
 

Resultatmanipulering vid byte av 
verkställande direktör 
En kvantitativ studie av Stockholmsbörsen där horisontproblemet 
och stålbad undersöks med modifierade Jonesmodellen 

Författare: Henrik Näslund 
 Erik Sjöberg 

Handledare: Stefan Sundgren 
 

Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2015 
Examensarbete, 30 hp 



!



Sammanfattning 
Nuvarande redovisningsregler och principer under IFRS är till viss del öppna för 
subjektiva bedömningar om hur kostnader och intäkter ska redovisas. Denna 
subjektivitet går stundom under benämningen resultatmanipulering och innebär då att 
företagets resultat antingen justeras i positiv eller negativ riktning beroende på 
bakomliggande incitament. De subjektiva valen kan delas in i operationella åtgärder 
eller diskretionära periodiseringar, beroende på om de påverkar kassaflödet eller ej. 
Denna studie fokuserar på hur redovisningsreglerna kan användas för att uppnå 
resultatmanipulering och inriktas därför på de diskretionära periodiseringarna. 
 
Forskning har påvisat att möjligheten till resultatmanipulering är särskilt påtaglig i 
samband med att företag byter vd. Det baseras på teorierna om horisontproblemet och 
stålbad, att vd:n i varje given situation ämnar uppnå maximal personlig vinning. Då 
tidigare studier sällan undersökt den svenska marknaden avser vi uppnå kontribution om 
hur teorierna om resultatmanipulering är applicerbara under svenska regelverk och 
normer, från dess att IFRS infördes till dags dato. Via syftet att undersöka sambandet 
mellan ett byte av vd och resultatmanipulering har vi för avsikt att hjälpa investerare till 
att bättre förstå marknaden och till förbättrade investeringsbeslut.  
 
Via kvantitativ analys av årsredovisningar har vi med hjälp av den modifierade 
Jonesmodellen tagit fram ett mått på företags diskretionära periodiseringar. Måttet har 
likställts med resultatmanipulering och ställts i relation till företags vd-byten. Kopplat 
till horisontproblemet har nivån på resultatmanipulering jämförts mot vd-byte som sker 
efterföljande räkenskapsår. Teorin om stålbad har i sin tur testats genom att undersöka 
om resultatmanipulering nyttjas under en vd:s första verksamma år, alternativt i något 
av de efterföljande två räkenskapsåren.  
 
Resultaten påvisade att den svenska marknaden skiljer sig mot både bakomliggande 
teori och tidigare forskning. Förekomsten av horisontproblemet eller stålbad kunde inte 
bevisas, däremot fann studien att resultatet skrivs upp via resultatmanipulering i de två 
efterföljande åren efter att ett byte av vd skett. Anmärkningsvärt bevisades även att 
resultatminskande åtgärder utförs året innan ett rutinmässigt vd-byte inträffar. Sett till 
orsakssambanden bevisades därutöver att sannolikheten för att ett vd-byte kom att 
inträffa ökade vid användning av negativ resultatmanipulering samt när företagets 
lönsamhet var lägre än marknadsgenomsnittet. 
 
Studien belyser att kausalitetsproblem föreligger mellan resultatmanipulering, vd-byte 
och företagets lönsamhet. De exakta orsakssambanden kan studien inte förmå förklara 
utan vi påvisar att ytterligare forskning behöver genomföras för att klargöra det sanna 
orsaksförhållandet. Avslutningsvis renderar studien teoretiskt bidrag då den påvisar att 
teorierna om horisontproblemet och stålbad i samband med vd-byte inte stämmer in på 
den svenska marknaden. 
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1. Inledning 
Studiens inledande kapitel presenterar bakgrunden till ämnesområdet, vad problemet 
består av samt formulerar nyttan av undersökningen. I slutet presenteras den 
huvudsakliga forskningsfrågan tillsammans med studiens syfte och avgränsningar. 
 

1.1 Problembakgrund 
Alla svenska aktiebolag är via bokföringslagen 1 §, kap. 6 (SFS 1999:1078) reglerade 
att åtminstone en gång årligen upprätta och offentliggöra en extern finansiell 
rapportering i enlighet med årsredovisningslagen. Sedan den 1 januari 2005 ska 
dessutom samtliga börsnoterade bolag inom EU upprätta koncernredovisning i enlighet 
med IFRS (Rådet för finansiell rapportering, 2015, s. 4). Idén bakom att samla alla 
noterade bolag inom unionen under ett regelverk är att harmonisera redovisningen och 
göra den mer jämförbar mellan bolag i olika länder (Europeiska kommissionen, 2002, s. 
2). Påföljden av enade redovisningsstandarder blir att EU:s inre marknad blir mer 
funktionell och kapitalmarknaden mer kostnadseffektiv (Europeiska kommissionen, 
2002, s. 2-3). 
 
Där IFRS i och med sin principbaserade utformning öppnar för flertalet olika lösningar 
på en och samma transaktion försöker exempelvis U.S. GAAP istället finna specifika 
regler för varje unik process (Forgeas, 2008). Oavsett hur olika regelverks uppbyggnad, 
utformning, principer eller regler ser ut öppnar de alla upp för viss subjektivitet i sin 
tillämpning. Hur transaktioner eller avtal ska klassificeras eller när en intäkt eller 
kostnad ska redovisas är situationer standarderna försöker fastslå men där en del av 
subjektiv tolkning alltid består. I slutändan är det tolkningen av principerna som avgör 
hur en händelse faktiskt redovisas, även om gemensamma standarder försöker 
harmonisera besluten. 
 
Enligt IAS föreställningsramen p. 10 är det upp till företagsledningen att utforma den 
finansiella rapportering som når företagets intressenter (FAR Akademi, 2013a, s. 12). 
Det är därmed ledningen med den verkställande direktören (vd:n) i spetsen som 
utformar den internt skapade informationen till en extern, offentlig rapport. Företagets 
intressenter som tar del av företagets externredovisning är exempelvis leverantörer, 
långivare, statliga myndigheter samt investerare. Syftet med att ge ut en offentlig 
årsredovisning är enligt IAS föreställningsramen p. 12 att intressenterna ska ges 
information om företagets finansiella ställning vilket ska verka som underlag för 
beslutfattande i ekonomiska frågor (FAR Akademi, 2013a, s. 12).  
 
För att nå syftet med redovisningen behöver särskilda antaganden och principer vara 
uppfyllda. Bland annat ska de finansiella rapporterna upprättas enligt 
periodiseringsprincipen, de ska innehålla relevant information, vara tillförlitliga samt 
jämförbara över tid (FAR Akademi, 2013a, s. 14-16). För företagets investerare blir 
därmed ledningens beslut om hur väl de tillämpar de underliggande 
redovisningsprinciperna fundamentala för hur bra framtida investeringar blir. Desto mer 
enhetlig rapporternas innehåll över tid är och ju mer relevant information de innehåller 
desto bättre underlag för investeringsbeslut verkar rapporterna som.  
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1.1.1 Problemets aktualitet  
I mitten av år 2014 uppdagades att det svenska börsnoterade företaget Eniro AB 
genomfört förändringar i sin intäktsredovisning, utan att offentliggjort informationen 
om förändringarna till bolagets intressenter (Hellekant & Hedelius, 2014). Genom att 
intäktsföra annonsintäkter i samband med att de såldes, istället för under den period 
prestationsåtagandet löpte, kunde företagets resultat öka synnerligen kraftigt (Hellekant 
& Hedelius, 2014). Förändringen i intäktsredovisningen blev inte förbisedd utan 
upptäcktes av analytiker som noterade en kraftig förändring i förhållandet mellan 
företagets resultat och kassaflöde (Hellekant & Hedelius, 2014).  
 
Eniros vd klev på uppdraget så sent som år 2010 (Eniro AB, 2010) och knappt fyra år 
senare medförde alltför stora subjektiva redovisningsval till hans avgång. I 
efterdyningarna går att läsa att vd:n hade kännedom om vad som försiggick, åtminstone 
blev han i november 2013 informerad utav anställda om väsentliga fel i bokföringen 
(Nyhetsbyrån Direkt, 2015). Den informationen nådde sedan varken fram till styrelsen 
eller företagets intressenter förrän allt uppdagades (Nyhetsbyrån Direkt, 2015).  
 
Även Oniva Online Group Europe AB (Online Group) har nyligen tagit emot betydande 
kritik efter förändringar i deras redovisningsprinciper vilka inte i klarhet förmedlats till 
marknaden (SIX/Affärsvärlden, 2014). Bortsett från förändrad intäktsredovisning likt 
Eniro och tveksamheter kring kassaflödesrapporteringen har Online Group det senaste 
året genomfört omfattande nedskrivningar och reserveringar vilket påverkat resultatet 
negativt (Oniva Online Group Europe AB, 2015, s. 2). I bolagets officiella 
bokslutskommuniké uttrycks att räkenskapsåret 2014 ska ses som ett ”städ år” (Oniva 
Online Group Europe AB, 2015, s. 2). Dessa förändringar i den tillämpade 
redovisningen har i likhet med Eniro skett i samband med perioden runt ett byte av vd. 
 
Det var via tolkningsmöjligheterna i de befintliga redovisningsprinciperna som ”Eniro-
skandalen” kunde inträffa. Intäkterna periodiserades annorlunda än brukligt vilket fick 
effekter på intressenternas bild av företaget. Detsamma gäller fallet Online Group som 
utöver förändringar i redovisningen och hur den presenterades även realiserade 
betydande engångskostnader. Tillfälliga förändringar i företagens redovisning gav 
anmärkningsvärda fluktuationer i resultaten vilket försvårade för investerare och 
kreditgivare att genomföra fullgoda bedömningar av företagens framtida intäkter och 
kostnader. För marknaden och intressenterna innebär således förändringar i företagens 
bokföringsprinciper vanligtvis betydelsefull information. 
 
En möjlighet att förhindra, eller kanske snarare tydliggöra liknande händelseförlopp i 
framtiden ligger i utvecklingen av redovisningsstandarderna. Redan under år 2017 
implementeras en ny standard för intäktsredovisning, IFRS 15 (PWC, 2014). Den nya 
standarden förtydligar reglerna kring periodiseringar av intäkter samt ställer högre krav 
på upplysningar till företagets intressenter jämfört med tidigare, exempelvis måste 
bakgrund till nedskrivningar av kundfordringar delges (PWC, 2014). Därutöver måste 
uppskattningar och prestationsåtaganden kopplade till intäktsredovisning förtydligas i 
bolagens finansiella rapportering (PWC, 2014). 
 
Om de nya reglerna IFRS 15 inbegriper varit aktuella även i perioden innan Eniro-
skandalen är det troligt att den inte uppstått överhuvudtaget. Informationen från 
företaget till intressenterna hade då varit mer öppen och tydligare följt 
redovisningsprinciperna om tillförlitlighet och relevans, något som hade underlättat för 
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bättre investeringsbeslut för investerarna. De subjektiva valmöjligheterna i 
intäktsredovisningen kommer emellertid i och med IFRS 15 inte att försvinna. Snarare 
kommer de beslut företaget tar att tydliggöras än mer för intressenterna och det blir 
svårare att frångå periodiseringsprincipen i intäktsredovisningen. Därmed är IFRS 15 ett 
steg i rätt riktning för att minska informationsgapet mellan företaget och dess 
intressenter. Likväl kan framtida reformer behövas även på kostnadssidan, exempelvis 
för att tydliggöra hur och varför nedskrivningar via godtyckliga bedömningar sker, 
information som är av stor vikt för goda investeringsbeslut. 

1.1.2 Problemdiskussion 
Arthur Levitt, tidigare ordförande i U.S. Securities and Exchange Commission (SEC, 
motsvarande Finansinspektionen) sa i det erkända talet The Numbers Game att 
redovisningsreglerna innehåller gråzoner som utnyttjas i samband med bokföring och 
att upplysningskraven borde förbättras. Han påtalade därutöver att det är av yttersta vikt 
att redovisningsreglerna innehåller en viss flexibilitet för att möjliggöra för företags 
fortlevnad i ett ständigt föränderligt företagsklimat. (Levitt, 1998) Ett problemområde 
Levitt (1998) exemplifierar är intäktsredovisningen, vilket motsvarar problematiken 
som uppdagats hos Eniro. Ytterligare ett problemområde är enligt Levitt (1998) att 
börsnoterade företag tenderar periodisera kostnader via subjektiva redovisningsval för 
att i goda tider bygga upp reserver inför företagsekonomiskt tuffare perioder. 
 
Dessa fenomen, att utnyttja mångsidigheten i redovisningsreglerna, brukar benämnas 
resultatmanipulering 1 . Resultatmanipulering är, benämningen till trots, inget direkt 
felaktigt agerande utan förekommer oftast inom ramarna för regelverken. Levitt (1998) 
definierar resultatmanipulering som olika former av utnyttjande av svagheter i 
redovisningsreglerna. Healy & Wahlen (1999, s. 368) preciserar resultatmanipulering 
som subjektiva och vinklade val inom finansiell rapportering vilket utförs av ledningen 
för att vilseleda intressenter och nå vinning för företaget eller dem personligen. 
 
Resultatmanipulering förekommer primärt i två olika former: Subjektiva, ej tvingande 
periodiseringar samt direkt kassaflödespåverkande åtgärder (Fudenberg & Tirole, 1995, 
s. 76). De subjektiva periodiseringarna benämns diskretionära händelser och definieras 
som generellt accepterande åtgärder vilka inte påverkar kassaflödet, exempelvis 
kostnadsperiodiseringar eller intäktsredovisning (Fudenberg & Tirole, 1995, s. 76). 
Kassaflödespåverkande handlingar kan benämnas som operationella åtgärder 2 , 
exempelvis att genomföra en utförsäljning precis innan bokslut eller senarelägga 
planerade investeringar (Fudenberg & Tirole, 1995, s. 76). Den typ av 
resultatmanipulering Levitt (1998) åsyftar är diskretionära periodiseringar3, vilket är 
samma form av resultatjustering både Eniro och Online Group nyttjat. 
 
Bakgrunden till att resultatmanipulering förekommer är sedan lång tid omdiskuterat och 
ett område som öppnat upp för forskning i flera olika riktningar. Watts & Zimmerman 
(1978, s. 114) samt Healy (1985, s. 86) påvisade att personligt välbefinnande och 
förmåner återfinns som incitament till användning av någon form av 
resultatmanipulering. Det som eftersträvas inbegriper vanligtvis bonusavtal eller annan 
form av kompensation, alternativt att säkerställa sin position och anställning inom 
företaget (Riahi-Belkaoui, 2000, s. 49). Healy & Wahlen (1999, s. 367) rapporterade 
                                                        
1 Earnings management 
2 Real activity management (RAM) 
3 Discretionary accruals 
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sammanfattningsvis i en litteraturstudie inom ämnet att finansiella rapporter ofta 
”finputsas” innan de släpps offentligt. Det utförs för att bland annat säkerställa ett visst 
aktiepris vid nyemission, förhindra att lånekovenanter uppfylls eller för att som nämnt 
ovan säkerställa en särskild nivå på personlig kompensation för företagsledningen 
(Healy & Wahlen, 1999, s. 367). Dessa teorier stöds även i senare forskning av bland 
andra Burns & Kedia (2006, s. 63), Efendi et al. (2007, s. 703-704) samt Cornett et al. 
(2008, s. 372).  
 
Sett till nackdelarna med nyttjandet av resultatmanipulering i någon form är att den 
finansiella rapporteringen förlorar i trovärdighet och blir mer svåranalyserad av 
företagets intressenter. Healy & Wahlen (1999, s. 375) poängterar att risken med 
subjektivitet i vad som presenteras är att den finansiella informationen blir missledande 
och därmed försämrar resursallokeringen på marknaden. Hazarika et al. (2012, s. 46) 
fortsätter på samma spår och poängterar att, den för intressenter viktiga, transparensen 
försämras och att det försvårar möjligheterna med att undersöka företagets egentliga 
prestation.  
 
På grund av redovisningsprincipernas uppbyggnad är alltid någon form av subjektivitet 
att vänta, något användarna av företagets finansiella rapportering kan tolka som 
manipulering. Övergången mot redovisning till verkligt värde har möjligtvis ökat på 
möjligheterna till subjektiva bedömningar (FAR akademi, 2013b). Samtidigt har kraven 
på upplysning klargjort för intressenterna varför vissa val görs (FAR akademi, 2013b). 
Att som företagsledning eller vd ”komma undan” med resultatmanipulering för att nå 
personlig vinning kan därför anses ha försvårats under standardernas utveckling (Cohen 
et al., 2008, s. 761). Healy & Wahlen (1999, s. 380) poängterar likväl vikten av fortsatt 
forskning inom ämnet. Fokus bör däremot förflyttas från att undersöka förekomsten av 
resultatmanipulering till att istället kontrollera vilka unika situationer en företagsledning 
kan nyttja för att komma undan med de redovisningsval som är personligt gynnsamma 
(Healy & Wahlen, 1999, s. 380).  
 
DeAngelo (1988, s. 4) visade att en företagsledning kan bli manad till att exploatera alla 
möjligheter i redovisningen för att säkra sina anställningar. Genom att 
redovisningstekniskt förbättra resultatet när ägarna manade på ett byte av ledning ökade 
de sannolikheten för att bibehålla posterna (DeAngelo, 1988, s. 4). Om ett byte av 
ledning realiseras visade Strong & Meyer (1987, s. 659) att den nya ledningen även de 
utnyttjar regelverken, men då för att få till stånd stora nedskrivningar och 
engångskostnader. Enligt Elliot & Shaw (1988, s. 98) förekommer dessa kostnader för 
att den nya ledningen ska få en start med goda förutsättningar, sänka förväntningarna 
från styrelse och ägare och därmed lättare nå uppsatta mål för framtida kompensationer. 
Då den nya ledningen tämligen lätt beskyller de diskretionära kostnaderna till den 
gamla ledningens dåliga arbete kan handlingarna accepteras av ägarna (Elliot & Shaw, 
1988, s. 98). Pourciau (1993) fann däremot motstridiga bevis gentemot tidigare 
forskning. Hon använde, likt majoriteten av senare studier, byte av vd som 
approximation för ett ledningsbyte och fann enbart svaga bevis för att en ny vd får till 
stånd stora engångskostnader direkt efter tillträde (Pourciau, 1993, s. 318). Däremot 
återfanns starkare bevis för att den avgående företagsledningen inför skiftet nyttjade 
diskretionära redovisningsval (Pourciau, 1993, s. 318)  
 
Forskning under IFRS regelverk av Wells (2002), Godfrey et al. (2003) samt Choi et al. 
(2014) har alla funnit bevis för att just perioden runt ett byte av vd och ledning är 
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gynnsam för resultatmanipulering. Bevisen är likväl inte entydiga utan mycket tyder på 
att händelser i och runt företaget påverkar förekomsten av resultatmanipulering. 
Godfrey et al. (2003, s. 120) poängterar att denna typ av studier kan bli svårtolkade om 
företagets resultat samvarierar med diskretionära periodiseringar och vd-byte. Wells 
(2002, s. 188) understryker samvariationen som ett dilemma och nämner att om 
företagets resultat är svagt är det potentiellt en bättre förklaring till förekomsten av 
diskretionära periodiseringar än om ett vd-byte skett. Choi et al. (2014, 52) betonar 
därutöver att det inte nödvändigtvis är ett byte av vd i sig som förorsakar 
resultatmanipulering utan snarare hur bytet har gått till. Enligt den tidigare forskningen 
föreligger därmed en nivå av kausalitetsproblematik. Det har visat sig svårt att klargöra 
om resultatmanipulering beror på att vd-byte inträffat, eller om vd-bytet sker på grund 
av utförd resultatmanipulering. Alternativt om vd-bytet inträffar eller manipuleringen 
utförs för att företaget allmänt presterar dåligt.  
 
