  2x2…  ixi +   

(Andersson et al, 2007, s.16, 83)  

 

Beroende variabel: 

Nedskrivning av 

immateriella tillångar  
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Analysens intercept ( ) visar vad   uppgår till när x har värdet 0, med andra ord linjens 

skärningspunkt med y-axeln. Vidare definierar betakoefficienterna ( ) vilken lutning kurvan 

har, det vill säga sambandet och i vilken grad   påverkas av en förändring i x1 när x2 är 

oförändrad. (Andersson et al, 2007, s 33) För att avgöra om  -värdets resultat är statistiskt 

signifikant ska t-värdet överstiga 1,96 eller understiga –1,96. Detta för att kunna säkerställa att 

den beroende variabeln påverkas av den oberoende testvariabeln. Om värdet hamnar mellan 

dessa två tal kan det inte säkerställas att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan de 

två variablerna som undersöks. (Pallant, 2011, s. 141) Regressionens felterm ( ) visar vilka 

variationer i   som inte kan förklaras av ekvationen (Andersson et al, 2007, s 16, 57). 

I tabell 3 presenteras undersökningens olika signifikansnivåer. Exempelvis kan testet på 5 % -

nivån med 95 % säkerhet generera ett tillförlitligt resultat. (Andersson et al, 2007, s 61-62) 

Vidare bör även den justerade förklaringsgraden (R
2
) nämnas. Denna koefficient beskriver hur 

väl modellen kan förklara variansen i den beroende variabeln. (Pallant, 2011, s. 160-161)  

Tabell 3: Tabellen visar antalet * som anges för olika signifikansnivåer 

Signifikansnivå T-värde Antal stjärnor 
5 % -nivån - 1,96 > t-värde > 1,96  * 

1 % -nivån -2,58 > t-värde > 2,58 ** 

0,1 % -nivån -3,29 > t-värde > 3,29  *** 

 

3.3.2.1 Modelluppbyggnad  

För att genomföra den multipla regressionsanalysen har nedanstående modell tagits fram. 

Modellen testar om det finns något samband mellan ett företags nedskrivning av immateriella 

tillgångar och VD-byten under samma år. I formeln inkluderas även kontrollvariablerna för att 

tolka hur dessa påverkar nedskrivning av immateriella tillgångar. För samtliga variabler har dess 

namn angetts istället för y och x. I tabell 4 presenteras definitioner av variablerna i modellen.  

NImTt = α0 + α1(VD*D)t   α2RoAt  α3Solt   α3STt   εt 

Tabell 4: Definition av variabler 

Definition av variabler i modellen 

NImTt 
(VD*D)t  

Nedskrivning av immateriella tillgångar år t 

VD-byte för år t, dummyvariabel: O = Icke VD-byte; 1 = VD-byte 

RoAt 

Sol 
STt 

Lönsamhet för år t 

Soliditet år t 

Aktiemarknadsaktivitet år t 
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3.3.2.2 Reglering av extremvärden  

Innan analyserna genomfördes behövde studiens normalfördelning kontrolleras på flera sätt. 

Detta då vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att analysmetoderna ska ge ett 

tillfredsställande resultat. Annars finns det en risk för att resultatet blir snedvridet och inte 

återger en korrekt bild av verkligheten (Hamberg, 2012). Flera statistiska analysmetoder är 

känsliga för extremvärden (Wilson, Kerr, Bastian & Fulton, 2012). Likt tidigare forskning har 

variablernas värden därför trimmats innan regressionsanalyserna utfördes (Stalebrink, 2007).  

För den beroende variabeln, nedskrivning av immateriella tillgångar, ersattes alla negativa 

nedskrivningarna med 0. De extremt höga nedskrivningarna lämnades dock oförändrade 

eftersom det är just extremt stora nedskrivningar av immateriella tillångar som är intressanta för 

studien. För kontrollvariablerna valdes däremot att använda trimningsmetoden winsorize för de 

mest extrema värdena (Hamberg, 2012). 2 % av räkenskapsåren för varje variabels extremfall 

trimmades, 1 % av de lägsta samt 1 % av de högsta. Detta gjordes genom att sortera 

kontrollvariablerna i stigande ordning för att sedan ta värdet för kontrollvariabeln som stod på 

observation 21 och ersätta samtliga 20 ovanstående observationer med detta tal. Sedan 

sorterades variablerna i sjunkande ordning och samma procedur genomfördes. Detta innebär att 

alla extremvärden ersattes med det värdet som låg närmast gränsen för att kallas extremvärde.  

3.3.2.3 Normalfördelning 

Innan vi trimmade våra värden gjordes ett normalfördelningstest som visade att urvalet inte var 

normalfördelat. Detta kunde utläsas av skewness och kurtosis som förklarar i vilken grad 

observationerna är normalfördelade. En positiv skewness indikerar ett kluster till vänster vid 

låga värden medan en negativ skewness pekar på ett kluster till höger med höga värden. En 

positiv kurtosis tyder på en förhållandevis toppig fördelning i motsats till en negativ kurtosis 

som indikerar en tämligen platt fördelning. (Pallant, 2011, s. 57)  

Efter att ha trimmat datan utfördes ytterligare ett normalfördelningstest. Effekten av denna 

databehandling blev att betydligt bättre värden kunde utläsas, även om urvalet fortfarande inte 

var helt normalfördelat. Aktiemarknadsaktivitet och nedskrivningar hade en positiv skewness 

och kurtosis, medan lönsamhet fick en negativ skewness och en positiv kurtosis. 

Soliditetsvariabeln var däremot normalfördelad med värden kring 0 för både skewness och 

kurtosis. Tabell 5 visar en sammanställning av urvalets normalfördelning både innan och efter 

trimningen av extremvärden.  
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Tabell 5: Normalfördelning för samtliga variabler 

Normalfördelning Innan trimning  
 Skewness Kurtosis 
Nedskr. ImT 36,160 1507,716 
VD-byte 1,907 1,638 
Soliditet 
Lönsamhet 
Aktiemarknadsaktivitet 

0,331 
-6,155 
5,766 

-0,498 
67,368 
67,889 

 
 

 
Efter trimning 

 

 Skewness Kurtosis 
Nedskr. ImT 7,719 75,116 
VD-byte 1,907 1,638 
Soliditet 
Lönsamhet 
Aktiemarknadsaktivitet 

0,352 
-2,411 
2,075 

-0,588 
8,728 
5,116 

 

3.3.2.4 Multikollinearitet 

Regressionsanalyser är även känsliga för multikollinearitet, vilket innebär att de oberoende 

variablerna har en korrelation sinsemellan (Pallant, 2011, s. 151; Wilson et al, 2012). Detta 

kontrollerades innan analyserna genomfördes för att granska att det inte fanns någon större 

korrelation mellan de oberoende variablerna. Ifall korrelationen överstiger 0,3 kan det vara 

motiverat att byta ut en variabel, eftersom det annars kan generera ett mindre rättvisande resultat 

(Pallant, 2011, s. 157-158). Analysen visade att det inte fanns någon större korrelation mellan de 

oberoende variablerna, vilket framgår av tabell 6. Den största korrelationen återfanns mellan 

VD-byten och lönsamheten i bolaget, vilken uppgick till -0,152. Detta kan bero på att 

lönsamheten påverkar företags resultat, som ofta ligger till grund för om VD:n får stanna på sin 

position (Hazarika et al, 2012). De övriga variablerna hade en korrelation sinsemellan som 

understeg 0,1.  

Även VIF-värdet (variance inflation factor) visar ett mått på multikollineariteten. Ett VIF-värde 

som överstiger 10 kan innebära bekymmer för analysen då detta indikerar multikollinearitet. 

(Andersson et al, 2007, s. 119; Pallant, 2011, s. 158) När analysen genomfördes visade resultatet 

att ingen hög korrelation förekom mellan de oberoende variablerna. Samtliga VIF-värden för 

variablerna var ca 1,000. 
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Tabell 6: Tabell över korrelationen mellan den beroende och de oberoende variablerna samt VIF-värden. 

Korrelation        

 Nedskr.ImT VD-byten Soliditet RoA Aktiem.  VIF 
Nedskr.ImT 1,000 0,023 -0,011 -0,317 0,088  - 
VD-byten 0,023 1,000 -0,025 -0,152 0,035  1,025 
Soliditet -0,011 -0,025 1,000 0,035 -0,093  1,010 
RoA -0,317 -0,152 0,035 1,000 -0,008  1,025 
Aktiem. 0,088 0,035 -0,093 -0,008 1,000  1,010 

 

3.3.3 T-test 

Utöver regressionsanalyserna utfördes även ett enkelt t-test. Denna typ av test är en lämplig 

metod för undersökningar som ämnar studera skillnader i en kontinuerlig variabel mellan två 

grupper. (Pallant, 2011, s. 204) Ett t-test möjliggör därför att studera viss data mer djupgående. 