Av svenska studier inom området går Stalebrink (2007) samt Broberg et al. (2011) att 
finna. Stalebrink (2007, s. 454) bevisade att resultatmanipulering förekommer inom 
svenska kommuner och utförs främst när de kan mörkas av ett allmänt dåligt resultat. 
Broberg et al. (2011, s. 51) undersökte den privata marknaden genom listade företag 
mellan åren 2002 – 2004. Även de fann indikationer att regelverken nyttjades för att 
åstadkomma resultatmanipulering och att det både kunde knytas an till att ett byte av vd 
skett samt att de undersökta företagen generellt sett hade uppsatta bonusmål kopplade 
till prestation (Broberg et al., 2011, s. 65-66). 
 
Tidigare forskning har varit entydig med att fenomenet resultatmanipulering 
förekommer på grund av att rådande redovisningsregler öppnar för möjligheterna. Inte 
lika säkerställt är i vilken situation manipuleringen främst förekommer även om många 
studier vill anse att ett byte av vd skapar ett potentiellt tillfälle. Sett till både Online 
Group och Eniro var respektive vd nytillsatt eller relativt ny, något som kan ha inverkat 
på besluten kring resultatmanipuleringen. Från normgivarnas sida finns förhoppning om 
att fortsatt utveckling av standarderna, likt IFRS 15, ska förebygga liknande händelser, 
underlätta för intressenterna och komma närmare syftet med ett gemensamt 
gränsöverskridande regelverk. Det finns emellertid ingen forskning som visar hur 
fenomenet resultatmanipulering förekommer på den svenska marknaden efter att IFRS 
blev obligatorisk för alla svenska börsbolag. Förutsättningarna på den svenska 
marknaden kan potentiellt skilja sig mot marknader där tidigare forskning genomförts. 
Exempelvis kan möjligen bolagsstyrning, samhällets insyn och i vilken utsträckning 
samhället följer regler etcetera skilja sig åt. Det är därmed rimligt att anta att resultaten 
av denna studie kan komma skilja sig mot tidigare forskning. 

1.2 Problemformulering 
Utifrån problembakgrunden och problemdiskussionen utmynnar den övergripande 
frågeställningen i:  

 
Finns det samband mellan byte av verkställande direktör och resultatmanipulering? 
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1.3 Syfte 
Då ämnesområdet är relativt outforskat sett till den svenska marknaden och rådande 
regelverk ämnar studien analysera sambandet mellan ett företags byte av vd och 
resultatmanipulering. Studien avser därutöver undersöka orsakssambandet samt 
kontrollera om ett vd-byte eller resultatmanipulering potentiellt förklaras av företagets 
lönsamhet. Genom det vill studien bidra med kunskap om svenska marknaden i 
perioden efter att IFRS blev obligatoriskt, för att utveckla teorierna kring 
resultatmanipulering och dess konsekvenser av vd-byte. 
 
Intentionen med studien är att belysa investerare om hur subjektiviteten i 
redovisningsreglerna kan användas i praktiken och hur det tas till uttryck i den 
finansiella rapporteringen. Förhöjd medvetenhet hos investerare om att specifika 
situationer kan inverka på företags presenterade redovisning genom 
resultatmanipulering ökar möjligheterna till bättre investeringsbeslut samt förbättrad 
resursallokering på marknaden. 

1.4 Avgränsningar 
Inriktningen av studien baseras på dess problembakgrund, att nuvarande 
redovisningsregler i viss mån möjliggör resultatmanipulering. Vi väljer därför att 
avgränsa undersökningen kring resultatmanipuleringen till hur reglernas subjektivitet 
kan användas i realiteten. Det mynnar ut i att vi ämnar granska företeelsen diskretionära 
periodiseringar. Således kommer ingen fördjupning ges till hur resultatmanipulering via 
operationella valmöjligheter inverkar på företags rapporterade resultat.  
 
För att säkerställa tillgänglighet vid insamlandet av datamaterialet återfinns fokus på de 
största bolagen i Sverige. Studien är därvid avgränsad till företagen noterade på börsen 
Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) och listorna Small, Mid och Large Cap.  
 
Studien är till sist definierad för tidsperioden 2005 – 2013. Det grundas på att det första 
året då nuvarande redovisningsstandard (IFRS) var obligatorisk för börsbolagen var år 
2005 samt att det senaste året med komplett finansiell information är år 2013.  
 
  



 7 

2. Studiens utgångspunkter 
I kapitlet växer stommen till studien fram. Vi går igenom vilken förförståelse för ämnet 
vi besitter samt vilken form resterande del av arbetet kommer anta. Förklaringar och 
bakgrund till våra metodologiska val erhålls utrymme och systematisk genomgång. 
Därtill återges ett avsnitt för hur litteratursökningen i studien utförts och vilken form av 
kritisk granskning vi utsatt inhämtad litteratur och forskning för. 
 

2.1 Val av metod 
I grund och botten handlar valet av kvantitativ eller kvalitativ metod om inget annat än 
formen på datamaterialet studien utgår ifrån (Jacobsen, 2002, s. 38). Strukturen av 
datamaterialet kan endast bestå av antingen ord eller siffror, där ord innebär kvalitativ 
metod och siffror leder till kvantitativ metod (Jacobsen, 2002, s. 38). Kvantitativ metod 
innebär således att människors verklighet kan behandlas med hjälp av statistiska verktyg 
och en kvalitativ metod använder istället verktyg som öppna intervjuer eller 
observationer av företeelser (Jacobsen, 2002, s. 39). Jacobsen (2002, s. 39) nämner även 
att förespråkare för kvalitativ metod anser att en kvantitativ ansats leder till sämre 
flexibilitet och exemplifierar att ett frågeformulär har små möjligheter till omdaningar i 
upplägget om ett behov till förändring uppdagas under studiens fortskridande. 
 
Denna studie kommer att utgå från siffror, ursprungligen inhämtade från 
årsredovisningar som representerar företags finansiella ställning. Datamaterialets format 
leder således till att studien utgår från en kvantitativ metod där datamaterialet kommer 
bearbetas med statistiska verktyg. Metodvalet innebär som Jacobsen (2002, s. 39) 
nämner en begränsning i flexibilitet, men istället har vi möjlighet att bearbeta ett större 
antal observationer än vad som hade varit möjligt i en kvalitativ undersökning. Via den 
metoden har studien möjlighet att komma nära svaret på den faktiska omfattningen av 
resultatmanipulering. 
 
Givet ett syfte om att bättre förstå bakgrunden till varför resultatmanipulering 
förekommer hade en kvalitativ metod via djupintervjuer med företagsledare varit mer 
lämplig. Metodproblemet hade då återfunnits i om företagsledarna varit villiga att återge 
sanningsenlig information eller inte. Troligen hade de stått inför ett etiskt dilemma där 
nyttjandet av resultatmanipulering kan ses som oetiskt av utomstående. För att 
exkludera denna risk ser vi den kvantitativa metoden vara mer lämplig för studiens syfte 
även om metodvalet riskerar reducera flexibiliteten i studiens genomförande. 

2.2 Förförståelse och ämnesval 
Enligt Thurén (2007, s. 58) visar förförståelse att verkligheten inte enbart uppfattas med 
hjälp av sinnena utan man tar med sig tidigare erfarenheter i sin verklighetsuppfattning. 
För att uppfatta något krävs förförståelse men förförståelsen kan också ligga som grund 
för missförstånd, därav är förförståelsen av stor vikt (Thurén, 2007, s. 60). Olsson & 
Sörensen (2011, s. 101) menar däremot att förförståelsen är av mer vikt inom kvalitativ 
forskning än inom kvantitativa studier men förförståelsen får oavsett forskningsmetodik 
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inte påverka objektiviteten i observationerna och det slutgiltiga resultatet. Vår bakgrund 
och förförståelse faller inom ramen för studiens område och kommer påverka hur vi 
uppfattar verkligheten i sammanhanget. Vi önskar därmed redogöra för läsaren och 
tydliggöra att förförståelsen har inverkan på studien som helhet. Vi är emellertid 
medvetna om att förförståelsen hade innefattat än mer vikt för studiens uppbyggnad och 
genomförande om premissen hade varit en kvalitativ metodik. Det kvantitativa 
tillvägagångssätt studien grundar sig i söker bortom förförståelsen och ämnar uppnå ett 
objektivt ställningstagande. 
 
Det är möjligt att dela in förförståelsen i två delar, förstahandsförförståelse och 
andrahandsförförståelse (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Förstahandsförförståelse 
innefattar egenupplevda händelser som varit personligt upplevda och 
andrahandsförförståelse innebär inhämtande av erfarenhet som inte är direkt upplevda, 
exempelvis erfarenheter från föreläsningar eller läst litteratur (Johansson Lindfors, 
1993, s. 76). 
 
Genom studierna vid Handelshögskolan på Umeå Universitet inom 
Civilekonomprogrammet har vi en god kunskapsbas inom ekonomi och relaterade 
ämnen. Vi har båda valt att fördjupa oss inom företagsekonomi och har studerat 
redovisning på både C- och D-nivå. Utöver de kurser som ingår i programmet har vi läst 
valbara kurser inom statistik, juridik, finansiering och management. Utöver förförståelse 
som grundats i studierna har båda arbetat med redovisning på börsnoterade företag 
under studieuppehåll samt innan studiernas påbörjan jobbat som säljare respektive 
säljledare med delvis rörlig resultatbaserad lön. Vid uppdelning av förförståelsen 
klassificerar vi den kunskap studierna gett oss som andrahandsförförståelse och det som 
upplevts i praktiken genom arbete som förstahandsförförståelse.  
 
Den kunskap och det intresse för redovisningsämnet vi erhållit genom utbildningen har 
byggt upp en betydande vördnad för regelverken och insikt för vikten av att de följs. 
Förstahandsförförståelsen har därtill gett oss god intuition och förståelse till varför 
stretchning av redovisningsreglerna förekommer i realiteten. Ett företags resultat är 
oftast vad uppföljning, utvärdering och kompensation baseras på varför det är en möjlig 
källa till resultatmanipuleringens förekomst. Valet av ämnesområde baseras följaktligen 
på att ge uttryck för både den kunskap som beretts via studierna och att ta tillvara på 
tidigare erfarenheter. Ämnet innehar därutöver stor aktualitet både i media och ur det 
faktum att regelverken ständigt är i förändring. Utökad kunskap om hur 
redovisningsreglerna kan användas för att nå personlig vinning eller vilseleda 
intressenter är inte enbart ett intressant område, utan också av stor vikt. 

2.3 Ontologisk ståndpunkt 
Begreppet ontologi kan enligt Jacobsen (2002, s. 29) definieras som ”läran om varan” 
eller enligt Johansson Lindfors (1993, s. 34) ”varandets natur”. Kärnan för ontologin 
handlar om att klargöra huruvida sociala företeelser ska eller kan ses som objektiva 
beståndsdelar eller om de hellre ska ses som något som härstammar från subjektivitet 
(Bryman, 2011, s. 35). Bryman (2011, s. 35) delar in dessa ontologiska frågeställningar 
i de två synsätten objektivism och konstruktionism. Objektivism innebär att man ser 
sociala företeelser i form av ett icke påverkningsbart faktum som inte kan påverkas av 
mänskligheten (Bryman, 2011, s. 36). Alternativet konstruktionism befinner sig istället i 
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ett tillstånd som ständigt förändras och där sociala händelser och indelningar skapas i ett 
socialt samspel (Bryman, 2011, s. 37). 
 
I och med att denna studie baseras på kvantitativ sekundärdata innebär det att vi 
kommer utgå från objektivismen då avsikten inte är att förändra datamaterialet, det 
kommer istället granskas utifrån hur det faktiskt ser ut. Vi vill därmed utifrån ett 
objektivt perspektiv påvisa hur förekomsten av resultatmanipulering är på 
Stockholmsbörsen samt om ett skifte av vd inverkar på manipuleringen. Med hjälp av 
den kvantitativa metoden ämnar vi samla in och analysera data utan att lägga värdering i 
resultatmanipuleringens betydelse eller dess etiska aspekter. Vi kommer genomgående 
ha ett objektivt förhållningssätt och ämnar redovisa för läsaren om vi själva är medvetna 
att avsteg tas från objektiviteten.  
 
Synsätt och perspektiv har valts utifrån den metod som bäst svarar på studiens syfte. 
Om vårt synsätt istället varit subjektivt och vi anammat konstruktionismen hade dels 
syftet och problemformuleringen sett annorlunda ut. Vi hade då haft möjlighet att själva 
avgöra vilka delar av datamaterialet som skulle analyserats, vilka företag eller vilka 
enskilda år som skulle ingått i studien. Vi ser fördelarna med att analysera och 
presentera datamaterialet och resultaten objektivt då vi avser presentera en korrekt bild 
av verkligheten utan någon form av förvanskning. 

2.4 Vetenskapssyn 
För samhällsvetare är det enligt Johansson Lindfors (1993, s. 37) lämpligt att begränsa 
sin vetenskapssyn genom att antingen utgå från positivismen eller hermeneutiken. 
Därför kommer endast dessa två alternativa synsätt tolkas då de bör ses som mest 
relevant för studiens ämnesområde. Val av vetenskapssyn ska enligt Bryman (2011, s. 
29) klargöra vad forskarna betraktar som kunskap inom ämnesområdet. Valet ska 
tydliggöra om en studie bör eller kan studeras med samma utgångspunkter som 
forskning inom naturvetenskapen gällande verklighetsbild, metoder och principer 
(Bryman, 2011, s. 29). Om studien kan genomföras med samma tillämpningar som 
inom naturvetenskapen är kunskapsteorin baserad på positivism (Bryman, 2011, s. 29-
30). De flesta forskare och författare är överens om att positivism innebär att vetenskap 
kan bekräftas via sinnena, hypoteser ska vara resultatet av teorin, kunskap baseras på 
fakta, vetenskapen ska vara objektiv samt att det ska finnas en tydlig avgränsning 
mellan vetenskap och normer (Bryman, 2011, s. 30). 
 
Positivismen fokuserar på att uppnå kausala samband eller lagar, det vill säga att 
försöka förstå orsaken till en konsekvens (Andersson, 1979, s. 28). Används objektiva 
metoder kan uthållig forskning leda till en kartläggning av verkligheten i och med att 
forskaren och samhället åtskiljs (Jacobsen, s 2002, s. 31). I kontrast till positivismen 
står hermeneutiken vilken innefattar en empatisk förståelse av människors handlingar, 
ett fokus återfinns på bakomliggande faktorer (Bryman, 2011, s. 32). I hermeneutiken 
söks inte sambandet mellan orsak och verkan, hermeneutiken försöker inte förklara utan 
istället vill hermeneutiken uppnå djupare förståelse för ämnet genom att finna betydelse 
eller mening (Andersson, 1979, s. 31). Således kan forskare inom positivismen erhålla 
förklaring som stämmer överens med flera individers åsikter, medan hermeneutikern 
kan finna åtskilliga skilda betydelser för flera olika individer även om individerna är 
överens huruvida förklaringen stämmer (Andersson, 1979, s. 32). 
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Valet av vetenskapssyn formas utifrån studiens natur och att vi uppfattar verkligheten 
objektivt. Vi kommer att förklara inverkningar på resultatmanipulering och inte 
fokusera på att förstå och fördjupa omkringliggande teorier. Den kunskap vi uttrycker 
och bygger studien kring baseras på tidigare forskning och erkända teorier inom 
ämnesområdet och den teoretiska referensram som byggs upp kommer att utmynna i 
hypoteser. Vidare kommer vi ha objektivism som ontologisk ståndpunkt samt 
kunskapen kommer bekräftas via sinnena vilket stärker den vetenskapliga inriktningen. 
I studien har vi därmed en vetenskapssyn som stämmer överens med naturvetenskapen 
och den positivistiska kunskapsteorin. 
 
Om en hermeneutisk kunskapssyn antagits hade färden till resultatet skiljt sig radikalt. 
Istället för genomgång av teori som utmynnar i hypoteser vilka visar vad som kan 
förväntas hade vi strävat efter att på ett djupare plan bygga en förståelse för hur och 
varför resultatmanipulering förekommer. Möjligen hade då en utgångspunkt varit att 
genomföra djupintervjuer med företagsledare för att hitta de underliggande orsakerna 
till resultatmanipulering, som psykisk stress, förväntningar, tillfälliga möjligheter eller 
någon annan förklaring. 

2.5 Forskningsansats 
Vid valet av forskningsansats finns det två olika metoder att använda sig av, deduktivt 
eller induktivt angreppsätt (Bryman, 2011, s. 26, 28). Förenklat innebär forskning med 
induktivt angreppsätt att forskaren utgår från sitt resultat och skapar teori, deduktivt 
angreppsätt är motsatsen där forskaren utgår från befintlig teori vid analys av resultat 
(Bryman, 2011, s. 26-28). För att förklara deduktivt angreppssätt tydligare bildas en 
hypotes utifrån teorin med förutsättning att hypotesen ska vara empiriskt möjlig att testa 
och logiskt härled från teorin (Bjereld et al., 2002, s. 89). Det innebär att man skapar 
förutfattade meningar om hur världen ska ses och utifrån detta samlas empiri in för att 
testa om förväntningarna motsvarar verkligheten, vad enligt kritiker kan ses som kritik 
till angreppsättet (Jacobsen, 2002, s. 35). 
 
Det induktiva angreppsättet utgår från empirin och i början av forskningsprocessen 
skapas som regel en empiriskt baserad forskningsfråga vilket innebär att 
forskningsfrågan alltid innehåller förförståelse (Bjereld et al., 2002, s. 89-90). Målet 
med en induktiv forskningsansats är att inget ska få möjlighet att begränsa vilken 
information som samlas in av forskaren (Jacobsen, 2002, s. 35). I en situation med 
perfekta förutsättningar skulle forskaren med induktiv ansats anta verkligheten helt 
förutsättningslöst och samla in data för att senare systematisera informationen 
(Jacobsen, 2002, s. 35). Om vi utgått från en induktiv ansats hade det inneburit att vi 
börjat med att samla in ett datamaterial så fördomsfritt som möjligt, utifrån 
datamaterialet skapat en problemformulering och senare ämnat skapa nya rön och 
teorier. Angreppsättet stämmer inte överens med det tillvägagångsätt vi har för avsikt att 
följa och vänder oss istället mot den deduktiva metoden. För att förenkla och summera 
kan en deduktiv ansats liknas vid en sluten ansats och induktiv tolkas som ett mer öppet 
grundval (Jacobsen, 2002, s. 43). 
 
Studiens forskningsplan är att utifrån genomgång av befintlig litteratur, teorier och 
tidigare forskning analysera empiriskt insamlat material för att till sist resultera i ny 
teori. Med hänsyn till tidigare argumentation kring vår vetenskapssyn söker vi, utifrån 
befintliga teorier, finna om ett byte av vd möjligen kan påverka förekomsten av 



 11 

resultatmanipulering hos företag vid Stockholmsbörsen. Den tidigare forskningen ligger 
till grund för både studiens syfte och problemformulering samt visar vad som tidigare är 
känt inom forskningsområdet. Via inhämtande av kunskap från tidigare forskning, 
uppställande av hypoteser och till sist operationalisering ämnar vi komplettera befintlig 
teori med hjälp av analys av empiriskt material, vilket väl stämmer överens med den 
deduktiva forskningsansatsen. Valet av deduktiv forskningsansats känns både rimlig 
och logisk utifrån tidigare vald vetenskapssyn och ontologisk ståndpunkt samt att vi ser 
det svårt att kombinera induktivt angreppssätt med de tidigare valen. 
 
Gällande det induktiva angreppsättet ligger problematiken i att anta verkligheten med 
helt öppet sinne, vilket kritiker anser är naivt att tro ska vara möjligt (Jacobsen, 2002, s. 
43). Enligt Bjereld et al. (2002, s. 89) är en nackdel med deduktivt angreppssätt istället 
att hypoteserna kan te sig nästan självklara redan innan forskaren har kommit till stadiet 
där hypoteserna testas, alltså att hypoteserna nästan kan förkastas eller verifieras på 
förhand. Som regel menar Bjereld et al. (2002, 89) att argumentationen som leder till 
hypoteserna är mer relevant för studien än själva hypoteserna i sig. Denna kritik kan 
också ses med en ytterligare synvinkel Jacobsen (2002, s. 35) nämner, att forskarna kan 
låtas begränsas av konkreta förväntningar och eventuellt förbise relevant information. I 
vår studie betyder detta att en strukturerad och metodisk process måste utföras i 
genomgången av befintlig litteratur för att finna kärnan i befintlig teori, utan att för den 
delen utelämna viktiga aspekter inför skapandet av hypoteser. Detsamma gäller vid 
analyserandet av resultatet, där fokus återfinns på de förväntade hypoteserna men där vi 
måste vara öppna för annan upplysning som kan tänkas ges. 