T-test är en förenklad variant av regressionsanalys där förändringar i den beroende variabeln 

endast kan förklaras av en oberoende. I detta test inkluderades således inga kontrollvariabler. T-

testet undersökte hur ofta en stor nedskrivning genomförts i samband med att ett VD-byte 

utannonserats. Därefter studerades hur vanligt förekommande det var den gamla VD:n i dessa 

fall lämnade eller stannade kvar i bolaget samt om den nya VD:n var externt eller internt tillsatt. 

Detta jämfördes sedan med de fall ur hela urvalet som gjort VD-byten men inte redovisat en stor 

nedskrivning av immateriella tillgångar.  

3.4 Metoddiskussion 

Det finns för- och nackdelar med tillvägagångssättet för denna studie. Genom att inte studera 

flera poster, utan endast undersöka nedskrivningar av immateriella tillgångar, finns det utrymme 

för att ta tillvara på mer specifika kunskaper om vilka faktorer som troligtvis kommer påverka 

hur just denna post hanteras. Eftersom endast en post undersöks kan mer fokus läggas på denna. 

Detta möjliggör en djupare undersökning om hur just denna post påverkas av VD-byten. 

(McNichols, 2000) En ytterligare fördel med detta tillvägagångssätt är att det gör det möjligt att 

finna en direkt koppling mellan VD-byten och hanteringen av nedskrivningarna, vilket ökar 

studiens validitet.  

En nackdel med att endast undersöka en post är dock att det kan vara få företag som redovisar 

den undersökta posten. Detta kan begränsa urvalet vilket i sin tur kan leda till att det blir svårt att 

dra generella slutsatser. (McNichols, 2000) På Stockholmsbörsen har dock de flesta företagen 

immateriella tillgångar. Studien har ett bortfall på 220 räkenskapsår vilket motsvarar ungefär 8 

% av alla företag som ursprungligen var med i undersöknigen. Bortfallets ringa omfattning 

borde således inte påverka studiens reliabilitet.  
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Den främsta nackdelen med denna metod är dock att det endast kommer gå att urskilja storleken 

på nedskrivningarna som gjorts och inte motivet bakom handlingarna. En stor nedskrivning av 

immateriella tillgångar kan bero på flera faktorer och inte endast på att VD:n använder sig av 

big bath. För att undvika detta problem har en stor mängd företag undersökts i denna studie. 

Kontrollvariabler har även inkluderats i regressionsanalyserna för att få ett pålitligt resultat. 

Det kan dock finnas vissa begränsningar med att använda de statistiska metoder som studien 

bygger på. Det krävs en stor mängd data för att generella slutsatser ska kunna dras utifrån 

analysernas resultat. Detta var dock inte ett problem för studien eftersom den omfattar över två 

tusen räkenskapsår. Vidare är en nackdel med t-testen att inga kontrollvariabler inkluderas i 

undersökningen, och resultatet bör därför antas med viss försiktighet.  
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4. Empiriskt resultat 

4.1 Inledning 

I följande avsnitt kommer resultatet från de utförda testerna att presenteras samt analyseras. 

Beskrivande statistik kring studiens variabler kommer först introduceras. Vidare kommer en 

diskussion föras kring huruvida undersökningens tidigare ställda hypoteser kan stödjas eller inte.  

4.2 Beskrivande statistik 

Beskrivande statistik för undersökningens samtliga variabler pressenteras i tabell 7. Det kan 

utläsas att medelvärdet för nedskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till drygt 1 % av 

företagens totala tillgångar adderat med de nedskrivningar som gjorts på immateriella tillgångar. 

Vidare var den största nedskrivningen som gjorts 76 %. Det finns således en möjlighet att 

urvalet innehåller en del extrema fall som drar upp medelvärdet för nedskrivningar. Medelvärdet 

för VD-byten var 16 % vilket tyder på att ett företag i snitt byter VD var sjätte år.  