2.6 Perspektiv  
Perspektivets strävan i forskningen är att förenkla för läsaren genom att sätta perspektiv 
på tillvaron och erbjuda en mer hanterbar överblick av verkligheten (Bjereld et al., 
2002, s. 17). Det kan liknas vid att författaren hjälper läsaren att sätta upp kriterier för 
vad som är viktigt och intressant istället för att läsaren själv måste välja kriterier 
(Bjereld et al., 2002, s. 17). Även om studien utgår från fakta har perspektivet betydelse 
för hur läsaren uppfattar texten, vilket innebär att två studier med utgångspunkt i samma 
fakta med olika perspektiv antagligen ger en mer komplett bild än om läsaren endast tar 
del av ena perspektivet (Thurén, 2013, s. 85). 
 
Denna studie kommer att anta ett perspektiv motsvarande kortsiktiga intressenter, 
exempelvis investerare. Studien utgår därmed ifrån den information investerare har 
tillgång till, vilket är offentlig information likt finansiella rapporter. I och med att vi 
antagit detta perspektiv kan en motsvarande studie med annan infallsvinkel, exempelvis 
utifrån ett normgivande organs perspektiv ge kompletterande bild av studerad fakta. 
Nuvarande val av perspektiv grundar sig i syftet med studien och kontributionen den 
önskar uppnå. En studie med normgivande organ som perspektiv hade antagligen tagit 
infallsvinkel mer utifrån tanken bakom regelverken och avsedd tillämpning jämfört med 
faktisk tillämpning. Om studien genomförts utifrån en revisors perspektiv hade den 
sannolikt tagit ytterligare en infallsvinkel, möjligen mer utifrån väsentlighetstal och mer 
preciserat undersökningen på utvalda delar av redovisningen. Med det vill belysa vikten 
av vilket perspektiv som faktiskt presenteras och att det genomsyrar hur studien 
formuleras och uppfattas. 
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2.7 Etik 
Vid genomförande av en studie är det viktigt att hänsyn tas till de objekt som undersöks 
genom att ta i beaktning hur känslig informationen för dessa individer är (Jacobsen, 
2002, s. 485). Denna studie kommer inte presentera vilka individer som ligger bakom 
ett visst resultat, exempelvis vilken företagsledare som använder eller inte använder 
resultatmanipulering. Integriteten för undersökningsobjekten bör således inte riskeras i 
och med att studien baseras på offentlig information som redan finns tillgänglig för den 
som vill ta del av informationen. Däremot kommer den som väljer att replikera studien 
och strävar efter att identifiera individen ha möjlighet att göra det. Den möjligheten ges 
inte via oss, utan vem som helst kan likt oss ta del av den offentliga information studien 
baserats på samt få tillgång till använda modeller utifrån tidigare forskning och teori. 
 
Gällande presentation av data handlar det om att återge ett komplett resultat och i rätt 
kontext (Jacobsen, 2002, s. 488). Forskaren bör dock vara medveten om att vid analys 
av data reduceras detaljrikedomen vilket innebär att en fullständig resultatredovisning 
bör ses som ett ideal (Jacobsen, 2002, s. 488). För att minimera risken att studiens 
datamaterial blir ifrågasatt eller misstolkad kommer vi sträva efter att presentera den så 
objektivt som möjligt. Allt resultat kommer knytas an till uppställda hypoteser för att 
tolkning och analysering ska hamna i rätt kontext. Vidare menar Jacobsson (2002, s. 
488-489) att manipulering av resultatet i en riktning som ger ett bättre resultat ur 
forskarens egen synvinkel alltid är helt etiskt förkastligt och för att motverka misstanke 
om manipulation bör forskaren därför göra datamaterialet tillgängligt för duplicering av 
resultatet. I och med att vi strävar efter att återge en utförlig beskrivning av 
operationaliseringen, presentera de empiriska resultaten i sin helhet samt att hela 
datamaterialet utgår från offentlig information finns goda förutsättningar för att 
replikera studien. De goda förutsättningarna för replikation bör stärka studien ur ett 
etiskt perspektiv. 
 
Enligt Jacobsen (2002, s. 491) är det viktigt att forskaren inte tar något medvetet parti 
eller använder ett specifikt forskningsupplägg för att uppnå ett visst förutbestämt 
resultat, därav bör strävan finnas i att nå värderingsfria forskningsfrågor. Likväl är det 
idag få som har tron om att forskning är helt fri från värderingar, något som grundas i 
att ingen undersökning kan återge en fullständig sanning (Jacobsen, 2002, s. 492). 
Jacobsen (2002, s. 492) menar att det leder till att läsaren blir betänksam över den 
information en undersökning inte har möjlighet att presentera. Vi ser att det möjligen 
finns ett etiskt dilemma i studiens frågeställning gällande relationen mellan forskarna 
och samhället. Det etiska dilemmat ligger i om resultatmanipulering kan ses etiskt 
försvarbart eller inte, kopplat till att nuvarande redovisningsregler i viss mån öppnar för 
möjligheterna till subjektiva bedömningar. Vi menar att resultatmanipulering inte 
behöver betraktas som varken ett negativt eller positivt laddat ord. I kontrast är det 
möjligt att likställa orden resultatjustering eller resultatkorrigering med ordet 
resultatmanipulering. Ordvalet resultatmanipulering grundar sig inte i etiska aspekter 
utan används på grund av att vi ser begreppet resultatmanipulering som ett mer 
vedertaget begrepp än termerna resultatjustering eller korrigering. För studiens tema 
söker vi därför ingen vinkling i problematiseringen utan vill visa på ett objektivt 
ställningstagande mot begreppet manipulering. 
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2.8 Litteratursökning  
Ett normalt förfarande i upptakten till en studie är enligt Bryman (2011, s. 113) att utgå 
från sig själv, de kunskaper och erfarenheter forskaren besitter för att därifrån skapa sig 
en plattform för vidare sökning av kunskap. I upptakten till denna studie hade vi varit i 
kontakt med begreppet ”resultatmanipulering” men besatt endast vag kunskap om 
definitionen och vad det innebar. Vi visste däremot vad i begreppet vi ämnade inhämta 
kunskap om och det blev starten för litteratursökningen och en genomgång av 
forskningsläget. 
 
I litteratursökningen förespråkar Ejvegård (2003, s. 45) och Bryman (2011, s. 113-114) 
användning av databaser med ämnesspecifika sökord för att finna relevant fakta, eller 
att ringa in centrala verk inom området för att syna referenslistor och följa dess 
hänvisningskedjor. För att finna vad som är känt sedan tidigare inom ämnesområdet 
resultatmanipulering har vi primärt använts oss av databasen Business Source Premier 
som vi haft tillgång till via Umeå Universitetsbibliotek. Business Source Premier 
innehåller mer än 2 200 st. journaler och har journalerna i sin helhet från år 1965 och 
inriktningen ligger på ekonomijournaler (EBSCO Industries, 2015). Databasen har varit 
en bra utgångspunkt vilket säkerställt att vi i stor utsträckning har fått tag i det material 
som eftersträvats. Vid enstaka tillfällen när vi funnit artiklar som verkat relevanta enligt 
abstraktet i Business Source Premier, eller från referenslistan i en studie, men hela 
artikeln inte funnits tillgänglig för nedladdning via Business Source Premier har vi 
istället nyttjat databasen Google Scholar. 
 
Initialt under litteratursökningen användes ett fåtal men breda nyckelord som söktermer 
vilket resulterade i hundratals träffar. Då det inte är rimligt att med kvalité granska den 
mängden data smalnades sökningarna successivt av till att innehålla både fler samt mer 
specifika nyckelord. För att finna artiklar om vd:ns inverkan på företagets publicerade 
resultat påbörjades sökningarna med kombinationer av nyckelorden: “CEO”, “change 
CEO”, “new CEO”, “financial performance” och “financial effects” för att därefter 
tillägga termen “turnover”, “succession” och “financial statement changes”. Dessa 
sökningar resulterade i en kunskapsbank vilket utvidgade förståelsen för ämnet och 
pekade ut en riktning för resten av litteratursökningen. 
 
Återkommande termer i den forskning vi sökte upp och läste var “earnings 
management”, “big bath”, “smoothing” samt “discretionary accruals”. Dessa 
kombinerades med tidigare nämnda nyckelord som berörde vd-byte för att leda oss in på 
relevanta studier inom områdena resultatmanipulering och vd-byte. Sökningarna i 
databaserna ledde oss till relevant litteratur där referenslistor granskades för att hitta 
ytterligare väsentlig forskning. Vi fick dessutom tips på litteratur av vår handledare som 
studerades och sammantaget resulterade litteratursökningen i en god kunskapsbas vilken 
studien kom att baseras på.  

2.9 Källkritik 
Denna studie har sin utgångspunkt i tidigare teori och för att ha så bra utgångsläge som 
möjligt gällande källans tillförlitlighet har vi utgått från specifika principer vid 
anskaffandet av kunskap. Utifrån Thuréns (2013, s. 7-8) principer om källkritik har vi i 
granskningen av tidigare forskning och litteratur utgått från dess äkthet, tidssamband, 
oberoende samt tendensfrihet vilka alla kommer redogöras för nedan. Ejvegård (2003, 
s. 64) tar ytterligare upp principen färskhetskrav som vi har haft med oss under 
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litteratursökningen. Färskhetskravet innebär som utgångspunkt att nyare teorier är bättre 
än äldre, på grund av att senare forskning bör ta hänsyn till både äldre teorier och den 
allra senaste (Ejvegård, 2003, s. 64). Som forskare gäller det att alltjämt vara vaksam i 
att det kan finnas undantag, det vill säga att en nyare studie inte nödvändigtvis tagit 
tillräckligt hänsyn till tidigare forskning inom området (Ejvegård, 2003, s. 64). 
 
Äkthet innebär att källan till information inte är något eller någon annan än vad den 
framstår att vara, källan ska alltså inte vara någon form av förfalskning (Thurén, 2013, 
s. 17). Ejvegård (2003, s. 63) exemplifierar detta med att det inte behöver vara en 
medveten förfalskning utan enbart genom att en text förkortas i en sekundärkälla kan 
förvanskningar uppstå. Tidssambandsprincipen fokuserar på tidsskillnaden mellan 
händelse och berättelsen och innebär att desto större skillnad, mer anledning till att 
misstro källan (Thurén, 2013, s. 7). Principen oberoende syftar till att källan ska vara 
just oberoende, vilket innebär att källan exempelvis inte får vara en skriven kopia eller 
en parafrasering av en annan källa (Thurén, 2013, s. 8). Vidare bör det inte finnas några 
misstankar om att en källa har en dold agenda, att källan ger en osann bild av 
verkligheten på grund av specifika intressen som kan vanställa verklighetsbilden, vilket 
säkerställs genom tendensfrihetsprincipen (Thurén, 2013, s. 8). 
 
Som vi ser på färskhetskravet är det en balansgång mellan aktualitet och äkthet där 
äkthet ibland har värderats högre än aktualitet i denna studie. Emellertid har vi försökt 
balansera upp med både primärkällan och de senaste rönen inom forskningen. För att 
säkerställa äktheten i teorin har vi i så stor utsträckning som möjligt använt oss av 
forskning som är referentgranskad vilket innebär att artikeln är granskad av oberoende 
part innan den blivit publicerad. Vi har använt oss av “ABDC Journal Quality list”, 
publicerad av Australian Business Deans Council (ABDC), för att bedöma kvalitén på 
journalerna där forskningsartiklarna är publicerade. Genomgående har vi i största mån 
hållit oss till forskningsartiklar publicerade i journaler som bedöms hålla A eller A* 
kvalité. De olika kvalitéerna som återfinns är A*, A, B eller C där A* rankas allra högst, 
därefter A och så vidare (ABDC, 2015). Genom att vi varit kritiska i litteratursökningen 
och granskningen av tidigare publicerat material anser vi att trovärdigheten i studien 
ökar. 
 
Källorna för metodkapitlet är inte alltid av senaste upplaga men vi menar att 
metodlitteratur antagligen inte förändrats tillräckligt mycket under senare år för att det 
ska vara någon problematik med litteraturvalen. I litteratursökningen har strävan varit 
att använda så välciterade studier som möjligt för att säkerställa att de använda källorna 
är trovärdiga och användbara. Gällande tidssambandsprincipen ser vi inte något 
bekymmer med de källor som valts då dessa både är skrivna samt behandlar data från 
samma eller närliggande period. 
 
För att säkerställa oberoendet i källorna har vi varit noggranna med att gå tillbaka till 
ursprungskällan där det varit möjligt för att undvika tradering. Tradering innebär att en 
sekundärkälla har sitt ursprung i en primärkälla, källan har alltså traderats från 
primärkällan till sekundärkällan (Thurén, 2013, s. 45). Gällande studiens datamaterial 
går det att vara kritisk då det är sekundärdata inhämtat från databas samt tryckt 
publikation. Vi har ingen kontroll över källornas fullständiga korrekthet, om 
datamaterialet stämmer överens med originalkällorna vilka är företags årsredovisningar. 
För att kontrollera att databasens information stämmer överens med företagens officiella 
uppgifter har vi gjort slumpmässiga stickprov i årsredovisningar. Slutsatsen av dessa 
stickprov är att det inhämtade datamaterialet både är trovärdigt och korrekt. 
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Studiens fokus på äkthet bör vidare bidra till att oberoendet ökar då forskningsartiklarna 
har kontrollerats av andra forskare verksamma inom samma område. I form av 
tendensfrihetsprincipen kan det vara svårt att avgöra om en forskningsartikel har en 
dold agenda på grund av exempelvis forskarens egna intressen. Vi bedömer att risken 
för bakomliggande intressen inom vald forskning är mindre omfattande än om vi valt 
källor som representeras av organisationer eller myndigheter. Det går inte utesluta att 
någon av de använda forskningsartiklarna grundas i dolda intressen men risken bedöms 
som liten och vi menar att metoden som använts i rimlig mån minimerar risken. 
 
Som nybörjare inom forskning har forskaren i regel inte tillräckligt bra kunskap inom 
området vilket innebär att det är svårare för en nybörjare att vara källkritisk jämfört med 
en mer erfaren forskare eftersom erfarenhet är av stor betydelse (Bjereld et al., 2002, s. 
91). Vi som författare till denna studie har bristande erfarenhet inom både forskning 
överlag samt inom studiens ämnesområde vilket leder till att läsaren av studien bör ta 
detta faktum i beaktning. 
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3. Teori och tidigare forskning 

I kapitlets återges en överblick för vad resultatmanipulering innebär och dess 
underliggande motiv. Därefter presenteras forskningsläget kring resultatmanipulering 
och byte av företagsledning samt kausalitetsproblematiken mellan variablerna som 
slutligen mynnar ut i forskningshypoteser. 
 

3.1 Teori om resultatmanipuleringens innebörd 
Inom både IFRS och GAAP ges utrymme för subjektiva bedömningar om hur intäkter 
och kostnader ska behandlas. Exempel på detta i enlighet med IFRS är alternativen som 
ges i hur värdering av tillgångar ska ske (IFRS 13), hur stora kostnader som ska 
periodiseras i och med avskrivning (IAS 16) eller när en intäkt ska tas upp (IAS 18). 
Företaget ges därmed vid varje tidpunkt möjlighet att i viss mån påverka resultatet och 
via det den information som når marknaden. Resultatmanipulering kan förekomma 
genom subjektiva handlingar, exempelvis resultatutjämning4 (Riahi-Belkaoui, 2000, s. 
50). Grunden till begreppet utjämning kommer från att normalisera resultatet över tid 
för att minska fluktuationer, behålla en stabil trend eller för att hålla kvar en särskild 
uppnådd nivå på resultatet, alltjämt utan att kringgå aktuella redovisningsregler (Riahi-
Belkaoui, 2000, s. 48). 

Denna utjämning kan underlätta för investerare och analytiker då företagets resultat 
bibehålls konstant över tid, men skapar problem då företagets egentliga lönsamhet inte 
blir känt. Utan vetskap om företagets reella förmåga att skapa vinster tenderar resultatet 
att bli svåranalyserat av intressenter, något som riskerar att sänka kvalitén på både 
prognoser och värderingar. Pennman (2013, s. 592) benämner därför all subjektiv 
justering av balans- och resultatposter som resultatmanipulering. Riskerar företagets 
resultat i innevarande period att vara en dålig approximation för framtida resultat kan 
det benämnas som undermålig resultatkvalité5 vilket inbegriper svårigheter för bland 
andra investerare (Pennman, 2013, s. 591). De faktiska justeringar av resultatet som 
utförs får likväl effekt även i en efterföljande period då all faktisk åverkan på resultatet i 
de flesta fall måste föras tillbaka i en senare period (Pennman, 2013, s. 592). 

Subjektiv manipulering av företagets resultat förekommer vanligtvis då 
företagsledningen eller vd:n enskilt önskar uppnå högsta möjliga välbefinnande och 
personliga förmån (Healy, 1985, s. 86; Watts & Zimmerman, 1978, s. 114). 
Välbefinnande kan handla om att säkerställa sin position inom företaget genom att 
uppvisa positivt resultat över tid, eller att nå en viss nivå på lön och bonus (Riahi-
Belkaoui, 2000, s. 49). Denna slutsats nås även av Dechow & Sloan (1991, s. 51) vilka 
menar att företagsledning och vd vanligtvis har någon form av resultatmål baserade på 
antingen aktiepriset eller redovisad vinst, vilket vid uppfyllelse kan utmynna i personlig 
kompensation. Kritiken i detta är att ledningen då kan finna incitament till kortsiktiga 
investeringar och beslut för att snabbt nå ett visst resultat, medan företagets bästa ofta 
uppnås genom långsiktiga investeringar (Dechow & Sloan, 1991, s. 52). Healy (1985, s. 
86) påpekar emellertid att resultatet inte nödvändigtvis enbart jämnas ut eller justeras 
                                                        
4 Income smoothing 
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uppåt för att nå en viss bonusnivå, utan att resultatet likväl kan justeras kraftigt i negativ 
riktning. Den handlingen utförs exempelvis när uppsatta bonusmål inte kan införlivas, 
varken med eller utan resultatmanipulering inom ramarna för redovisningsreglerna, 
vilket skapar incitament och möjlighet till att ta stora kostnader för att därigenom lättare 
nå resultatmålen i nästkommande period (Healy, 1985, s. 86). Kraftig negativ 
resultatmanipulering benämns vanligtvis stålbad 6  vilket kan utföras via exempelvis 
förändrad avskrivningstakt på tillgångar, nedskrivningar alternativt uppskjutande av 
intäkter (Healy, 1985, s. 86). Pennman (2013, s. 592) förklarar stålbad som att spara 
inkomster och sannolikt förbättra framtida resultat genom att ta stora kostnader i form 
av engångsposter i innevarande period. 

En vanligt förekommande indelning på hur resultatmanipulering används av 
företagsledningen är periodiseringar samt operationella åtgärder (Choi et al., 2014, s. 
25). Periodiseringar inbegriper här den totala skillnaden mellan periodens redovisade 
resultat före skatt och kassaflödet från den operationella verksamheten (Jones, 1991, s. 
207). Roychowdhury (2006, s. 336) ger en möjligt rakare definition där 
resultatmanipulering via periodiseringar innefattar all den justering som görs utan att 
kassaflödet påverkas. Från dessa totala periodiseringar görs därefter en uppdelning i 
tvingande (ej diskretionära) samt frivilliga (diskretionära) periodiseringar, där de 
tvingande är de vanliga justeringar som görs utifrån gällande redovisningsregler och 
frivilliga periodiseringar är differensen mellan de totala och frivilliga periodiseringarna 
(Healy, 1985, s. 89). Dessa frivilliga periodiseringar kan exempelvis innefatta att aktivt 
underskatta reserveringar för osäkra fordringar eller senarelägga en avskrivning 
(Roychowdhury, 2006, s. 336). 