Tabell 7: Tabell över variablernas värden 

Beskrivande statistik       

 Antal Medelvärde St.av Minimum Maximum 
Beroende       
Nedskr. ImT 2044 0,011 0,052 0,000 0,764 
      
Oberoende (testvariabel)      
VD-byten 2044 0,160 0,362 0,000 1,000 
      
Oberoende (kontrollvariabel)      
Lönsamhet 2044 0,029 0,169 -0,847 0,347 
Soliditet 2044 0,478 0,185 0,123 0,909 
Aktiemarknadsaktivitet 2044 0,718 0,729 0,034 3,971 
      

 

4.3 Stora nedskrivningar i samband med VD-byten  

Tre multipla regressionsanalyser har utförts för att studera huruvida nedskrivningar av 

immateriella tillgångar ökar i samband med att företag byter VD. Dessa olika 

regressionsanalyser kommer nedan att kallas för studiens tre steg. För vardera steg inkluderades 

olika kombinationer av de oberoende variablerna. I tabell 8A och 8B presenteras modellerna 

som har använts i de tre stegen samt en sammanställning av regressionsanalysernas resultat.  
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Tabell 8A: Tabell över använda modeller 

Modeller 

Steg 1 NImTt = α0   α1(VD*D)t    εt 

Steg 2 NImTt = α0   α1(VD*D)t   α2Solt   α3STt   εt 

Steg 3 NImTt = α0   α1(VD*D)t + α2Solt   α3STt + α4RoAt   εt 

 
Tabell 8B: Tabell över studiens resultat 

 Variabler Justerad R2 Förväntat tecken Koefficient T-värde 

Steg 1  VD-byten 0,007   0,09 3,98*** 
  

 
VD-byten 

  
 

  

 
 

0,08 

  
 

3,77*** 
Steg 2  Soliditet 0,025   -0,03 -1,13 
 Aktiemarknadsakt.    0,13 5,98*** 
  

 
VD-byten 

  
 

  

 
 

-0,03 

 
 

-1,37 
Steg 3 Lönsamhet 0,107   -0,32 -15,16*** 
 Soliditet    0,09 4,16*** 
 Aktiemarknadsakt.    0,01 0,38 

 

I steg 1 studerades sambandet mellan VD-byten och nedskrivningar av immateriella tillgångar. 

Kontrollvariablerna hölls således frånvarande i det första steget. Här förväntades ett positivt 

tecken som tyder på att nedskrivningar av immateriella tillgångar ökar i samband med VD-

byten, vilket även var fallet i detta steg. Resultatet visade på ett statistiskt signifikant samband 

mellan de två undersökta variablerna (t-värde: 3,98). Dock uppgick den justerade 

förklaringsgraden endast till 0,007 vilket betyder att modellen endast kan förklara 0,7 % av 

variationen i den beroende variabeln. Detta tyder på att det finns fler faktorer som kan ha 

påverkat nedskrivningarna. 

I nästa steg undersöktes hur nedskrivningar av immateriella tillgångar påverkades av VD-byten 

samt kontrollvariablerna soliditet och aktiemarknadsaktivitet. Kontrollvariabeln lönsamhet 

inkluderades inte i detta steg då korrelationen mellan denna variabel och VD-byten var något 

högre än de övriga korrelationerna. Samtliga korrelationer presenterades tidigare i tabell 6. 

Resultatet från steg 2 visade att nedskrivningar av immateriella tillgångar ökade i de fall där ett 

VD-byte skett (t-värde: 3,77), vilket var snarlikt med det resultat som presenterades i steg 1. 

Således kan ett statistiskt signifikant samband fastställas mellan nedskrivningar av immateriella 

tillgångar och VD-byten även när hänsyn tagits till företagens soliditet och 

aktiemarknadsaktivitet. En högre aktiemarknadsaktivitet verkade även leda till mer 
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nedskrivningar (t-värde: 5,98). Det innebär att företag som hade en högre omsättning av aktier 

genomförde fler nedskrivningar, vilket var i strid mot våra förväntningar. Detta kan bero på att 

de företag som granskas mest intensivt av analytiker också är de företag som har störst möjlighet 

att genomföra stora nedskrivningar. Anledningen till detta kan vara att de företag som har flest 

aktieägare och vars aktier handlas mest frekvent med på börsen också är de företag som är 

störst. Stora bolag med mycket tillgångar bör ha lättare att absorbera stora nedskrivningar än 

mindre företag, vilket således kan förklara analysens resultat. Den justerade förklaringsgraden i 

detta test hade ökat jämfört med i steg 1, vilket tyder på att kontrollvariablerna som nu 

inkluderades kan ha bidragit till att förklara förändringarna i nedskrivningarna. 