Resultatmanipulering via operationella åtgärder innefattar dels att en företagsledning tar 
aktiva beslut om i vilken period en intäkt eller kostnad ska tas, samt dels reformer i 
företagets redovisning som påverkar resultatet (Healy, 1985, s. 86). Exempelvis nämner 
Pennman (2013, s. 592) att aktiva beslut om marknadsföringskostnader samt kostnader 
för forskning och utveckling hör till åtgärder som klassificeras i manipulering via 
operationella åtgärder. En viktig skillnad mellan de två klasserna av 
resultatmanipulering är att något som periodiseras alltid måste återföras i en senare 
period, medan justeringar via operationella åtgärder kan vara bestående över tid 
(Pennman, 2013, s. 592). 

3.1.1 Varför resultatmanipulering? 
Oavsett om ett företags resultat manipuleras via periodiseringar eller operationella 
åtgärder är de bakomliggande motiven oftast desamma. Skillnaden återfinns i den 
egentliga handlingen och i problematiken att bevisa att en manipulering ägt rum. 
Diskretionära justeringar av resultatet via periodiseringar ger möjlighet att upptäcka 
manipuleringen i och med att den måste återföras i en senare period. Manipulering via 
operationella åtgärder blir desto svårare att upptäcka då det kan handla om aktiviteter 
som aldrig syns i resultat- och balansräkningen. Exempel på sådan handling är när 
beslut tas om att inte genomföra ett projekt som på lång sikt skulle utmynna i ett positivt 
nettonuvärde, för att istället nå ett kortsiktigt mål (Graham et al., 2005, s. 66). 
Incitamenten för en företagsledning, oavsett tillvägagångssätt, är enligt tidigare 
forskning tydliga. Företag har oftast någon form av resultatbaserad kompensation för 
ledning och vd vilket får till följd att de har motiv till att uppfylla dessa mål, även om 
det långsiktigt innebär att företaget inte når högsta möjliga avkastning (Roychowdhury, 
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2006, s. 337). Att nå analytikers förväntningar kan ytterligare vara en viktig del av ett 
kompensationsprogram vilket får till följd att resultatet måste genomgå diskretionära 
justeringar för att uppnå målsättningarna (Cohen et al., 2008, s. 784). 

Ett av de mest undersökta områdena inom resultatmanipulering är dess förekomst i 
perioderna runt skifte av företagsledning och vd, då det tillfället skapar stora 
möjligheter till förändringar och reformer inom företaget. Elliot & Shaw (1988, s. 98) 
samt Choi et al. (2014, s. 26) menar att en nytillträdd företagsledning ofta söker 
möjligheter att beskylla problem och dåligt resultat på den gamla ledningen, samt att 
diskretionära nedskrivningar ofta associeras med ett ledningsbyte. Det är vanligtvis 
enklare och mindre psykiskt påfrestande för en ny ledning än den avgående att ta stora 
kostnader och beslut som att avbryta ett pågående projekt, omvärdera tillgångar eller att 
våga testa nya idéer (Elliot & Shaw, 1988, s. 98). DeAngelo (1986, s. 401) visar på en 
annan, mer extrem form av incitament till negativ resultatmanipulering vilket är att 
nuvarande företagsledning kan ämna manipulera resultatet för att sänka förväntningarna 
och därmed börsvärdet för att således få till en förmånligare avnotering av bolaget. 

3.1.2 Horisontproblemet 
Murphy & Zimmerman (1993, s. 307) nämner att horisontproblemet 7  kan vara 
förklarande teori till varför diskretionära periodiseringar förekommer. Definierat av 
Dechow & Sloan (1991, s. 52) innebär horisontproblemet att företagsledningen 
fokuserar på kortsiktiga mål vilket gynnar dem själva, istället för långsiktig planering 
för företagets bästa. Murphy & Zimmerman (1993, s. 307) förklarar att 
horisontproblemet oftast visar sig i företag med gott resultat och som har rutinmässiga 
avgångar för ledningen. Sitter ledningen säkert på sina positioner med vetskap om att 
risken för att bli avskedad är liten, möjliggör det planering av ledningen för deras egen 
avgång och de kan då ges incitament för att maximera kompensationer och bonusavtal 
fram till den tidpunkten (Murphy & Zimmerman, 1993, s. 307). Murphy & Zimmerman 
(1993, s. 307) menar att i lägen där ledningen ser sin egen tidshorisont kommer 
resultatmanipulering att utföras. Även Healy (1985, s. 90) är inne på samma spår där det 
förklaras att vd:n planerar resultatet över en längre tidsperiod än enbart den nuvarande, 
vilket mynnar ut i att resultatet det ena året kommer att justeras i positiv riktning för att i 
det nästkommande justeras nedåt, för att på lång sikt maximera sin egen kompensation. 

3.1.3 Stålbad 
Murphy & Zimmerman (1993, s. 309) bevisar att sannolikheten för att ett företag ska 
genomgå ett stålbad vanligtvis ökar vid skiften av vd, speciellt när den avgående vd:n 
har blivit avskedad med anledning av låg lönsamhet. Det möjliggör då för den nya 
ledningen att på ett trovärdigt sätt beskylla stora kostnader på den gamla ledningens 
”dåliga” arbete (Murphy & Zimmerman, 1993, s. 309). De kostnader stålbad innefattar 
är vanligtvis diskretionära periodiseringar som ned- samt överavskrivning (Murphy & 
Zimmerman, 1993, s. 309). Tidpunkten för när bytet av vd sker under verksamhetsåret 
har enligt Murphy & Zimmerman (1993, s. 309) inverkan på vilket räkenskapsår stålbad 
kommer uppstå och därmed när det kan upptäckas av styrelse eller intressenter. Har den 
nya vd:n kontroll över företaget under majoriteten av verksamhetsåret kommer stålbadet 
sannolikt uppkomma samma år som personen tar över positionen (Murphy & 
Zimmerman, 1993, s. 309). Om vd-bytet sker vid räkenskapsårets slutskede har 
tillträdande vd fortfarande teoretisk möjlighet att påverka bokslutet innevarande 
räkenskapsår på grund av att bokslutet inte slutförs förrän tidigt nästkommande 
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räkenskapsår. Murphy & Zimmerman (1993, s. 309) menar att denna teoretiska 
möjlighet inte är tillräcklig för att vd:n ska ta tillfället i akt att utföra manipuleringen sitt 
första verksamma år, istället förskjuts stålbadet till påföljande räkenskapsår. 

3.1.4 Prestationsdöljande åtgärder 
Murphy & Zimmerman (1993, s. 309) tar till sist upp ytterligare en teori som 
sammanbinder ledningens inverkan på nyttjandet av diskretionära periodiseringar vilket 
är prestationsdöljande åtgärder 8 . Dessa åtgärder likställs med insatser där en vd 
använder diskretionära periodiseringar för att dölja ett dåligt resultat (Murphy & 
Zimmerman, 1993, s. 309). I likhet med Pourciau (1993, s. 334) finner Murphy & 
Zimmerman (1993, s. 310) inte några bevis för att en vd som blir avskedad använder sig 
av dessa åtgärder i någon större utsträckning i jämförelse med om skiftet av vd hade 
genomgått en normal process. Däremot menar LaSalle et al. (1993, s. 670) att en vd som 
utför någon form av resultatmanipulering gör detta med motiv i att justeringarna inte 
ska gå att upptäcka, vilket leder till att efterforskningar om manipuleringens faktiska 
förekomst försvåras. 

3.1.5 Etisk problematik 
Att redovisningsstandarderna lämnar utrymme för subjektiva valmöjligheter skapar 
flertalet alternativ för företagsledningen. Det ger uttryck i företagets resultat vilket 
medför problem för bland annat framtida projekt samt för investerare vilka möter 
svårigheter med analyser. Ur ett samhällsperspektiv torde det innebära försämrad 
resursallokering där investeringar inte når sin fulla potential och den maximala 
avkastningen uteblir. Från ett annat perspektiv kan de som utför resultatmanipuleringen 
ses som de direkta vinnarna och drabbat företag, ägarna och samhället som förlorarna. 
Att bevisa vad som däremot utförs för direkt egen vinning är rimligen väldigt svårt, om 
ens möjligt. Företagsledningen kommer så länge reglerna tillåter ha möjlighet att arbeta 
för egen vinning, vilket sannolikt får både positiv och negativ inverkan på företagets 
resultat. Att redovisningsstandarderna tillåter en diskretionär del skapar problem med att 
säga vad som är rätt och fel i de beslut ledningen gör. Emellertid kan direkt 
självuppfyllande val som inte gynnar företaget och ägarna ses som etiskt tvivelaktiga. 
En vd har alltjämt som mål att skapa värde för ägarna, när personens egen agenda 
kommer i vägen innebär det moralisk tvivelaktighet och förluster för 
samhällsekonomin. 

3.1.6 Sammanfattning 
Utifrån teoriavsnittet konstateras att de bakomliggande orsakerna och incitamenten till 
resultatmanipulering är många och ofta svårupptäckta. Motiven till diskretionära 
redovisningsbeslut som verktyg för resultatmanipulering kan sammanfattas som att 
ledningen vill öka chanserna att nå uppsatta resultatmål eller att behålla sin position. 
Forskningen har påvisat att det oftast är kortsiktighet hos vd och ledning, på bekostnad 
av ägare och intressenter, som driver på användandet av resultatmanipulering. Denna 
manipulering utförs antingen via periodiseringar eller operationella förändringar, 
alternativt en kombination av de två. Då fokus i vår studie är att mäta den 
resultatmanipulering som skapas via subjektiviteten inom redovisningsreglerna, primärt 
i samband med byte av vd, kommer resterande avsnitt att fokusera på diskretionära 
periodiseringar. Inför genomgången av forskningsläget och inför analysen är det även 
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angeläget att bära med sig varför resultatmanipulering förekommer och att det finns en 
etisk dimension inom ämnet. 

3.2 Tidigare forskning inom resultatmanipulering 
I studiens syfte framgår att det är av vikt att undersöka sambandet mellan 
resultatmanipulering och ett företags byte av vd. Den kunskapen kan om möjligt skapa 
bättre förutsättningar för investerare och företagets övriga intressenter. Avsnittet är skilt 
i delavsnitt vilka behandlar nämnda teorier om horisontproblemet, stålbad och 
resultatutjämning vilka är av relevans vid granskningen av forskningsläget inom 
ämnesområdet. Delavsnitten utmynnar i forskningshypoteser som tillsammans ämnar 
svara på den huvudsakliga forskningsfrågan. 

3.2.1 Klassificering av vd-byte 
Pourciau (1993, s. 318) undersöker relationen mellan förändringar på vd-positionen och 
diskretionära redovisningsval i amerikanska företag och delar in förändringarna i två 
olika kategorier: rutinmässiga och icke rutinmässiga vd-byten. Rutinmässiga byten 
karaktäriseras av att framstå som välplanerade och välorganiserade och beskrivs som 
exempelvis pensionsavgångar och där den avgående individen ofta stannar kvar inom 
företaget som styrelseledamot (Pourciau, 1993, s. 320). Icke rutinmässiga avgångar 
klassificeras som skiften där det inte finns tidsrymd för en välorganiserad process för 
den avgående vd:n att skola in den tillträdande i samband med bytet, exempelvis när 
vd:n blir avskedad (Pourciau, 1993, s. 320-321). Glappet som uppstår mellan den nya 
och gamla vd:n kan ge den tillträdande direktören utrymme och incitament för att 
genomföra resultatmanipulering (Pourciau, 1993, s. 318). Syftet med Pourciaus (1993, 
s. 317) studie är att finna om ett skifte av vd är en möjlig situationsspecifik förklarande 
variabel till resultatmanipulering. Resultatet av studien visar att vid icke rutinmässiga 
ledningsbyten använder tillträdande vd resultatmanipulering i form av 
resultatminskande åtgärder genom periodiseringar och nedskrivningar (Pourciau, 1993, 
s. 334). 
 
Wells (2002) undersöker likt Pourciau (1993) i vilken omfattning resultatmanipulering 
förekommer i samband med ett vd-byte, där även Wells (2002, s. 178) kategoriserar vd-
byten i de två kategorierna rutinmässigt och icke rutinmässigt, beroende av vilken orsak 
som föranlett avgången. I motsats till tidigare forskning fokuserar Wells (2002, s. 193) 
inte på amerikanska företag utan på den australiensiska marknaden och fångar därmed 
upp IFRS-regelverket. Resultatet i studien visar att vd-byten som föregås av ett icke 
rutinmässigt byte nyttjar negativ resultatmanipulering i högre utsträckning samma år 
som skiftet sker samt det efterföljande året, i jämförelse med gruppen med rutinmässiga 
vd-byten (Wells, 2002, s. 183-184). Däremot återfinns inga tydliga bevis för positiv 
resultatmanipulering i någon av grupperna med rutin- och icke rutinmässiga vd-byten 
(Wells, 2002, s. 185). 
 
Godfrey et al. (2003, s. 103) utförde en studie som även den undersöker om 
resultatmanipulering (i form av diskretionära periodiseringar) förekommer hos 
australiensiska företag, dels under det aktuella året då ett vd-byte sker men även under 
efterföljande år. Utöver att använda modeller för att beräkna resultatmanipulering 
genomfördes djupintervjuer med en grupp företagsledare som har expertis inom den 
australiensiska företagsvärlden (Godfrey et al., 2003, s. 99). Sammanfattningsvis är 
slutsatsen av dessa intervjuer: (i) resultatmanipulering är både normalt och förväntat när 
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ett ledningsbyte sker, (ii) resultatmanipulering sker även när ett vd-byte har skett helt 
internt och (iii) sannolikheten för resultatmanipulering minskas kraftigt om den gamla 
vd:n efter ett byte fortfarande är aktiv inom företaget, exempelvis som styrelseledamot 
(Godfrey et al., 2003, s. 99). 
 
Resultatet i Godfrey et al. (2003, s.119) studie ger indikation att negativ 
resultatmanipulering förekommer under samma räkenskapsår som vd-bytet sker, 
speciellt när bytet beror på något annat än pensionering. Däremot ger studien starka 
bevis för positiv resultatmanipulering påföljande räkenskapsår efter att bytet skett 
(Godfrey et al., 2003, s. 119). Orsakar en pensionsavgång skiftet av vd går det 
emellertid inte att fastställa någon form av bevis för att resultatmanipulering 
förekommer (Godfrey et al., 2003, s. 119). För vidare forskning rekommenderar 
Godfrey et al. (2003, s. 121) att ytterligare undersöka skillnaden i resultatmanipulering 
då vd-bytet inträffat på grund av en pensionsavgång alternativt någon annan anledning. 
Den tråden plockar Choi et al. (2014, s. 25) upp där de utöver att kategorisera in vd-
skiften i avsked och planerad avgång även tar hänsyn till om den efterträdande vd:n är 
internt eller externt rekryterad. De finner likt tidigare studier att anledningen till vd-
bytet inverkar på förekomsten av diskretionära periodiseringar, men att det enbart gäller 
om den inkommande vd:n är en tidigare anställd (Choi et al. 2014, s. 52). 

3.2.2 Klassificeringskritik 
Sammanfattningsvis framhäver Pourciau (1993, s. 335) att klassificeringen av rutin- 
samt icke rutinmässiga vd-byten i hennes forskning är en subjektiv avgränsning vilket 
är en möjlig bias i studien och att annan uppdelning är möjlig för kommande forskning. 
För att skapa en bättre och starkare modell önskar Pourciau (1993, s. 335) dessutom att 
framtida forskning ska fokusera på att försöka särskilja företagets prestation samt vd-
bytens respektive inverkan på användandet av diskretionära periodiseringar. Utifrån 
Pourciau (1993, s. 335) kritik om den mekaniska indelningen av vad som föranledde ett 
skifte av vd försökte Wells (2002, s. 175-176) förbättra denna för att sänka risken för 
regelbundna fel.  
 
Den stora skillnaden mot exempelvis Pourciau (1993, s. 320-321) indelning eller för 
den delen Dechow & Sloans (1991, s. 80) mekaniska klassificering av vd-skifte är att 
Wells (2002, s. 170) gör ett försök att gå på djupet, att finna den sanna substansen i 
bakgrunden till skiftet. Detta åstadkom Wells (2002, s. 170, 176) genom att granska 
offentliga uttalanden och nyhetsartiklar för de undersökta åren och via den 
informationen systematiskt kategorisera skiftena i antingen rutin- eller icke rutinmässiga 
byten. I paritet med Pourciaus (1993, s. 335) självkritik för indelningen ger Wells 
(2002, s. 178) kritik till operationaliseringen då sorteringen av vd-skiften utifrån 
tidningsartiklar är subjektiv, både utifrån journalisten men även forskarens 
betraktelsesätt och därför innehåller systematiska fel. Även Eisfeldt & Kuhnen (2013, s. 
365) tar upp att denna typ av data, baserad på information från journalister, har en 
baksida i och med att journalisternas artiklar sällan är helt objektiva utan snarare 
vinklade. Eisfeldt & Kuhnen (2013, s. 365) menar att det finns en risk att journalisterna 
är mer benägna att benämna en vd-avgång som avsked om företaget i samma period 
presterar dåligt. 

3.2.3 Horisontproblemet 
Murphy & Zimmerman (1993, s. 274) syftar till att ge en mer komplett bild än vad 
tidigare forskning klarat, gällande hur ett vd-byte inverkar på specifika finansiella 
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poster. Framförallt ämnar Murphy & Zimmerman (1993, s. 274) att granska effekterna 
som uppstår sinsemellan skilda redovisningskonton genom att undersöka sambandet 
mellan bland annat diskretionära periodiseringar, företagets lönsamhet samt byte av vd. 
 
Murphy & Zimmermans (1993, s. 275) hypotes är att förändringar i diskretionära 
periodiseringar över tid inte nödvändigtvis behöver grundas i beslut från ledningen utan 
kan bero på företagets prestation. Liknande diskussion förs även av Wells (2002, s. 188) 
som menar att det är tydligt att resultatet från sin forskning inte är helt tillförlitligt då 
använd modell för att beräkna de diskretionära periodiseringarna9 ger svagt resultat i 
samband med god resultattillväxt hos granskat företag. Detta stämmer överens med 
Dechow et al. (1995, s. 209) som kommer fram till att ett företags resultat är korrelerat 
med omfattningen av de diskretionära periodiseringarna. Då företagets prestation kan 
vara en förklarande variabel till förekomsten av diskretionära periodiseringar menar 
Wells (2002, s. 188) att det är svårt att särskilja de subjektiva periodiseringarna från 
företagets prestation och byte av vd. 
 
Murphy & Zimmerman (1993, s. 312) finner inte bevis för att ledningen direkt innan ett 
vd-byte använder sig av diskretionär redovisning för att öka vinsten, vanligtvis 
klassificerat som horisontproblemet. Resultatet är i kontrast till DeAngelo (1988, s. 27) 
samt Dechow & Sloan (1991, s. 52) vilka fann signifikanta resultat för att 
resultatmanipulering används i resultatökande syfte under en vd:s sista verksamhetsår. 
Murphy & Zimmermans (1993, s. 397) resultat står sig även om hänsyn tas till om vd-
bytet skett rutinmässigt eller icke rutinmässigt. Möjlig förklaring till resultatet är att den 
funna förändringen i diskretionära periodiseringar förklaras bättre av företagets 
allmänna lönsamhet, snarare än om skifte av vd har skett eller inte (Murphy & 
Zimmerman, 1993, s. 312). 
 