Den enda skillnaden mellan det två sista stegen var att även kontrollvariabeln lönsamhet 

inkluderades i steg 3. Denna analys kunde dock, till skillnad från de två tidigare stegen, inte 

generera ett statistiskt signifikant samband mellan nedskrivningar av immateriella tillgångar och 

byte av VD. Indikationer på att soliditeten påverkade nedskrivningarna kunde däremot utläsas 

(t-värde: 4,16). De företag som hade lägre soliditet verkade sålunda göra större nedskrivningar. 

Detta stämde överens med våra förväntningar då företag med lägre andel skulder bör bli mindre 

granskade av långivare. Vidare hade lönsamhet en stor inverkan på nedskrivningarna (t-värde: 

15,16). Det innebär att när lönsamheten var hög genomfördes färre nedskrivningar av 

immateriella tillgångar, vilket överensstämde med vad vi förväntat oss. Detta eftersom det vid 

en låg lönsamheten finns risk för att tillgångarnas värden sjunkit och såldes borde skrivas ned. 

Den justerade förklaringsgraden fick ett betydligt högre värde än i de tidigare stegen vilket 

också indikerar att lönsamheten har en stor inverkan på nedskrivningar av immateriella 

tillgångar. 

Analysen tyder på att det finns ett visst samband mellan VD-byten och nedskrivningar av 

immateriella tillgångar. Däremot kan inte VD-bytens påverkan på nedskrivningar statistiskt 

säkerställas när lönsamheten inkluderas i analysen. Det verkar finnas ett samband mellan 

nedskrivningar, VD-byten och lönsamhet. Detta innebär att när lönsamheten i företag är sämre 

brukar både VD-byten samt nedskrivning av immateriella tillgångar ske. Troligt är att det görs 

stora nedskrivningar i samband med VD-byten, men att det snarare beror på att lönsamheten i 

företaget varit dålig och nedskrivningarna har därmed varit rättfärdigade. Likt VD-byten hade 

aktiemarknadsaktivitet ett starkt signifikant resultat i steg 2 men förlorar sin signifikans i steg 3.  

Dess effekt kan därmed ha absorberats av lönsamhetens stora inflytande på nedskrivningarna. 

Det är möjligt att det finns ett samband mellan nedskrivningar av immateriella tillgångar, 

aktiemarknadsaktivitet och lönsamhet.  Å andra sidan påvisades ett signifikant samband för 

soliditeten i steg 3, vilket inte fanns i steg 2. Lönsamheten verkar såldes även haft en viss effekt 
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på soliditeten. Sammanfattningsvis kunde denna studie inte urskilja ett statistiskt signifikant 

samband mellan nedskrivning av immateriella tillgångar och VD-byten när samtliga 

kontrollvariabler inkluderats. Det går därmed inte att urskilja tillräckliga bevis för att ge stöd åt 

hypotes 1.  

4.4 Den gamla och nya VD:ns påverkan på nedskrivningar 

Den andra hypotesen har analyserats genom t-test. I detta test undersöktes huruvida 

nedskrivningar av immateriella tillgångar ökade när den gamla VD:n lämnade bolaget samt när 

den nya VD:n var externt tillsatt. För att ta reda på om det finns vissa omständigheter kring VD-

byten som ökar nedskrivningarna studerades de företag som hade gjort en stor nedskrivning av 

posten samma år som de utannonserat att en ny VD skulle tillträda. Vid 21 räkenskapsår 

sammanföll ett VD-byte med en stor nedskrivning av immateriella tillgångar. VD-bytena 

delades sedan upp i fyra kategorier beroende på vart den gamla VD:n tog vägen, om denna 

lämnade eller stannade kvar i bolaget, och var den nya VD:n kom ifrån, om denne var internt 

eller externt tillsatt. Dessa VD-byten jämfördes sedan med VD-byten för hela urvalet. Antalet 

räkenskapsår där ett VD-byte skett i samband med en stor nedskrivning dividerades med antalet 

räkenskapsår där ett VD-byte skett under samma omständigheter i hela urvalet. Resultatet 

presenteras i tabell 9.   

Tabell 9: Tabellen visar omständigheter kring VD-byte där en stor nedskrivning av immateriella tillgångar gjorts.  

Gamla VD:n Nya VD:n Räkenskapsår 
totalt 

Räkenskapsår med  
stora nedskrivningar 

Räkenskapsår med stora 
nedskrivningar i % 

Stannar Intern 45 3 6,7 % 

Stannar Extern 48 0 0 % 

Lämnar Intern 73 3 4,1 % 

Lämnar Extern 103 15 14,5 % 

 
Totalt 

  
269 

 
21 

 
7,8 % 

 

En stor nedskrivning sammanföll med ett VD-byte i 7,8 % av alla räkenskapsår där ett VD-byte 

skett. Vidare kan det utläsas ur tabell 9 att en stor nedskrivning av immateriella tillgångar gjorts 

i 14,5 % av de räkenskapsår som sammanföll med ett VD-byte där den gamla VD:n lämnat 

företaget samtidigt som en ny extern VD tillsatts. Det kan jämföras med de fall där den gamla 

VD:n stannat i bolaget eller där den nya VD:n varit internt tillsatt. Resultatet visar att färre stora 

nedskrivningar skett under dessa omständigheter. När den gamla VD:n stannat i bolaget samt 
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när den nya VD:n varit verksam i bolaget tidigare gjordes stora nedskrivningar i 6,7 % av 

räkenskapsåren. Än mindre var det när den gamla VD:n lämnade bolaget samt när den nya VD:n 

tillsatts internt då endast dryga 4 % av räkenskapsåren med VD-byten sammanföll med en stor 

nedskrivning. Studien registrerade inga fall där den gamla VD:n stannade i bolaget samtidigt 

som den nya VD:n varit externt tillsatt.    

Analysen visar vissa tendenser på att stora nedskrivningar främst genomförts när den gamla 

VD:n lämnar bolag samt när den nya VD:n är externt tillsatt. Studien har dock vissa svagheter. 

En begränsning är att det endast finns ett fåtal observationer där en stor nedskrivning gjorts i 

samband med ett VD-byte. Samtidigt verkar det enligt analysen för hypotes 1 även finnas ett 

samband mellan nedskrivningar, VD-byten samt lönsamhet, varpå de stora nedskrivningarna 

kan bero på att lönsamheten varit låg. Det går därmed inte att konstatera att omständigheterna 

kring VD-bytena påverkade huruvida stora nedskrivningar av immateriella tillgångar 

genomförts. Tillräckligt stöd för hypotes 2 har därmed inte kunnat urskiljas.   
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5. Avslutande diskussion 

5.1 Inledning 

I detta kapitel kommer undersökningens resultat diskuteras för att sedan jämföras med tidigare 

forskares studier. Detta kommer därefter sammanfattas i en slutsats och till sist kommer förslag 

på vidare forskning att ges.  

5.2 Studiens resultat  

I studien kunde vissa tecken urskiljas på att nedskrivningar av immateriella tillgångar påverkats 

av att ett VD-byte skett. När sambandet kontrollerades inklusive kontrollvariabeln lönsamhet 

försvann dock VD-bytens effekt på nedskrivningarna. Detta på grund av att det verkade finnas 

ett samband mellan nedskrivningar, VD-byten och lönsamhet. Det är möjligt att nedskrivningar 

ökar när en ny VD tillträder men att lönsamhetens effekt på nedskrivningar var så pass stor att 

VD-bytens effekt blev relativt svag i sammanhanget. Big bath kan således förekomma på 

Stockholmsbörsen i samband med VD-byten, men dess existens kunde inte säkerställas av 

denna studie. 

Sambandet mellan nedskrivningar, VD-byten och lönsamheten verkar även haft en inverkan på 

det test som undersökte huruvida nedskrivningarna påverkades av omständigheter kring VD-

byten. Det fanns indikationer på att nedskrivningar främst genomförts när den gamla VD:n 

lämnat företaget samt när den nya VD:n varit externt tillsatt. Det är dock möjligt att en VD 

avsätts när ett företags lönsamhet sjunker. I dessa fall är det föga troligt att VD:n skulle bli 

erbjuden en annan post i företaget, exempelvis i företagets styrelse, utan får istället lämna 

organisationen helt. Samtidigt är det mindre sannolikt att en högt uppsatt chef i företaget erbjuds 

VD-posten om denna person kan ha varit inblandad i förvaltningen tidigare år. Denna person 

kan då till viss del anses vara delaktig i förvaltningen som lett till den negativa lönsamheten. 