I kontrast till Murphy & Zimmermans (1993) resultat, fast i paritet med bland andra 
DeAngelo (1988), Dechow & Sloan (1991) samt Choi et al. (2014) finner Pourciau 
(1993, s. 333) stöd för att resultatmanipulering förekommer i tidsperioden direkt innan 
ett vd-byte sker. Resultatet är däremot inte i linje med det förväntade utan tyder på att 
en avgående vd använder periodiseringar och avskrivningar för att minska företagets 
resultat under dennes sista verksamhetsår (Pourciau, 1993, s. 333). Resultatet är 
överraskande och kan enligt Pourciau (1993, s. 334) tyda på återtagande av positiv 
resultatmanipulering från tidigare perioder, vad som brukar benämnas 
resultatutjämning. Att resultatmanipulering i negativ riktning utförs under vd:ns sista 
verksamhetsår förklaras som att vd:n inte har möjlighet att se sitt eget avslut, sin egen 
tidshorisont, inom företaget (Pourciau, 1993, s. 333). Resultatet justeras därför åt det 
håll som på sikt hade ökat sannolikheten för maximal bonus eller kompensation för vd:n 
(Pourciau, 1993, s. 333). 
 
Ali & Zhang (2015) utförde en studie vilken primärt fokuserade på resultatmanipulering 
under en vd:s första verksamhetsår. För att kontrollera om och hur resultatet justerades 
de första åren vd:n var verksam gjordes jämförelser med hur diskretionära 
periodiseringar nyttjades under den tidigare vd:ns sista verksamhetsår (Ali & Zhang, 
2015, s. 71). Hypoteserna är att resultatmanipulering utförs mer under en vd:s tidigare 
år jämfört med dennes sista år, samt att ju bättre intern och extern övervakning över 
vd:ns agerande desto mindre manipulering sker (Ali & Zhang, 2015, s. 62-63). 
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Resultaten visar att resultatmanipulering primärt förekommer under en vd:s första år på 
posten (Ali & Zhang, 2015, s. 70).  I motsats till teorin ger studien däremot inte bevis 
för att vinsthöjande resultatmanipulering förekommer under en vd:s sista verksamhetsår 
(Ali & Zhang, 2015, s. 72). 
 
Skilda orsaker kan ligga bakom resultaten om att avgående vd inte utför vinsthöjande 
resultatmanipulering för att maximera sin egen nytta. Brickley et al. (1999, s. 375) 
argumenterade att en vd:s kommande karriärval har inverkan på utförd manipulering. 
Ämnar vd:n stanna inom företaget som styrelsemedlem minskar risken för kraftiga 
resultatpåverkande aktiviteter den sista perioden innan avgång (Brickley et al., 1999, s. 
375). Cheng (2004, s. 309) nämner därtill att en orsak till att empirin inte 
överensstämmer med teorin kring horisontproblemet återfinns i hur själva 
kompensationen till vd:n är uppbyggd. Givet att pensionsersättningen baseras på 
aktieoptioner ökar risken för resultathöjande åtgärder under avgående vd:s sista 
verksamhetsår (Cheng, 2004, s. 325). 
 
Resultaten från tidigare forskning är kluven i horisontproblemets förekomst, det vill 
säga om en avgående vd har möjlighet att se sitt eget avslut inom företaget och därmed 
manipulera resultatet utefter det.  Om den tidigare forskningens skilda resultat har att 
göra med horisontproblemets faktiska förekomst, bakomliggande 
kompensationsprogram, företagets lönsamhet, kontrollåtgärder eller skillnad i de 
undersökta marknaderna är inte bevisat. Inte heller riktningen på den möjliga 
resultatmanipuleringen i tidsperioden strax innan ett skifte av vd är säkerställd utan har 
visats påverkas av omständigheter kring ledningspositionerna och företaget. I linje med 
bakomliggande teori formuleras forskningshypotes som ämnar undersöka 
horisontproblemets förekomst, att resultatökande manipulering sker under 
räkenskapsåret som föregår ett vd-byte. Givet prestationsbaserad kompensation ämnar 
då den avgående vd:n enligt teorin att maximera sin personliga ersättning. 
 

Hypotes 1. Resultatmanipulering används för att öka resultatet under räkenskapsåret 
som föregår ett vd-byte. 

 
I linje med horisontproblemet borde primärt ett rutinmässigt vd-byte föregås av 
resultatökande manipulering. Det baseras på att vid rutinmässigt byte bör vd:n ha 
möjlighet att förutse sin egen avgång. Om bytet inte skett rutinmässigt motsvaras det av 
en avgång där vd:n inte haft möjlighet att förutse sin egen tidshorisont. Det innebär att 
teorin om horisontproblemet inte är applicerbar på ej rutinmässiga byten och därmed 
kan någon förväntning på riktningen av manipuleringen ej fastställas. Som delhypotes 
formuleras därför en forskningsfråga där det primärt undersöks om resultatmanipulering 
används för att öka resultat under räkenskapsåret som föregår ett rutinmässigt vd-byte. 
 

Hypotes 1a. Under räkenskapsåret som föregår ett vd-byte används 
resultatmanipulering: vid rutinmässigt byte för att öka resultatet och vid ej rutinmässigt 

för att öka eller minska resultatet. 

3.2.4 Stålbad 
I motsats till perioden direkt innan ett vd-byte finner Murphy & Zimmerman (1993, s. 
312) bevis för att resultatmanipulering förekommer under den nya vd:ns första år, då i 
form av stålbad. Pourciau (1993, s. 334) stödjer resultatet då även hon i sin studie finner 
att tillträdande vd nyttjar resultatmanipulering i form av resultatminskande åtgärder 
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genom periodiseringar och nedskrivningar. Detta sker enligt Pourciau (1993, s. 331) 
vanligtvis direkt under den nya vd:ns första verksamhetsår och de resultatminskande 
åtgärderna sjunker sedan under efterföljande år, vilket även stämmer överens med 
Murphy & Zimmermans (1993, s. 309) resultat. 
 
Pourciau (1993, s. 334) understryker dock att resultatet inte är ensidigt, att det inte med 
full säkerhet går att urskilja om resultatnedgången direkt efter ett ledningsbyte enbart 
beror på resultatmanipulering eller om företagets prestation under den undersökta 
perioden är en förklarande faktor. För i likhet med Murphy & Zimmerman (1993, s. 
308) finner Pourciau (1993, s. 333) att relationen mellan diskretionära periodiseringar, 
företagets resultat, dess allmänna prestation samt vd-byte är väldigt komplex och att de 
använda modellerna i forskningen möjligen är för svaga för att urskilja den beroende 
variabeln. 
 
DeAngelo (1988) utförde en studie om resultatmanipulering i samband med 
ombudsval10, vilket kan ses som en process för att byta företagsledning eller vd på 
begäran av aktieägarna. Forskningen syftar att klargöra hur ett företags resultat och 
aktiepris kan påverkas utav själva ledningen under pågående valrörelse (DeAngelo, 
1988, s. 34). Resultatet av studien visar att innan utannonserandet av ett ombudsval 
uppvisar företagen generellt dåligt resultat vilket ligger som upphov till att aktieägarna 
vill få till ett nyval (DeAngelo, 1988, s. 14). När valet väl är annonserat svarar 
ledningen med att redovisa positiv resultattillväxt (DeAngelo, 1988, s. 20), vilket med 
god sannolikhet ökar ledningens chanser att få behålla sina positioner (DeAngelo, 1988, 
s. 27). När valet väl är genomfört och utfallet resulterar i en ny ledning och vd är 
sannolikheten hög för att resultatet går genom ett stålbad (DeAngelo, 1988, s. 30). Detta 
innebär enligt DeAngelo (1988, s. 30) att den nya ledningen kommer ta stora kostnader 
i form av nedskrivningar, avskrivningar etcetera som inte påverkar kassaflödet. Både de 
positiva inverkningarna på resultatet under en valrörelse samt de negativa effekterna 
efter ett ledningsskifte sker enligt DeAngelo (1988, s. 19, 30) med hjälp av 
diskretionära redovisningsmetoder. 
 
Utöver studierna ovan visar även Wells (2002), Godfrey (2003) samt Choi et al. (2014) 
att den tillträdande vd:n ges möjlighet till resultatminskande åtgärder, har incitament till 
att utföra dem samt tar till vara på tillfälligheterna. Där Wells (2002, s. 183-184) samt 
Godfrey (2003, s. 119) påpekar att resultatmanipuleringen uppkommer i de tillfällen där 
skiften av vd föregås av ett icke rutinmässigt byte menar Choi et al. (2014, s. 52) att den 
tillträdande vd:n därutöver måste vara internt rekryterad. I motsats till Wells (2002) 
finner Choi et al. (2014, s. 52) även att resultatmanipulering i form av positiva 
diskretionära periodiseringar kan förekomma samma år som den nya vd:n tillträder, 
men det resultatet står sig enbart om bytet är av rutinmässig karaktär samt är en extern 
rekrytering. 
 
Forskningsläget är enstämmigt vad gäller förekomsten av resultatpåverkande aktiviteter 
såsom stålbad vid ett skifte av vd. Murphy & Zimmerman (1993) lyfter dock upp att 
förekomsten av diskretionära periodiseringar inte nödvändigtvis behöver bero på 
företagsledningens subjektiva bedömningar utan kan ha koppling till företagets 
allmänna resultatutveckling. Vidare visar de tidigare studiernas resultat att det finns en 
mängd okända variabler som påverkar förekomsten av diskretionära periodiseringar. 

                                                        
10 Proxy contest 
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Enligt teorin om stålbad är tidsperioden direkt efter ett vd-byte lämplig för att utföra 
resultatmanipulering. Det grundas i att tillträdande vd exempelvis kan utnyttja 
situationen för att beskylla kostnader och ett relativt dåligt resultat på avgående vd. 
Utifrån osäkerheten i tidigare forskning om vad som påverkar diskretionära 
periodiseringar väljer vi att undersöka hur väl teorin om stålbad står sig på den svenska 
marknaden. Därmed formas forskningshypotes vilken ämnar undersöka om ett vd-byte 
inverkar på förekomsten av diskretionära periodiseringar under samma år bytet inträffar.  
 

Hypotes 2. Resultatmanipulering används av tillträdande vd för att minska resultatet 
samma räkenskapsår som vd-byte sker. 

 
Vad som har visat sig först i senare studier är att det inte endast är själva bytet av 
företagsledare som är förklarande variabel till resultatmanipulering, utan att bakgrunden 
till skiftet är av stor vikt vilket behandlades i avsnitt 3.2.1. Det primära i 
forskningsslutsatserna är att bakgrunden och substansen i själva vd-bytet är av vikt för 
att upptäcka och förklara resultatmanipulering. Har bytet inte skett rutinmässigt har 
forskningen visat att sannolikheten för stålbad ökar, jämfört med om bytet skett 
rutinmässigt. Det grundas i att vid ej rutinmässigt byte är den tillträdande vd:n mer 
benägen att beskylla stora kostnader på den gamla ledningens arbete. Vid rutinmässigt 
byte anses överlämningen mellan vd-posterna vara av god kvalité, vilket minskar 
sannolikheten för resultatmanipulering av den tillträdande vd:n. Delhypotesen som 
formuleras utifrån teorin och tidigare forskning blir att undersöka om bakgrunden till 
vd-bytet har inverkan på användningen av diskretionära periodiseringar. 
 

Hypotes 2a. Samma räkenskapsår som bytet sker använder tillträdande vd 
resultatmanipulering för att minska resultatet, om vd-bytet skett rutinmässigt eller ej. 

3.2.5 Tidsförskjutet stålbad eller resultatutjämning 
Den nämnda forskningen i avsnitten ovan har i de flesta fall testat 
resultatmanipuleringens förekomst i de omkringliggande perioderna runt ett vd-skifte, 
inte enbart året då bytet äger rum. Exempelvis Wells (2002, s. 183-184) fann förhöjd 
förekomst av resultatmanipulering året efter ett vd-byte, likaså Godfrey et al. (2003, s. 
119), Pourciau (1993, s. 334) samt LaSalle et al. (1993, s. 666). Där majoriteten av 
studierna tyder på att den manipulering som förekommer är av negativ karaktär finner 
istället Godfrey et al. (2003, s. 119) starka bevis för motsatsen, samt Choi et al. (2014, 
s. 52) finner inga bevis överhuvudtaget att manipulering förekommer i perioden strax 
efter att ett vd-byte har skett. 
 
Bakgrunden till de tidigare studiernas skilda resultat kan möjligt förklaras av naturliga 
förändringar i företaget eller marknaden vilket framkallar bias i 
undersökningsmetoderna. Ytterligare källa till oklarheterna om huruvida 
resultatmanipulering existerar i perioden efter vd-byte inträffat kan finnas i att själva 
tidpunkten när på året bytet sker kan vara en förklarande faktor för att upptäcka 
manipuleringen. Både Pourciau (1993, s. 325-326) samt Murphy & Zimmerman (1993, 
s. 311) visar i sina studier att de empiriska resultaten är känsliga för specificeringen för 
när vd-bytet sker, huruvida det är i början på året eller i slutet. Substansen ligger i att en 
ny företagsledare som kommer in sent på verksamhetsåret inte har tid och möjlighet att 
sätta sig in i alla redovisningsaspekter på kort tid. Istället kommer möjligheten till 
resultatmanipulering att förskjutas till nästkommande period i vilken den nya vd:n kan 
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anses ha kontroll över företaget (Murphy & Zimmerman, 1993, s. 309). Samma 
förhållande håller enligt Murphy & Zimmerman (1993, s. 311) även motsatsvis. 
Kommer den nya vd:n in tidigt på verksamhetsåret, innan föregående bokslut är klart, 
kommer denne ha möjlighet att utföra resultatmanipulering i form av exempelvis 
stålbad som påverkar den närmast föregående periodens bokslut. Om inte tidpunkten tas 
i beaktning för när den nya vd:n kliver på sitt uppdrag kan det därmed få till följd att 
den funna resultatmanipuleringen tillskrivs både fel ledning och upptäcks i fel period. 
 
Både Pourciau (1993) och Murphy & Zimmerman (1993) påvisar att det finns viss 
problematik med att fastställa i vilken tidsperiod som ett vd-byte har möjlighet att 
inverka på resultatmanipulering. För att ha möjlighet till bra mätningar bör hänsyn tas 
till om den nya vd:n rimligtvis haft tid på sig att genomföra diskretionära åtgärder i 
redovisningen. Bevis för manipulering i perioden strax efter skifte av vd kan tänkbart 
tillskrivas både den gamla och den nya vd:n, beroende på vem som har kontroll över 
företaget runt fastställandet av balans- och resultaträkningen. Enligt Pourciau (1993) 
samt Murphy & Zimmerman (1993) resultat bör därför beaktning tas till när under 
verksamhetsåret bytet av vd inträffar. Forskningshypotesen som formuleras ska 
undersöka om tidpunkten under året när vd-bytet sker har inverkan på användningen av 
resultatmanipulering under samma räkenskapsår. Utifrån forskningen förväntas ett byte 
som sker under räkenskapsårets första hälft resultera i ett stålbad samma år. Däremot är 
teorin om stålbad ej tillämplig om bytet skett andra halvåret och därmed förväntas ingen 
specifik riktning på utförd resultatmanipulering under räkenskapsåret som bytet sker. 
Detta grundas i att om bytet inträffar under årets andra halva förväntas istället stålbadet 
att förskjutas till nästkommande räkenskapsår. 
 

Hypotes 2b. Samma räkenskapsår som bytet sker använder tillträdande vd 
resultatmanipulering: vid kontroll över företaget majoriteten av året för att minska 

resultatet och vid minoritet för att öka eller minska resultatet. 
 
Wells (2002), Godfrey et al. (2003) och Choi et al. (2014) visade samtliga att beroende 
på när under verksamhetsåret vd-bytet inträffar kan påträffad resultatmanipulering i 
skilda perioder tolkas olika, exempelvis som antingen ett resultatsänkande stålbad eller 
resultatökande resultatutjämning. Resultatutjämning kan tolkas som antingen återföring 
av tidigare resultatminskande diskretionära periodiseringar eller som åtgärder för att 
gynna vd:ns personliga intressen. Därmed formuleras en hypotes för att undersöka om 
förskjutet stålbad eller resultatutjämning kan noteras räkenskapsåret efter vd-bytet. 
 

Hypotes 3. Resultatmanipulering används för att minska eller öka resultatet det 
påföljande räkenskapsåret efter ett vd-byte.  

 
I likhet med tidigare forskning och argumentation formuleras en delhypotes som 
undersöker om bakgrunden till vd-bytet har betydelse för resultatmanipuleringens 
förekomst. Huruvida bytet skett rutinmässigt eller ej förväntas inte inverka på 
riktningen av manipuleringen, att den genomförs för att öka eller minska resultatet. Det 
primära är snarare att sannolikheten för att resultatmanipulering förekommer är högre 
vid ett icke rutinmässigt skifte. Resultatminskande inverkan förväntas likställas med ett 
stålbad och resultatökande som resultatutjämning. 
 

Hypotes 3a. Resultatmanipulering används för att minska eller öka resultatet det 
påföljande räkenskapsåret efter ett vd-byte, om bytet skett rutinmässigt eller ej. 
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Vidare undersöks om tidpunkten för vd-bytet har betydelse för vilket räkenskapsår 
stålbadet uppkommer. Detta grundas i att om vd-bytet sker sent på räkenskapsåret bör 
eventuellt stålbad förekomma först under efterföljande år. Inträffar istället vd-bytet 
tidigt på räkenskapsåret förväntas resultatutjämning förekomma efterföljande år. 
 

Hypotes 3b. Under räkenskapsåret som efterföljer vd-bytet använder tillträdande vd 
resultatmanipulering: vid kontroll över företaget majoriteten av sitt första verksamma 

år för att öka resultatet och vid minoritet för att minska resultatet. 
 
Om stålbad förekommer det påföljande räkenskapsåret efter vd-bytet förväntas från 
teorin och tidigare forskning att återföring av de negativa periodiseringarna ske efter 
ytterligare ett räkenskapsår. Således utformas hypoteser vilka undersöker om 
resultatutjämning sker två räkenskapsår efter att vd-bytet inträffat. Dessa hypoteser 
benämns hypotes 4, 4a och 4b och återfinns i sin helhet i appendix 1.  

3.2.6 Sammanfattning 
Resultat från tidigare forskning har bevisat att diskretionära periodiseringar förekommer 
i företags redovisning samt att nivån på periodiseringarna varierar i och med händelser i 
företags närmiljö. Om ett skifte av vd inträffar eller om företagets resultat kraftigt 
förändras kan det inverka på omfattningen av utförd resultatmanipulering. Därutöver 
har tidigare forskning även funnit bevis för att manipulering förekommer både i form av 
resultatökande och resultatminskande åtgärder, beroende på vilken tidsperiod i 
förhållande till vd-bytet som undersökts. För att kontrollera hur väl teorierna om 
horisontproblemet, stålbad och resultatutjämning stämmer in på den svenska marknaden 
har fyra stycken huvudhypoteser formulerats som tillsammans ämnar svara på en del av 
den övergripande problemformuleringen.  
 
De uppställda forskningshypoteserna från avsnittet presenteras framöver som H:1 – H:4 
med respektive delhypoteser. Numreringen i hypoteserna står för vilken tidsperiod som 
undersöks, där H:1 fokuserar på räkenskapsåret innan ett vd-byte inträffar, i H:2 ges 
fokus på samma räkenskapsår vd-bytet sker och i H:3 samt H:4 undersöks de två 
påföljande räkenskapsåren. Delhypoteserna ämnar undersöka om det för 
resultatmanipuleringens omfattning är av vikt hur vd-bytet skett eller när under året 
bytet inträffat. Sammanställning av samtliga hypoteser återfinns i appendix 1. 