Företaget kan i dessa fall istället välja att ta in en ny VD från en annan organisation. Detta för att 

få in en person med nya kunskaper och erfarenheter i företagets ledning. Vid tillträdet kan den 

nya VD:n finna det aktuellt att göra en stor nedskrivning på grund av den rådande låga 

lönsamheten. Konsekvensen av detta blir att stora nedskrivningar görs när den gamla VD:n 

lämnar bolaget samtidigt som den nya VD:n är externt tillsatt, vilket det fanns indikationer på i 

undersökningen. Dessa nedskrivningar kan således snarare bero på en låg lönsamhet än 

resultatmanipulering.  
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Sammanfattningsvis har studien inte kunnat presentera ett statiskt säkerställt samband som 

styrker att nedskrivningar av immateriella tillgångar påverkas av VD-byten. Inte heller har ett 

tillräckligt pålitligt resultat kunnat urskiljas gällande hur olika omständigheter kring VD-byten 

influerar storleken på nedskrivningar. Det har således varken gått att konstatera att 

resultatmanipulering i form av big bath sker på Stockholmsbörsen eller att risken för big bath 

ökar under vissa speciella förhållanden kring VD-byten.  

5.3 Studiens resultat i strid med tidigare forskning 

Det gick i denna studie inte att statiskt säkerställa att stora nedskrivningar av immateriella 

tillgångar görs i samband med VD-byten. Eftersom detta inte kunde säkerställas är det möjligt 

att denna form av resultatmanipulering inte förekommer i samband med VD-byten på 

Stockholmsbörsen. Detta är dock i strid med tidigare studier som har kommit fram till att 

resultatmanipulering i form av big bath förekommer i organisationer (Jordan & Clark, 2004; 

Kirschenheiter & Melumad, 2002; Murphy & Zimmerman, 1993; Stalebrink, 2007; Walsh et al, 

1991).  

Anledningen till att denna studie till skillnad från tidigare forskning inte kunnat påvisa att big 

bath förekommer kan bero på flera faktorer. En förklaring kan vara att tidigare studier har 

utförts på företag i olika länder och därför kan geografiska skillnader haft en påverkan. Det finns 

forskare som menar att faktorer som förekomsten av en stor aktiemarknad, spritt ägande, starkt 

skydd för investerare samt ett effektivt rättsystem verkar influera i vilken utsträckning 

resultatmanipulering existerar. Både USA och Sverige har rankats som länder där 

resultatmanipulering bör förekomma endast i en mindre utsträckning jämfört med andra länder 

(Dechow & Schrand, 2004, s. 46). Trots detta kommer Murphy och Zimmerman (1993) i deras 

studie fram till att big bath skedde i samband med VD-byten på den amerikanska marknaden. 

Vidare kommer även Stalebrink (2007) i sin studie fram till att big bath förekommer i svenska 

kommuner.  

Detta illustrerar ämnets komplexitet. I detta fall var både USA och Sverige rankade som länder 

där det endast fanns en liten risk för att resultatmanipulering förekom, men trots detta har 

forskare lagt fram bevis som tyder på att big bath förekommer på dessa platser. Denna studie 

fick inte fram tillräckligt starka bevis för att styrka förekomsten av big bath, men det behöver 

inte betyda att VD:ar på Stockholmsbörsen inte använder sig av denna form av 

resultatmanipulering.  
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En ytterligare anledning till varför undersökningen inte kunnat säkerställa att big bath 

förekommer kan bero på vissa begränsningar i studien. Denna undersökning studerade endast 

förändringar i posten immateriella tillgångar. Det kan jämföras med tidigare forskning som har 

kommit fram till att big bath används efter att ha undersökt ett flertal eller samtliga poster i 

redovisningen (Stalebrink, 2007; Walsh et al, 1991). Det är möjligt att resultatmanipulering 

förekommer i samband med VD-byten i Sverige men att det är andra poster som manipuleras. 

Om en VD istället påverkat poster som forskning och utveckling eller marknadsföring, vilket 

Murphy och Zimmerman (1993) kom fram till är poster som kan manipuleras av VD:n, har inte 

denna studie registrerat dessa fall som big bath.  

Likt Murphy och Zimmerman (1993) samt Wells (2002) undersöktes endast huruvida big bath 

genomfördes i samband med VD-byten. Det är möjligt att denna form av resultatmanipulering 

sker under andra omständigheter i organisationer. Jordan och Clark (2004) visade att när 

resultatet redan är negativt får inte ledningen något extra straff för att göra det ännu något sämre. 

Stalebrink (2007) fann även bevis för att organisationer ökade sina periodiseringar de år då stora 

underskott rapporterades. Det kan betyda att big bath sker på svenska börsnoterade bolag men 

under andra omständigheter än vid VD-byten.  

Tidigare forskning har kommit fram till att risken för big bath ökar under vissa omständigheter 

kring VD-byten (Murphy & Zimmerman, 1993; Wells, 2002; Walsh et al, 1991). Murphy och 

Zimmerman (1993) fann bevis för att big bath ökade när VD:n avsats på grund av ett icke 

tillfredsställande resultat. Det gick dock inte att urskilja tillräckliga bevis för att de 

omständigheter som undersökts i denna studie skulle ha påverkat huruvida big bath förekom 

eller inte. Om studien istället för att undersöka ifall VD:n lämnat eller stannat i bolaget, hade 

studerat tvingade eller frivilliga avgångar är det möjligt att resultatet hade blivit annorlunda. Om 

en VD tvingats lämna sin post bör det vara lättare för dennes ersättare att genomföra ett big bath 

jämfört med när den gamla VD:n avgått frivilligt. Detta tillvägagångssätt kan underlätta vid 

avgörandet om huruvida den nya VD:n har möjlighet att beskylla den tidigare förvaltningen för 

en stor nedskrivning. Ett problem med denna kategorisering är dock att företag troligtvis inte 

alltid uppger den verkliga anledningen till en VD:s avgång. Om ett företag avskedar sin VD kan 

det tänkas att avgångens verkliga anledning mörkas för att undvika negativ publicitet för 

företaget.  
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En viktig aspekt att ta hänsyn till i undersökningar som studerar resultatmanipulering är att 

fenomenet är svårt att bevisa. Detta eftersom den verkliga avsikten bakom de periodiseringar 

som genomförts aldrig kan säkerställas helt, vilket utgör komplikationer för studier som 

undersöker resultatmanipulering.  

5.4 Slutsats  

Studien har inte kunnat säkerställa huruvida det finns ett samband mellan nedskrivningar av 

immateriella tillgångar och VD-byten. Därmed kan undersökningen inte bevisa att big bath 

förekommer på svenska börsnoterade bolag vid VD-byten. Det gick heller inte att fastslå att 

risken för big bath ökade när den gamla VD:n lämnade bolaget samt när den nya VD:n var 

externt tillsatt. Anledningen till att tillräckliga bevis inte kunnat presenteras kan vara att företags 

lönsamhet hade en stor inverkan på både nedskrivningar av immateriella tillgångar samt VD-

byten. Denna korrelation absorberade VD-bytenas eventuella effekt på nedskrivningarna varpå 

inget samband mellan dessa variabler kunnat fastslås. Tidigare forskning har däremot bevisat 

förekomsten av big bath i organisationer världen över (Stalebrink, 2007; Walsh et al, 1991; 

Wells, 2002). Därav kan denna typ av resultatmanipulering förekomma på Stockholmsbörsen, 

trots att denna studie inte kunnat bevisa dess existens.  

5.5 Förslag på framtida forskning 

Eftersom inte tillräckliga bevis kunnat presenteras för att bevisa förekomsten av big bath i 

börsnoterade bolag vid VD-byten skulle det vara intressant att undersöka fenomenet under andra 

omständigheter. Framtida forskning skulle kunna undersöka en eller flera andra poster än 

nedskrivningar av immateriella tillgångar i företags redovisning. Vidare skulle det vara 

intressant att studera hur redovisningen hanteras under andra omständigheter än just vid VD-

byten. Det vore även av värde att kartlägga i vilka branscher risken för big bath är störst 

eftersom både revisorer och aktieägarna kan ha glädje av den insikten.  

Det skulle även vara intressant att utföra mer forskning kring de omständigheter runt VD-byten 

som kan tänkas påverka risken för big bath. Resultatet från studien visade vissa tecken på att 

stora nedskrivningar genomförs i större utsträckning när den gamla VD:n lämnar bolaget samt 

när den nya VD:n är externt tillsatt. Det vore därför givande att utföra en mer omfattande studie 

där andra omständigheter som kan tänkas öka risken för big bath undersöks. Förslagsvis kan 

detta ske genom att ta reda på om det genomförs större nedskrivningar när den föregående VD:n 

har blivit tvingad att avgå jämfört med om avgången varit frivillig. 

 



34 
 

Då det i undersökningen har uppmärksammats en del fall där stora nedskrivningar av 

immateriella tillångar genomförts vore det även givande att undersöka hur revisorer hanterar 

sådana situationer. Om en VD anser att en post i redovisningen inte återspeglar det verkliga 

värdet och således motiverar en nedskrivning, kan det eventuellt vara svårt för en revisor att 

sätta sig emot en större nedskrivning och därmed förhindra ett big bath. Detta lämnar vi för 

vidare forskning.  
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