3.3 Tidigare forskning om byte av vd 
Vår studies problemformulering är att undersöka om det finns samband mellan vd-byte 
och resultatmanipulering. Syftet lyfter därtill upp att kausaliteten mellan variablerna ska 
undersökas. Choi et al. (2014, s. 53) nämner att ett skifte av vd kan ligga som grund för 
resultatmanipulering, men att orsakssambandet möjligt kan vara åt det andra hållet: att 
en viss nivå på resultatmanipulering kan leda till vd-byte. Desai et al. (2006, s. 84) 
nämner även att det omvända sambandet är relativt outforskat varav det är av vikt att 
undersöka det ytterligare. Presenterad forskning från föregående avsnitt har dessutom 
påvisat att företagets resultat kan vara den möjliga orsaken till att vd-byte inträffar eller 
att resultatmanipulering utförs. Avsnittet kommer att ge en överblick över teorier om 
vad som påverkar ett företags byte av vd för att genom det skapa en större förståelse för 
bakomliggande kausalitet. 
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Till grund för avsnittet återfinns Holmstrom & Kaplan (2001) studie om hur intern och 
extern bolagsstyrning11 har förändrats över tid. Bolagsstyrning syftar till att fungera som 
ett organ som formellt eller informellt håller ordning på vd, styrelse och hur företaget 
bedrivs (Holmstrom & Kaplan, 2001, s. 122-123). Holmstrom & Kaplan (2001, s. 135) 
förklarar att marknaden över tid tagit en allt mer central roll som självreglerande 
styrenhet vilken kan mana en styrelse eller vd till ett tvingat avsked om deras prestation 
inte når upp till ställda förväntningar.  

3.3.1 Resultatmanipulering 
Hazarika et al. (2012, s, 45) syftar till att undersöka om resultatmanipulering är 
förklarande variabel till tvingat vd-byte. Forskningen bygger på att undersöka om ett 
företags internkontroll och styrelse ämnar hålla resultatmanipulering på en låg nivå 
(Hazarika et al., 2012, s. 45). Hazarika et al. (2012, s. 47) menar att företagsledningen 
har incitament att påverka resultatet för egen vinning, exempelvis för att få högre 
kompensation, högre vinster vid aktieförsäljning, förbättrad trygghet i egen anställning 
eller för att få kontroll över situationen, dessvärre med inverkan på ägarnas bekostnad. 
Likväl finns det en begränsning i manipulationen, vilken är risken för en vd att förlora 
sin position och anställning vid för extrem användning av resultatmanipulation 
(Hazarika et al., 2012, s. 66). Det kan liknas vid Holmstrom & Kaplans (2001, s. 135) 
studie som kom fram till att marknaden är självreglerande och ”straffar” den ledning 
som går utanför de uppställda ramarna.  
 
I likhet med tidigare forskning12 inom området resultatmanipulering delar Hazarika et 
al. (2012, s. 47) in skiftet av vd i två kategorier: rutinmässigt/icke tvingande samt ej 
rutinmässigt/tvingande byte, där bakgrunden till bytet baseras på tidningsartiklar och 
pressreleaser. Resultatet av forskningen visar att resultatmanipulering starkt kan 
förknippas med ett icke rutinmässigt vd-byte samt att manipuleringen inte tyder på 
inverkan av rutinmässigt vd-byte (Hazarika et al., 2012, s. 66).  
 
Likt Hazarika et al. (2012) utförde Desai et al. (2006) forskning som bland annat 
undersökte om grov resultatmanipulering kan leda till avsked för vd:n eller någon av 
styrelsemedlemmarna. Resultaten från både Hazarika et al. (2012, s. 66) samt Desai et 
al. (2006, s. 108) tyder på ett samband mellan aggressiv användning av 
resultatmanipulering och ökad risk för att bli avskedad. Hazarika et al. (2012, s. 62) 
poängterar därutöver att riktningen på resultatmanipuleringen inte av vikt för 
forskningens resultat. Som slutsats menar Hazarika et al. (2012, s. 66) att det är svårt att 
avgöra om resultatmanipulering är den direkta orsaken till ett vd-byte eller om ett byte 
skett på grund av omvärldsfaktorer som påverkat branschen och därmed även företaget. 
Även Desai et al. (2006, s. 101) påpekar att byte av vd inte enkom kan förklaras av 
resultatmanipulering utan att andra faktorer kan ligga bakom. Bland annat återfinns 
bevis för att företagets resultat och prestation13 är en drivande orsak till att en vd blir 
avskedad (Desai et al., 2006, s. 97). Bortsett från risken för sittande vd att bli sparkad 
vid användande av resultatmanipulering menar Hazarika et al. (2012, s. 46, 66) att den 
stora kostnaden för manipuleringen hamnar hos investerare och aktieägarna då 
transparensen och trovärdigheten på de finansiella rapporterna försämras. Denna 
indirekta kostnad för ägare och investerare uppkommer oavsett om manipuleringen har 
negativ eller positiv inverkan på resultat (Hazarika et al., 2012, s. 46). Det som istället 
                                                        
11 Corporate governance 
12 Bland andra Pourciau (1993) och Wells (2002). 
13 Mätt som avkastning på tillgångar (ROA) 



 29 

är av vikt är storleken på resultatmanipuleringen, beräknat som absolut värde av 
diskretionära periodiseringar (Hazarika et al., 2012, s. 45).  
 
Tillsammans med studierna från föregående avsnitt visar forskningen från Hazarika et 
al. (2012) och Desai et al. (2006) på ett kausalitetsproblem mellan ett företags byte av 
vd och användning av resultatmanipulering. I kontrast från föregående avsnitt lyfts här 
fram att extrem användning av resultatmanipulering leder till ett byte av vd. 
Forskningshypotesen som formas blir således att undersöka om resultatmanipuleringens 
omfattning påverkar sannolikheten för att ett vd-byte inträffar.  
 
Hypotes 5a. Utförd resultatmanipulering ökar sannolikheten för att vd-byte sker samma 

räkenskapsår. 

3.3.2 Prestationsmått 
Majoriteten av tidigare forskning inom ämnesområdet resultatmanipulering har betonat 
vikten av att kontrollera för företagets lönsamhet. Det har visat sig sannolikt att det inte 
är resultatmanipulering i sig som leder till avsked, utan att det är företagets svaga 
lönsamhet som potentiellt leder till en vd:s avgång (Desai et al., 2006, s. 97; Hazarika et 
al., 2012, s. 66). Enligt Gibbons & Murphy (1990, s. 46) baseras resonemanget om att 
avskeda vd:n sett till företagets resultat på teori om relativa prestationer. Teorin innebär 
att utvärderingar om ens insats ska relateras till liknande prestationer, i de här fallen till 
industrins eller marknadens övergripande lönsamhet (Gibbons & Murphy, 1990, s. 46). 
 
Puffer & Weintrap (1991) utförde en studie om relationen mellan företags prestation 
och sannolikheten för ett avsked av vd:n ska inträffa. Puffer & Weintrap (1991, s. 1) 
påtalar att det finns motsägelsefulla resultat i tidigare forskning gällande relationen 
mellan företagets lönsamhet och byte av vd. Modellen som används i studien testar tre 
olika prestationsmått: företagets aktieprisutveckling, lönsamhet samt utvalda 
redovisningsmått, där det sistnämnda grundas i analytikers förväntningar på vinst per 
aktie som sedan antas likställas med styrelsens förväntningar (Puffer & Weintrap, 1991, 
s. 1). Anledningen till varför analytikernas förväntningar användes i studien och inte 
styrelsens förväntningar är på grund av svårigheten att få tillgång till den interna 
informationen för externa parter, endast ca 10 % av företagen på den aktuella börsen 
publicerar denna information offentligt (Puffer & Weintrap, 1991, s. 4). Studiens 
slutsats är att desto bättre prestationsmåttet reflekterar styrelsens förväntningar ju 
starkare stöd får hypotesen att det finns ett negativt samband mellan företagets 
prestation och vd-byte (Puffer & Weintrap, 1991, s. 15). Studien visar att analytikernas 
förväntning stämmer bättre överens med det faktiska utfallet än historiska 
redovisningsbaserade eller aktieprisutvecklingsbaserade mått (Puffer & Weintrap, 1991, 
s. 15). 
 
Jenter & Kanaan (2014) studerar om dålig resultatutveckling vilken ligger utom kontroll 
för vd:n påverkar beslutet att avskeda aktuell vd. Ett av de viktigaste beslut en styrelse 
tar är huruvida behålla eller avskeda vd:n när aktieprisutvecklingen eller resultatet är 
dåligt (Jenter & Kanaan, 2014, s. 1). Ekonomisk grundteori menar att styrelsen inte ska 
ta hänsyn till faktorer i företagets resultat som vd:n inte kan påverka när styrelsen ska 
utvärdera en vd:s kvalitéer (Jenter & Kanaan, 2014, s.1). Enligt Jenter & Kanaan (2014, 
s. 4) har tidigare forskning funnit starka bevis för att bransch- och marknadsresultat inte 
påverkar sannolikheten för att en vd ska bli avskedad, men här finner de istället 
signifikanta bevis för motsatsen. Studien finner att dålig lönsamhet inom branschen 
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signifikant ökar frekvensen av tvingade vd-byten men att också lönsamheten generellt 
på marknaden signifikant ökar frekvensen av tvingade vd-byte om än i något mindre 
utsträckning än om enbart branschen går dåligt (Jenter & Kanaan, 2014, s. 19). 
 
Eisfeldt & Kuhnen (2013, s. 363) utförde en studie utifrån Jenter & Kanaans (2008)14 
datamaterial där de fördelade vd-byten mellan kategorierna frivilliga uppsägningar och 
avsked. Eisfeldt & Kuhnen (2013, s. 351) nämner att det finns forskning som pekar i 
olika riktningar gällande huruvida en vd blir avskedade på grund av dåligt resultat eller 
inte. Eisfeldt & Kuhnen (2013, s. 351) påtalar att tidigare forskning visat att ett vd-byte 
sannolikt blir framtvingat av företagets dåliga resultat jämfört med branschgenomsnittet 
men att exempelvis Kaplan & Minton (2006)15 samt Jenter & Kanaan (2008) forskning 
visat att vd-byte kan framtvingas av att branschen går dåligt även om det jämförs i 
förhållande med företagets resultat. Eisfeldt & Kuhnens (2013, s. 369) slutsats är att 
resultatet är förbryllande då det inte stämmer överens med tidigare forskning inom 
agentteori gällande att det bör vara ett en negativ relation mellan branschens resultat och 
ett avsked av vd. Studien bevisar att det är större sannolikhet att bli avskedad än att få 
behålla tjänsten om företagets lönsamhet eller avkastning till aktieägarna är sämre 
relativt branschgenomsnittet (Eisfeldt & Kuhnen, 2013, s. 365). Därtill bevisas att den 
genomsnittliga lönsamheten i branschen allena påverkar beslutet om avsked (Eisfeldt & 
Kuhnen, 2013, s. 365). 
 
Kaplan & Minton (2012 s. 61) klassificerar vd-byten som interna eller externa där det 
första grundas i beslut av styrelsen och det andra grundas i uppköp eller 
företagsrekonstruktion. I resultatet framkommer det starka bevis för att ett byte av vd 
som inte beror på uppköp eller företagsrekonstruktion istället påverkas av tre delar i 
aktiens utveckling: aktieutvecklingen relativt branschens utveckling, branschens 
utveckling relativt aktiemarknaden samt utvecklingen av aktiemarknaden i helhet 
(Kaplan & Minton, 2012, s. 81). Detta stämmer dessutom överens med Jenter & 
Kanaans (2008) resultat (Kaplan & Minton, 2012, s. 81). Resultatet förklaras möjligen 
av det finns aktieägare med stora blockinnehav och att styrelsen är oberoende, vilket 
innebär att majoriteten av styrelsemedlemmarna inte innehar andra positioner inom 
företaget (Kaplan & Minton, 2012, s. 81, 83). Kaplan & Minton (2012, s. 83) finner 
även att externa vd-byten, vilka primärt sker på grund av företagsförvärv, är relaterade 
till alla de tre måtten av aktieutveckling och att resultaten är starkare i den senare 
tidsperioden i datamaterialet (åren 2000 - 2007). Resultatet av studien visar även att 
styrelsens beslut om att byta vd inte enbart grundar sig på om företaget presterar dåligt i 
förhållande till branschen, utan även på om branschen presterar dåligt i jämförelse med 
marknaden (Kaplan & Minton, 2012, s. 84). 

Utifrån Puffer & Weintrap (1991) framgår att företags resultat i relation till analytikers 
förväntningar är en möjlig förklarande variabel till att ett vd-byte inträffar. Ett sämre 
resultat än vad som är fordrat ökar följaktligen risken för att ett vd-byte kommer 
inträffa. För att summera Jenter & Kanaan (2014), Eisfeldt & Kuhnen (2013) samt 
Kaplan & Minton (2012) forskning konstateras att det kan vara vanskligt att försöka 
förklara vd-byten via företagets egna rapporterade resultat eller prestation. Det på grund 
av att det finns fler faktorer att ta hänsyn till vilket alla tre nämnda studier tar upp: 
branschen och marknadens resultat samt övergripande prestation, dessa faktorer 
inverkar på om vd-byte inträffar eller ej. Alltjämt kommer forskarna fram till att 

                                                        
14 Studien från år 2008 är ett arbetsdokument (”working paper”) av studien som publicerades år 2014. 
15 Studien från år 2006 är ett arbetsdokument av studien som publicerades år 2012. 
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företagets egna resultat och prestation har betydelse men att faktorer vd:n ej kan 
påverka är en aspekt som bör tas i beaktan. Detta stämmer även överens med den 
bakomliggande teorin om relativa utvärderingsmått som presenterades i artikeln av 
Gibbons & Murphy (1990). Den forskningshypotes som utformas grundar sig i de 
omnämnda studierna och avser kontrollera om ett skifte av vd korrelerar med företagets 
resultat i förhållande till marknaden. Måttet kommer fungera som separat förklarande 
variabel till varför ett vd-byte sker vid sidan om användningen av resultatmanipulering. 
 
Hypotes 5b. Sämre lönsamhet än marknadsgenomsnittet ökar sannolikheten för att vd-

byte sker samma räkenskapsår. 
 
Förgående delavsnitt om resultatmanipulerings inverkan på vd-byte betonade att det 
främst är tvingande avsked som påverkas av förekomsten av diskretionära 
periodiseringar. Bakgrunden är att styrelse och ägarna ser en viss kostnad med 
manipuleringens förekomst och därför väljer att avskeda vd:n.  
 

Hypotes 5c. Utförd resultatmanipulering ökar sannolikheten för att icke rutinmässigt 
vd-byte sker samma räkenskapsår. 

Liknande argumentation förs i forskningen om företagets prestation där det har bevisats 
att styrelsen väljer att avskeda vd:n vid undermålig prestation.  
 
Hypotes 5d. Sämre lönsamhet än marknadsgenomsnittet ökar sannolikheten för att icke 

rutinmässigt vd-byte sker samma räkenskapsår. 

3.3.3 Tidsförskjutning  
Enligt forskning från föregående delavsnitt kommer en styrelse överväga att avskeda 
sittande vd om företagets resultat faller utanför det förväntade och under branschens 
eller marknadens generella lönsamhet. För att ha möjlighet att mäta vad som orsakar ett 
byte behöver dessutom beaktning tas till när bytet inträffar. I vilken period riskerar en 
vd att bli avskedad efter att ha uppvisat ett svagt eller manipulerat resultat? I det här 
delavsnittet ges en presentation om forskning bakom styrelsens agerande. 
 
Målet med Taylors (2010, s. 2051) studie är att skapa ett riktmärke för hur ofta vd-byte 
sker och ta fram ett mått på hur mycket värde som står på spel för aktieägarna vid skifte 
av vd. Studien bygger på en dynamisk modell som gör antaganden om att en styrelse är 
rationell och alltjämt avser att maximera värdet för aktieägarna (Taylor, 2010, s. 2056). 
Att maximera värdet för aktieägarna innefattar bland annat att ta beslut om den sittande 
vd:n är den mest lämpade för positionen och därför antar den givna modellen att 
styrelsen vid varje given tidpunkt beslutar om vd:n ska avskedas eller inte (Taylor, 
2010, s. 2055). En av parametrarna en sittande vd utvärderas på är enligt Taylor (2010, 
s. 2062) dennes kvalitéer vilket kan mätas i företagets resultatutveckling. Att ta beslutet 
om att avskeda en sittande vd är enligt Taylor (2010, s. 2070) kostsamt både för 
företaget och aktieägarna och kan därmed dra ut på tiden, vilket gör att ett generellt sett 
dåligt resultat i en period inte per automatik leder till ett skifte av vd. Ett dåligt resultat 
för företaget i förhållande till branschen i period t0 kan därmed möjligen resultera i ett 
avsked i dels samma period, men även i någon av de efterföljande perioderna t+1…t+n 
(Taylor, 2010, s. 2063). Även Jenter & Kanaan (2014, s. 14) understryker en liknande 
slutsats i sin studie. De finner att ett skifte av vd kan dra ut på tiden, i deras resultat upp 
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till två år, efter att företaget har uppvisat ett sämre resultat jämfört med marknaden 
(Jenter & Kanaan, 2014, s. 14). 
 
Fisman et al. (2014, s. 320) lyfter fram att styrelsens handlingskraft att styra bolaget och 
därmed dess potential att avskeda en vd återfinns i hur pass rotade och befästa 
styrelsemedlemmarna och vd:n är i bolaget. En svag styrelse vars medlemmar utan 
svårigheter kan ersättas tenderar att i vissa frågor lägga för stor vikt i ägarnas åsikter 
(Fisman et al., 2014, s. 335). Aktieägarna kan påverka styrelsens beslut “felaktigt” i 
exempelvis frågan om vd-byte på grund av att: de har tillgång till mindre information än 
styrelsen, ofta har en kortare tidshorisont i sitt intresse, överreagerar ofta på den 
information de nås av samt att de kan vara partiskt påverkade (Fisman et al., 2014, s. 
320). Detta grundar sig i att aktieägarna stirrar sig blinda på resultatet och inte inser att 
en resultatförsämring kan vara utom vd:ns kontroll (Fisman et al., 2014, s. 320). 
Beroende vilken vikt styrelsen lägger vid ägarnas önskan om avsked av vd:n kan detta 
följaktligen eventuellt leda till ett avsked av densamma, i en tidsperiod direkt i 
anknytning till offentliggörande av ett relativt svagt bokslut eller i någon av de närmast 
kommande perioderna (Fisman et al., 2014, s. 335, 327). 
 
Kärnan i Taylor et al. (2010) studie är att ett byte av vd inte alltid grundas i rationella 
beslut från styrelsen. När tidpunkten för vd-bytet inte logiskt kan härledas till företagets 
lönsamhet försvårar det att använda just resultatet som förklarande variabel för ett vd-
byte. Framförallt skapar det svårigheter att knyta ett skifte av vd till en specifik periods 
resultat. Fisman et al. (2014) menar vidare att relationen mellan styrelse och ägarna 
ytterligare är en faktor som inverkar på tidpunkten för när vd-bytet inträffar.  
 
Tidigare forskning från Hazarika et al. (2012) samt Desai et al. (2006) bevisade att 
beslut om vd-byte kan grundas i användning av alltför omfattande resultatmanipulering. 
Därutöver visade bland andra Kaplan & Minton (2012) och Jenter & Kanaans (2014) att 
beslutet om vd-bytet kan baseras på företagets relativa lönsamhet. Vidare visade Taylor 
et al. (2010) och Fisman et al. (2014) att beslutsprocessen för vd-byte kan vara 
utdragen, att exempelvis relativt dålig lönsamhet i innevarande år inte leder till ett skifte 
av vd förrän under påföljande räkenskapsår. För att undersöka aspekten om långvarig 
beslutsprocess angående vd-byte upprepas hypotes 5a – 5d, men med utgångpunkt i att 
beslutsprocessen är utdragen ett räkenskapsår. Dessa hypoteser benämns 6a – 6d och 
återfinns i sin helhet i appendix 1. 

3.3.4 Sammanfattning 
Avsnittet har redogjort för bakgrunden och möjliga orsaker till varför ett företag byter 
vd. Det framgick av forskningen att resultat och lönsamhet kan vara en förklarande 
orsak, men att det finns svårigheter med att urskilja om det är företagets, branschens 
eller marknadens lönsamhet som är den avgörande faktorn för att en vd blir avskedad. 
Därtill visade teorierna om marknadens agerande och resultat från den tidigare 
forskningen att allt för aggressiv användning av resultatmanipulering riskerar leda till 
avsked för sittande ledning och vd. 
 
Hypoteserna från avsnittet presenteras framöver i block som H:5 och H:6. 
Delhypoteserna i H:5 fokuserar på att vd-byte inträffar samma år som företagets resultat 
är sämre än marknadsgenomsnittet eller att utförd resultatmanipulering är betydande. I 
H:6 undersöks istället om bytet av vd inträffar först det påföljande räkenskapsåret. 
Sammanställning av samtliga hypoteser återfinns i appendix 1. 
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3.4 Källkritik 
I valet av källor för hela kapitlet om teori och tidigare forskning har vi utgått från 
principerna äkthet, tidssamband, oberoende, tendensfrihet samt färskhetskrav vilka 
presenterades i kapitel 2. Källkritik kommer inte presenteras för respektive källmaterial 
utan vi fokuserar på att ta exemplifiera avsteg som bör diskuteras eller som frångår 
uppsatt ramverk.  
 
Gällande tidssambandsprincipen kan möjligen Kothari et al. (2005) vara ett gränsfall 
som använder sig av ett datamaterial från 1962-1999. Det innebär att datamaterialet 
börjar i en ”närliggande period” sett till när forskningsartikeln är skriven, men sträcker 
sig relativt långt bakåt i tiden. Det finns givetvis en nackdel med åldern på de äldre 
delarna av datamaterialet men vi anser att det inte har någon större betydelse för 
studiens trovärdighet och användbarhet. Det grundar vi på att Kothari et al. (2005) 
inkluderar datamaterial från hela perioden och att redovisningsprincipen om att 
periodisera intäkter och kostnader alltjämt var aktuell. Kothari et al. (2005, s. 172) är 
därtill tydliga med att observationer vilka inte innehåller tillräckligt med information för 
att beräkna totala periodiseringar har exkluderats, vilket tyder på att artikeln är öppen 
med vilken data som använts och detta leder till att vi ser den som trovärdig. 
 
Vid enstaka tillfällen gör studien avsteg från färskhetskravet men det är främst för att 
istället främja äktheten och att oberoendet säkerställs. Exempel på detta är Healy (1985) 
samt Watts & Zimmerman (1978) vilka är två relativt gamla studier och som det 
refereras till i senare forskning. Vi har valt att gå tillbaka till ursprungskällan för att 
undvika missförstånd eller förvanskningar vilket bidrar till äktheten och oberoendet 
men minskar aktualiteten. Om vi inte återgått till ursprungskällorna hade det inneburit 
att vi refererat sekundärt till studierna av Healy (1985) och Watts & Zimmerman (1978) 
vilket vi valt att undvika.  
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4. Modellgenomgång 
I kapitlet beskrivs de främsta metoderna för att mäta resultatmanipulering i form av 
diskretionära periodiseringar. Hela kapitlet bygger grunden för operationaliseringen 
och den praktiska metod som används i studien.  
 
 
Föregående kapitel presenterades de två skilda sätten att genomföra 
resultatmanipulering: via periodiseringar eller operationella åtgärder. Syftet med denna 
studie är att undersöka resultatmanipulering som skapas via redovisningstekniska 
åtgärder. Därför återfinns fortsatt fokus på manipulering via diskretionära 
periodiseringar. I kapitlet presenteras en genomgång för modellernas uppbyggnad och 
utveckling över tid vilket avslutas med ett delavsnitt om kritik till dess praktiska 
användande. Avsnittet utmynnar inte i hypoteser utan återfinns istället som grund för 
studiens operationalisering. 

4.1 Diskretionära periodiseringsmodeller 
Grunden i majoriteten av de moderna modellerna för att finna resultatmanipulering via 
periodiseringar bygger på att bryta ut den diskretionära delen av periodens totala 
periodiseringar. Brukligast utförs det genom att skatta den tvingande delen, för att 
därefter anta att differensen mellan totala och tvingande periodiseringar helt och hållet 
består av resultatmanipulering. Figur 1 illustrerar beräkningen för totala periodiseringar. 
 

𝑻𝑨𝒊,𝒕 = 𝑵𝑫𝑨𝒊,𝒕 + 𝑫𝑨𝒊,𝒕 
Figur 1. Totala periodiseringar.  Källa: Healy (1985, s. 94). 

 
Där: 
𝑇𝐴𝑖,𝑡 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 år 𝑡0 för företag i; 
𝑁𝐷𝐴𝑖,𝑡 = 𝐼𝑐𝑘𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝐷𝐴𝑖.𝑡 = 𝐷𝑖𝑠𝑘𝑟𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑖 = 1, … , 𝐼, 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥; 
𝑡 = 𝑡, … , 𝑇, å𝑟𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥. 
 
Oavsett vilken modell som nyttjas för att beräkna andelen av tvingande och 
diskretionära periodiseringar är utgångspunkten alltjämt att uppskatta periodens totala 
periodiseringar. Healy (1985, s. 86) utförde en studie om hur användandet av 
periodiseringar och förändringar i redovisningsmetoder påverkades av kompensations- 
och bonusavtal. Genom att använda en modell (figur 2) som bygger på att ta fram 
skillnaden mellan rapporterad vinst och nettokassaflödet från den löpande 
verksamheten beräknade Healy (1985, s. 94) periodens totala periodiseringar, vilket 
därefter möjliggörs som ett estimat för subjektiva redovisningsval. 
 

𝑻𝑨𝑩𝒊,𝒕 = ∆𝑰𝑵𝑽𝒊,𝒕 + ∆𝑹𝑬𝑪𝒊,𝒕 − ∆𝑨𝑷𝒊,𝒕 − ∆𝑻𝑷𝒊,𝒕 − 𝑫𝑬𝑷𝒊,𝒕 − 𝑿𝑰𝒊,𝒕 
Figur 2. Healys modell för totala periodiseringar. Källa: Healy (1985, s. 94). 

 
Där: 
𝑇𝐴𝐵𝑖,𝑡 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝å 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 år 𝑡0 för företag i; 
∆𝐼𝑁𝑉𝑖,𝑡 = 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡−1  𝑜𝑐ℎ 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
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∆𝑅𝐸𝐶𝑖.𝑡 = 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡−1 𝑜𝑐ℎ 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
∆𝐴𝑃𝑖.𝑡 = 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 å𝑟 𝑡−1 𝑜𝑐ℎ 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
∆𝑇𝑃𝑖.𝑡 = 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑 å𝑟 𝑡−1 𝑜𝑐ℎ 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝐷𝐸𝑃𝑖.𝑡 = 𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑋𝐼𝑖.𝑡 = 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛ä𝑟𝑎 ℎä𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑖 = 1, … , 𝐼, 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥; 
𝑡 = 𝑡, … , 𝑇, å𝑟𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥. 
 
Healys modell kom att bli kritiserad av bland andra DeAngelo (1986, s. 408) då den 
enbart utgår från totala periodiseringar och därmed inte gör någon uppdelning på 
diskretionära samt tvingande periodiseringar. Även Kaplan (1985, s.111) beklagar att 
Healy (1985) inte lyckas separera diskretionära och icke diskretionära periodiseringar 
och tydliggör att detta är en betydande svaghet i modellen. DeAngelo (1986, s. 409) 
bygger därför vidare på Healys (1985, s. 94) modell genom antagande om att totala 
periodiseringar i föregående period är detsamma som normala periodiseringar, se figur 
3. Normala periodiseringar antas därefter vara den egentliga periodiseringen utan 
manipulation (DeAngelo, 1986, s. 409). Vidareutvecklingen av modellen vilar på 
antagandet om att icke diskretionära periodiseringar är konstanta över tid för att därmed 
ha möjlighet att urskilja de diskretionära periodiseringarna i aktuell period (DeAngelo, 
1986, s. 409). 
 

∆𝑻𝑨𝑩𝒊,𝒕 = ∆𝑵𝑫𝑨𝒊,𝒕 + ∆𝑫𝑨𝒊,𝒕 
Figur 3. DeAngelomodellen för resultatmanipulering. Källa: DeAngelo (1986, s. 409). 

 
Där: 
∆𝑇𝐴𝐵𝑖,𝑡 = 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝å 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 å𝑟 𝑡−1𝑜𝑐ℎ 𝑡0 för 
företag i; 
∆𝑁𝐷𝐴𝑖,𝑡 = 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑐𝑘𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡−1 𝑜𝑐ℎ 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
∆𝐷𝐴𝑖.𝑡 = 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡−1 𝑜𝑐ℎ 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑖 = 1, … , 𝐼, 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥; 
𝑡 = 𝑡, … , 𝑇, å𝑟𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥. 
 
Jones (1991) tog de tidigare teorierna och modellerna rörande resultatmanipulering och 
utvecklade vad som kom att bli stommen i majoriteten av de moderna modellerna för 
beräkning av diskretionära periodiseringar. Den stora skillnaden i Jones (1991, s. 210) 
modell mot tidigare forskning är att hon tar hänsyn till att tvingande periodiseringar inte 
är absoluta över tid utan kommer skilja sig från period till period. Jones (1991, s. 211) 
utgår därför från att mäta nivån på de totala periodiseringarna vilket innefattar 
förändringarna i kontoslagen som tillhör rörelsekapitalet. Därifrån subtraheras de 
tvingande periodiseringarna, där kontroll för företagets förändrade ekonomiska 
förhållanden inkluderas via nivån på anläggningstillgångar och kontroll för företagets ej 
manipulerade resultat som görs via total omsättning (Jones, 1991, s. 211), se figur 4. I 
Jonesmodellen skattas parametrarna via minsta-kvadratmetoden och slumptermen i 
regressionen motsvarar nivån på de diskretionära periodiseringarna (Jones, 1991, s. 211-
212). Differensen mellan totala och tvingande periodiseringar likställs därefter med 
resultatmanipulering (Jones, 1991, s. 206). Ekvationen för att skatta Jonesmodellen 
återfinns i appendix 2. 
 

𝑵𝑫𝑨𝒊,𝒕 = 𝜶𝟏
𝟏
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+ 𝜶𝟐
∆𝑹𝑬𝑽𝒊,𝒕
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+ 𝜶𝟑
𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏

 

 
Figur 4. Jonesmodellen för icke diskretionära periodiseringar. Källa: Dechow (1995, s. 198). 
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Där: 
𝑁𝐷𝐴𝑖,𝑡 = 𝐼𝑐𝑘𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝐴𝑖,𝑡−1 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡−1 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 =  𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑟 𝑡−1 𝑜𝑐ℎ 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 = 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 = 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑟; 
𝑖 = 𝑖, … , 𝐼, 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥; 
𝑡 = 𝑡, … , 𝑇, å𝑟𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥. 
 
Dechow et al. (1995) utförde en studie som jämförde vanligt förekommande modeller 
vilka används för att upptäcka resultatmanipulering i form av periodiseringar. Via att 
studera i vilken omfattning modellerna genererar typ I-fel syftade Dechow et al. (1995, 
s. 194) att påvisa för- och nackdelar med respektive modell samt att finna vilken modell 
som är lämpligast att använda. Modellerna som testas i studien är Healy- (1985), 
DeAngelo- (1986), Jones- (1991), modifierad Jones- samt Branchmodellen (1991) 
(Dechow et al., 1995, s. 197-199). Slutsatsen av studien är att den av Dechow et al. 
(1995, s. 223) framtagna modifierade Jonesmodellen (figur 5) är det bästa alternativet 
för att upptäcka resultatmanipulering. De understryker dock att alla de undersökta 
modellerna är relativt känsliga när resultatmanipulering förekommer i liten skala, vilket 
leder till att det behövs stora urval för att upptäcka resultatmanipulering (Dechow et al., 
1995, s. 223). Vid observationer där företagets redovisade resultat korrelerar med de 
diskretionära periodiseringarna menar Dechow et al. (1995, s. 223) att ingen av 
modellerna ger tillförlitliga resultat. Vidare är det viktigt att ta hänsyn till att exempelvis 
Jonesmodellen i beräkningarna oavsiktligt kan exkludera den diskretionära delen av 
periodiseringarna (Dechow et al., 1995, s. 223). 
 

𝑵𝑫𝑨𝒊,𝒕 = 𝜶𝟏
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Figur 5. Modifierade Jonesmodellen. Källa: Dechow (1995, s. 199). 

 
Där: 
𝑁𝐷𝐴𝑖,𝑡 = 𝐼𝑐𝑘𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝐴𝑖,𝑡−1 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡−1 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 =  𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑟 𝑡−1 𝑜𝑐ℎ 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
∆𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡 = 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡−1 𝑜𝑐ℎ 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 = 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 = 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑟; 
𝑖 = 𝑖, … , 𝐼, 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥; 
 
Den viktiga och primära skillnaden mellan vanliga Jonesmodellen från 1991 och den 
vidareutvecklade modifierade Jonesmodellen är enligt Dechow et al. (1995, s. 215) 
hänsynen till förändringen i kundfordringar i den utökade modellen. Detta ger enligt 
Dechow et al. (1995, s. 215) lägre risk för fel kopplade till korrelation mellan företagets 
resultat och resultatmanipulering. I framtida forskning framhäver Dechow et al. (1995, 
s. 224) att en variabel för företagets lönsamhet bör inkluderas. För de totala 
periodiseringarna utgår Dechow et al. (1995, s. 203) likt Jones (1991) från modellen 
Healy (1985) ställde upp. 
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4.1.1 Totala periodiseringar 
Bartov et al. (2001, s. 450) jämför tidsserievarianter utav Jonesmodellen och den 
modifierade Jonesmodellen gentemot tvärsnittsversioner, för att finna vilken som är 
lämpligast till att upptäcka resultatmanipulering. Detta utförs genom att undersöka 
sambandet mellan diskretionära periodiseringar och revisionskvalité (Bartov et al., 
2001, s. 450). Bartov et al. (2001, s. 424) riktar kritik mot användandet av att ta fram 
totala periodiseringar från balansräkningen då det ger inbyggda fel i modellerna i de fall 
det aktuella företaget är inne i ett förvärv eller fusion. Kritiken riktas även till deras 
egen forskning: balansräkningen används där för att ta fram de totala periodiseringarna, 
på grund av att rapporter över kassaflödet inte var standardinnehåll i de finansiella 
rapporterna vid studiens genomförande (Bartov et al., 2001, s. 448). Resultatet av 
studien är att tvärsnittsmodellerna utav Jones- och den modifierade Jonesmodellen ger 
ett bättre resultat än deras motsvarande tidsseriemodeller, framförallt när företagen som 
granskas har en oren revisionsberättelse till följd av extrem resultatmanipulering 
(Bartov et al., 2001, s. 424). Slutsatsen är att vidare forskning krävs för att utveckla en 
modell som är bättre än redan befintliga på att upptäcka resultatmanipulering (Bartov et 
al., 2001, s. 429). 
 
Hribar & Collins (2002, s. 105) undersöker skillnaden mellan att mäta periodiseringar i 
balansräkningar mot att mäta periodiseringar direkt från rapporten över kassaflödet. En 
av studiens tydligaste resultat är att periodiseringsmodeller som utgår från 
balansräkningen kan leda till väsentliga typ I-fel (Hribar & Collins, 2002, s. 106). Detta 
beror på att modeller vilka bygger på balansräkningen är känsliga mot förändringar som 
inte påverkar kassaflödet, likt omklassificeringar, avyttringar, förändringar av 
redovisningsprinciper samt valutakursförändringar (Hribar & Collins, 2012, s. 106). 
Avslutningsvis rekommenderar författarna användning av modeller som bygger på 
användandet av periodiseringar tagna direkt ur kassaflödesrapporten (Hribar & Collins, 
2012, s. 133). 
 
Den modell Hribar & Collins (2002, s. 109) främst förespråkar för att beräkna de totala 
periodiseringarna är kassaflödesmodellen i figur 6. I likhet med tidigare studier 
förespråkar Hribar & Collins (2002, s. 110) att standardisera datamaterialet genom att 
dividera det med ett index, vanligtvis föregående års totala tillgångar16. För kontroll av 
extremvärden17 används metoden winsorize där extremvärden omvandlas till samma 
värde som den första och 99:e percentilen, vilket minskar skevhet i datamaterialet 
(Hribar & Collins, 2002, s. 110).  
 

𝑻𝑨𝑲𝒊,𝒕 =
𝑬𝑩𝑿𝑰𝒊,𝒕
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Figur 6. Kassaflödesmodell för totala periodiseringar. Källa: Hribar & Collins (2002, s.109). 

 
Där: 
𝑇𝐴𝐾𝑖,𝑡 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝å 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 år 𝑡0 för företag i; 
𝐸𝐵𝑋𝐼𝑖,𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑑𝑟𝑖𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝐶𝐹𝑂𝑖.𝑡 = 𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑓𝑟å𝑛 𝑑𝑒𝑛 𝑙ö𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝐴𝑖,𝑡−1 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡−1 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 

                                                        
16 Lagged assets 
17 Outliers 
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𝑖 = 𝑖, … , 𝐼, 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥; 
𝑡 = 𝑡, … , 𝑇, å𝑟𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥. 

4.1.2 Företagets avkastning 
Kothari et al. (2005, s. 166) utvecklar i sin studie de etablerade Jonesmodellerna till att 
ta hänsyn till företagets resultat och prestation för att således förbättra styrkan i 
modellen. Tidigare studier av bland andra Dechow et al. (1995, s. 223) påpekade att de 
vanligast förekommenade modellerna för att finna resultatmanipulering är bristfälliga, 
just för att de inte tar hänsyn till företagets resultat. Kothari et al. (2005, s. 171) påpekar 
dock att ett tillägg för resultatkontroll i modellerna kommer medföra att en del av den 
faktiska resultatmanipuleringen inte kommer upptäckas när resultatet och 
periodiseringarna korrelerar. Det är istället den abnormala resultatmanipuleringen som 
ämnas upptäckas med en resultatjusterad diskretionär periodiseringsmodell (Kothari et 
al., 2005, s. 171), se figur 7. 
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Figur 7. Kotharimodellen. Källa: Kothari et al. (2005, 174). 

 
Där: 
𝑁𝐷𝐴𝑖,𝑡 = 𝐼𝑐𝑘𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝐴𝑖,𝑡−1 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡−1 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
∆𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡 =  𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑟 𝑡−1 𝑜𝑐ℎ 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 = 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡−1 𝑜𝑐ℎ 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝑖,𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 = 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 = 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑟; 
𝑖 = 𝑖, … , 𝐼, 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥; 
𝑡 = 𝑡, … , 𝑇, å𝑟𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥. 
 
Som mått på företags prestation använder Kothari et al. (2005, s. 169) avkastning på 
tillgångar18 och utför tester både med föregående periods avkastning samt den aktuella 
periodens avkastning. För beräkning av avkastningen på tillgångar utgår Kothari et al. 
(2005, s. 174) från nettoresultatet snarare än rörelseresultatet19 för att slippa antaganden 
om faktisk skattesats. För att få ett bättre mått på avkastning på tillgångar 
rekommenderar Kothari et al. (2005, s. 175) att använda resultat innan skatt och 
finansnetto, då det leder till ett mer rättvist jämförelsemått mellan företagen i studien. 
 
I forskningen ställer Kothari et al. (2005, s. 176-77) upp flera varianter av Jones- och 
den modifierade Jonesmodellen mot varandra med tillägg för avkastning på tillgångar, 
för att finna vilken av modellerna som presterar bäst. Testerna utförs på tvärsnitt baserat 
på branschtillhörighet och år (Kothari et al., 2005, s. 173). För att minska skevhet i 
datamaterialet använder Kothari et al. (2005, s. 178) metoden winsorize. 
 
Avslutningsvis lägger Kothari et al. (2005, s. 178, 195) fram att ett tillägg för en 
resultatvariabel i de befintliga Jonesmodellerna sänker risken för typ I-fel, men då 
modellen inte tar hänsyn till all resultatmanipulering består risken för typ II-fel. Som 
mått på avkastning på tillgångar rekommenderas att använda avkastning på årets 

                                                        
18 Return on assets (ROA) 
19 Earnings before interest and taxes (EBIT) 
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tillgångar (Kothari et al., 2005, s. 178). Därtill förordas att lägga till en konstant term 
(intercept) i samband med skattningen av Jonesmodellerna för att minska 
specifikationsbias20 i regressionsmodellen (Kothari et al., 2005, s. 195), något som har 
tagits efter i senare studier av bland andra Jones et al. (2008, s. 529) och Ecker et al. 
(2013, s. 194). Som kritik till den egna studien lyfter Kothari et al. (2005, s. 195) upp 
utgångspunkten för beräkningen av de totala periodiseringarna vilka beräknades utifrån 
balansräkningen istället för kassaflödet. 

4.1.3 Indelning av datamaterialet 
I majoriteten av tidigare forskning kring resultatmanipuleringsmodeller har indelningen 
av datamaterialet och observationerna skett branschvis. Ecker et al. (2013, s. 190) 
undersöker Jonesmodellerna och dess vedertagna förlängningar och testar hur 
kategoriseringen av observationerna påverkar modellernas förmåga att upptäcka 
diskretionära periodiseringar. Fokus ligger på att jämföra om storleksbaserad indelning i 
termer av föregående års totala tillgångar är bättre än branschbaserad kategorisering 
(Ecker et al., 2013, s. 190). Författarna menar att det är mindre skillnad på företag i 
ungefär samma storlek jämfört med företag i olika branscher, på grund av att större 
företag sannolikt är äldre vilket innebär att de är stabilare och har lägre tillväxttakt 
(Ecker et al., 2013, s. 191). Vidare blir större företag noggrannare granskade av 
analytiker, myndigheter, erkända revisorer och institutionella ägare vilket kan medföra 
lägre risk för resultatmanipulering (Ecker et al., 2013, s. 191). 
 
Forskningen är en tvärsnittsstudie där de primära modellerna som används är den 
ursprungliga Jonesmodellen, Jonesmodellen med intercept samt den modifierade 
Jonesmodellen med intercept (Ecker et al., 2013, s. 194). Dessa modellers effektivitet 
för att upptäcka resultatmanipulering mäts genom simulation med adderade 
diskretionära periodiseringar i datamaterialet för att undersöka om dessa “fejkade 
periodiseringar” upptäcks av modellerna (Ecker et al., 2013, s. 195). I tillägg i studien 
utförs dessutom samma test på Jonesmodellerna med tillägg av avkastning på tillgångar, 
men de visar sig ha sämre förmåga att upptäcka resultatmanipulering i jämförelse med 
modellerna utan tillägg (Ecker et al., 2013, s. 207). Slutsatsen av studien är att 
storleksbaserad indelning av observationerna i termer av föregående års totala tillgångar 
oftast är bättre än branschbaserad kategorisering för att upptäcka diskretionära 
periodiseringar (Ecker et al., 2013, s. 210). 

4.2 Modellkritik 
I genomgången av forskningsläget kring vilka modeller som är vanligast förekommande 
i studier kring resultatmanipulering utmärker sig de olika varianterna av 
Jonesmodellerna. Enligt Dechow et al. (1995, s. 199, 223) är förklaringsgraden i 
Jonesmodellen låg, enligt studien kan den endast ge förklaring till cirka 25 % av de 
totala periodiseringarna och genomgående för denna typ av modeller är att de har en 
relativt låg förklaringsgrad. Dechow et al. (2010, s. 359) betonar därutöver att modellen 
innehåller inbyggda fel då det framräknade måttet på diskretionära periodiseringar 
riskerar att korrelera med företagets resultat, totala periodiseringar, omsättning samt 
kassaflödet. 
 

                                                        
20 Misspecification 
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Låg förklaringsgrad har sedermera gett upphov till utveckling av modellen. Däremot 
ökade förklaringsgraden när förändringar i kundfordringar inkluderades i modifierade 
Jonesmodellen som en approximation för omsättningsbaserad resultatmanipulering. 
Kritik har senare riktats även mot modifierade Jones då den vilar på antagande om att 
hela förändringen i kundfordringar likställs med resultatmanipulering (Kothari et al., 
2005, s. 174). Enligt Dechow et al. (1995, s. 223) samt Hribar & Collins (2002, s. 115) 
ger den modifierade Jonesmodellen en bättre förklarande bild av diskretionära 
periodiseringar, i jämförelse med den ursprungliga Jones, utan att ge ett komplett svar 
till den totala funktion som beskriver resultatmanipulering. 
 
I och med den modifierade Jonesmodellen sänktes risken för typ II-fel, dessvärre ökade 
sannolikheten för typ I-fel något (Dechow et al., 2010, s. 358-359). För att förebygga 
den risken och samtidigt ta hänsyn till tidigare kritik inkluderade Kothari et al. (2005, s. 
171) en variabel för företagets resultat i modellen. Det reducerade risken för typ I-fel 
ytterligare, men tog istället enbart hänsyn till abnormala periodiseringar istället för de 
totala periodiseringarna. Att inte ta hänsyn till företagets totala periodiseringar menade 
bland andra Hribar & Collins (2002, s. 106) och Bartov et al. (2001, s. 448) ger lägre 
styrka till testen. 
 
Att införa en kontroll för företagets resultat i modellerna har stött på kritik. Hazarika et 
al. (2012) är ett exempel på en relativt ny studie som valt att använda modellen Kothari 
et al. (2005) tog fram. Hazarika et al. (2012, s. 48) påpekar dock att deras resultat blev 
likvärdigt även när den modifierade Jonesmodellen, utan tillägg för resultatjustering, 
användes. Keung & Shih (2014, s. 753) är inne på samma linje och riktar skarp kritik 
mot användning av resultatmanipuleringsmodeller som tar hänsyn till företagets 
lönsamhet. Keung & Shih (2014, s. 738) nämner att tillägget av kontroll för företagets 
lönsamhet i Jonesmodellerna har blivit branschstandard efter genomförd forskning av 
Kothari et al. (2005). Keung & Shih (2014, s. 738) menar dock att kontroll för 
företagets lönsamhet primärt infördes för att finna högre förklaringsgrad när företaget 
når hög tillväxttakt eller ovanligt högt resultat, men att kontrollen i de flesta studier 
används utan eftertanke på företagets resultat. Följaktligen ökar det risken för typ II-fel 
(Keung & Shih, 2014, s. 748). 
 
Enligt Keung & Shih (2014, s. 741) bör hänsyn till företags resultat enbart tas om det 
inte är påverkat av resultatmanipulering. Oftast är det emellertid svårt att avgöra om ett 
resultat beror på god lönsamhet i den aktuella perioden eller att resultatet är manipulerat 
(Keung & Shih, 2014, s. 741). Genom att inkludera avkastning på tillgångar i 
modellerna underskattas därmed den sanna resultatmanipuleringen (Keung & Shih, 
2014, s. 753). Keung & Shih (2014, s. 763) betonar att det endast är vid tillfällen då den 
äkta (ej manipulerade) avkastningen är känd som en kontroll för resultatet bör 
inkluderas, annars kommer styrkan i testen att sjunka. 
 
Bortsett från debatten kring tillägget av en kontroll för företags resultat i befintliga 
modeller har studier även undersökt andra alternativ till att öka styrkan i testen. Guay et 
al. (1996, s. 104) argumenterade för att diskretionära periodiseringsmodeller som inte 
endast tar hänsyn till tidpunkten för när resultatmanipuleringen sker, utan också när 
periodiseringen återförs kommer förbättra möjligheterna till att upptäcka 
resultatmanipulering. En sådan modell har emellertid inte blivit standard, men Dechow 
et al. (2012, s. 276) för fortfarande forskningen framåt för utvecklandet av en sådan 
modell. Dechow et al. (2012, s. 276) menar att hänsyn bör tas till att diskretionära 
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periodiseringar som sker måste återföras i en senare period. Om det går att identifiera 
den period där resultatmanipuleringen ägt rum och perioden där återföringen sker 
kommer modellerna i genomsnitt nå förklaringsgrad på 40 %, vilket är klart starkare än 
vad tidigare modeller och forskning kommit fram till (Dechow et al., 2012, s. 276). 
 
Nära inpå all forskning som tas upp ovan rekommenderar i dess slutsatser att vidare 
studier måste utföras för att finna en modell överlägsen de redan befintliga på att 
upptäcka resultatmanipulering. Dechow et al. (2010, s. 353) nämner i sin 
forskningsartikel att modellerna som används idag inte är suveräna, att begreppet 
periodiseringar är oföränderligt aktuellt och under ständig utveckling. Detta i följd av att 
redovisningsreglerna ständigt förändras och att alla konton på balansräkningen förutom 
kassan idag har möjlighet till att periodiseras (Dechow et al., 2010, s. 353).  Dechow et 
al. (2010, s. 391) avslutar med att beskriva forskningsläget kring utvecklingen av 
resultatmanipuleringsmodeller likt en kapplöpning mellan olika studier och att 
forskning bedrivs för att finna både förlängningar och förbättringar av de redan 
etablerade modellerna. 

4.3 Sammanfattning 
Fokus för att finna dessa resultatjusteringar har legat på modeller för att upptäcka 
diskretionära periodiseringar. Den modell som primärt använts i tidigare studier och 
stått emot mest kritik är den modifierade Jonesmodellen. Då samma modell med tillägg 
för en variabel som tar hänsyn till avkastning på tillgångar inte har visat sig suverän 
väljer vi i vår forskning att använda den allmänt vedertagna varianten av modifierade 
Jonesmodellen i fortsatt operationalisering av studien.  
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5. Forskningsdesign 
Kapitlet presenterar valt tillvägagångsätt för insamling av datamaterialet och hur det 
bearbetats. Strävan har funnits i att återspegla tidigare forskning och göra val som är 
förenliga med dem. Därefter ges en bild av de statistiska metoderna och grunden till de 
hypotestester som presenteras i nästföljande kapitel. Avslutningsvis återfinns ett avsnitt 
om kritik och reflektioner över de val som tagits under operationaliseringen. 
 

5.1 Datainsamlingsmetod och urval 
För att inhämta finansiell information från alla bolag på Stockholmsbörsens Small, Mid 
och Large Cap för åren 2005 till 2013 insåg vi att bästa alternativet var att använda 
sekundärdata istället för att manuellt sammanställa data från årsredovisningar. Detta 
sparade tid och minskade drastiskt risken för fel vid sammanställning. Dessvärre är en 
nackdel med sekundärdata att det inte ovillkorligen stämmer överens med den officiella 
informationen i årsredovisningar. För att minimera risken att den inhämtade 
informationen var felaktig genomfördes slumpvisa stickprov och jämförde inhämtat 
datamaterial med aktuella årsredovisningar. Alla stickprov från sekundärdata visade sig 
överensstämma med respektive företags officiella information varav vi valde att 
använda och se studiens insamlade data som trovärdigt och korrekt.  
 
Via Umeå Universitetsbibliotek finns god tillgång till databaser såsom Retriver 
Business, Amadeus och Thomas Reuters Datastream vilka alla innehåller den finansiella 
information vi efterfrågar. För att uppnå studiens syfte och genomföra aktuella 
beräkningar behövdes detaljerad information om specifika kontogrupper vilket var 
avgörande i valet av källa. Nämnda databaser testades för att kontrollera vad som 
skiljde dem åt och vi insåg att Datastream var den databas som kunde tillhandahålla den 
mest lättillgängliga och detaljrika finansiella information som matchade studiens behov.  
När informationen exporterades från Datastream erhölls information om de företag som 
vid exakt den tidpunkten är listade på någon av Small, Mid eller Large Cap. Det innebar 
att ingen information erhölls för företag som varit listade på Stockholmsbörsen någon 
gång mellan åren 2005 till 2014 men vilka inte var noterade vid insamlingstidpunkten. 
Datamaterialet bearbetades och sammanställdes därefter i Microsoft Excel.   

5.1.1 Sammanställning och bortfall 
Första sammanställningen av datamaterialet resulterade i bortfall som innebar att vissa 
observationer helt exkluderades från studien. I och med att databasen utgår från 
börslistor inkluderas exempelvis både Volvo A och Volvo B aktien vid importen av 
datamaterialet och dessa två observationer motsvarar endast ett företag. Det ledde till att 
”B-aktien” exkluderades för att samma företag enbart ska finnas representerat i 
datamaterialet en gång.  
 
I samband med inhämtningen av datamaterialet var en del observationer benämnda 
“Requested data not available” (RDNA), vilket motsvarar de företag databasen inte har 
tillgång till. Vid importen av datamaterialet nämns inte vilka företag som exkluderats, 
det är enbart möjligt att få fram genom att matcha respektive börslista med listan som 
exporterades från Datastream. Dessa felvärden beror på att redovisningen inte finns 
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tillgänglig i svenska kronor utan redovisas istället i exempelvis euro eller kanadensisk 
dollar. För senare bearbetning av datamaterialet var det nödvändigt att alla företag var 
jämförbara vad gäller redovisningsvaluta. Storleksindelningen av alla observationer 
kom att bygga på respektive företags totala tillgångar i absolut värde, vilket hade 
hindrats av att skilda valutor var representerat i datamaterialet. Det hade varit möjligt att 
manuellt utifrån matchning finna vilka företag Datastream exkluderat och räkna om 
tillgångarna till SEK. Det hade emellertid medfört en felkälla på grund av svårigheten 
att finna rätt valutakurs som använts för varje enskilt företag och period. Beslut togs 
därför att för varje enskild period helt exkludera observationerna benämnda RDNA. 
 
På grund av att rörelsekapital har relativt liten betydelse i finansiella bolag samt att 
redovisningen i dessa bolag skiljer sig från resterande branscher valdes att helt 
exkludera dessa från studien. Det utfördes i linje med tidigare forskning där vi utgått 
från hur Dechow et al. (2012, s. 291), Hazarika et al. (2012, s. 47) samt Kothari et al. 
(2005, s. 194) valt att göra. Detta medförde att banker och investmentbolag 
exkluderades från den ursprungliga listan på 291 st. företag. För att avgöra vilka företag 
som klassificeras bank eller investmentbolag utgick vi från kategorin “financials” på 
Nasdaq OMX Nordic (Nasdaq, 2015). Den listan innehåller även fastighetsbolag, vilka 
inte skulle exkluderas. För att säkerställa att inte några fastighetsbolag utelämnades 
kontrollerades företagens respektive årsredovisning innan företagen slutligen 
exkluderades. Antal observationer från den automatiska informationsinhämtningen från 
Datastream och de manuella exkluderingarna är sammanställda i tabell 1. 

 
Tabell 1. Antal observationer och bortfall. 

 

Börslista Small Cap Mid Cap Large Cap Totalt 

Ursprungligt antal företag 106 93 92 291 

Dubbletter exkluderas - 3 - 2 - 19 - 24 

RDNA exkluderas - 4 - 13 - 10 - 27 

Finansiella bolag exkluderas - 3 - 6 - 11 - 20 

Antal företag kvar i studien efter första 
exkluderingen 

96 72 52 220 

 

5.1.2 Manuell komplettering 
Nästa steg i bearbetningen av datamaterialet var att sammanfoga de tre enskilda 
börslistorna och komplettera med nödvändig finansiell information som inte inkluderats 
vid exporten från Datastream. Från respektive företags årsredovisning för aktuellt år 
inhämtades de saknade posterna ur balans- och resultaträkningen som var relevanta för 
att möjliggöra storleksindelning. De observationer som inte kunde kompletteras 
exkluderades det aktuella året och räknades som bortfall. Denna typ av bortfall innebar 
att en observation ett enskilt år exkluderades, men resterande observationer från samma 
företag fanns fortsatt representerat övriga år. Det innebar att antalet totala observationer 
varierade mellan åren. 
 
När de tre börslistorna sammanslagits utfördes beräkningar för att dela in 
observationerna i grupper. Grupperingarna bestämdes utifrån 25 percentilen, 
medianvärdet samt 75 percentilen av de totala tillgångarna för att varje enskild grupp 
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varje år skulle vara jämt fördelade. Observationerna inom percentil 1 – 25 
klassificerades som grupp 1, percentil 26 – 50 som grupp 2 och så vidare. En 
sammanställning över antalet observationer som kvarstod efter bortfallen och nämnda 
exkluderingar återges i tabell 2. I appendix 3 återfinns tabell över antalet observerade 
företag per år indelat i dess skilda grupper.  
 

Tabell 2. Antal företag och bortfall per år. 
 

Räkenskapsår 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Totalt 

Antal observationer 
kvar efter första 
exkluderingen 

220 220 220 220 220 220 220 220 1 760 

Exkludering av 
observationer som ej 
kompletterats 

- 13 - 10 - 8 - 7 - 6 - 9 - 11 - 10 - 74 

Värde noll i föregående 
års totala tillgångar 
exkluderas 

- 1 - 1 - 8 - 10 - 12 - 14 - 24 - 33 - 103 

Antal observationer 
kvar i studien 

206 209 204 203 202 197 185 177 1 583 

 
Det större antalet bortfall i den senare delen av datamaterialet kan förklaras av att desto 
äldre datamaterial, desto större sannolikhet att ett specifikt bolag inte var listad på 
börsen vid den givna tidpunkten. 

5.2 Observerade vd-byten 
Utöver företagens finansiella information insamlades fakta om och när de undersökta 
företagen hade genomgått ett vd-byte. Denna information inhämtades från 
publikationen Styrelser och revisorer i Sveriges börsföretag, utgivna av SIS 
Ägarservice AB för åren 2006 till 2014. Informationen bearbetades systematiskt där 
respektive företag och år kodades med antingen 1 eller 0 beroende på om ett vd-byte 
skett eller inte det specifika året. För att säkerställa att vd-bytet registrerades i rätt 
tidsperiod användes räkenskapsår istället för kalenderår. Totalt resulterade 
informationsinhämtningen i 222 st. vd-byten fördelade över tidsperioden men på grund 
av tidigare exkluderade observationer användes alltjämt endast 201 st. av dessa i den 
fortsatta studien.  
 
I enlighet med majoriteten av tidigare forskning avsåg vi att dela in samtliga vd-byten i 
rutinmässiga respektive icke-rutinmässiga skiften likt klassificeringen från exempelvis 
Pourciau (1993, s. 318), Wells (2002, s. 178), Hazarika (2012, s. 47), Eisfeldt & 
Kuhnen (2013, s. 363) samt Jenter & Kanaan (2014, s. 9). Dessa tidigare studier har 
kategoriserat vd-byten genom att studera pressmeddelanden, media och 
årsredovisningar och därigenom försökt utläsa kärnan i varför ett byte har uppstått. 
Senare forskning har emellertid kritiserat denna metod. Eisfeldt & Kuhnen (2013, s. 
365) menar att tolkning av sekundär information blir väldigt subjektiv utifrån forskaren, 
samt att risk finns att journalisterna inte är helt objektiva vid publiceringen av nyheten. 
Ytterligare riskerar företagen ha incitament att dölja sanningen bakom ett vd-byte vilket 
får till följd att klassificeringen riskerar innehålla systematiska fel. Wells (2002, s. 178) 
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tar också upp kritik till denna metod och menar att tolkning av text från media utgör 
begränsning i kategoriseringen och att tolkningen antagligen inte är helt i linje med den 
faktiska, objektiva sanningen.  
 
I linje med nämnda kritik och för att kringgå problematiken med den subjektiva 
bedömning som tolkning innebär valde vi ålder som approximation för om ett skifte av 
vd skett rutinmässigt eller ej. Som bas för indelningen valde vi att följa Hazarika et al. 
(2012) kategorisering för vd-byten där bakgrundinformation saknades. Hazarika et al. 
(2012, s. 48) utgick primärt från Forbes årliga lista över aktuella företagsledare och dess 
information om vad som föranlett ett skifte. De vd-byten utan bakgrundsinformation 
klassificerades som tvingat om den avgående vd:n var under 60 år, respektive frivilligt 
om vd:n var över 59 år (Hazarika et al., 2012, s. 48). 
 
Vidare valde vi att kategorisera vd-byten om de skett första eller andra halvan av året. 
Denna indelning valdes baserat på att Murphy & Zimmerman (1993, s. 309) påpekar att 
det kan ha betydelse vid vilken tidpunkt på året vd:n tillträder och därigenom i vilket 
räkenskapsår resultatmanipulering kommer ske. För att tydliggöra Murphy & 
Zimmermans (1993, s. 309) argument menar de att om tillträdande vd har kontroll över 
företaget majoriteten av året kommer stålbadet att ske samma år (år ”t0”). Har istället 
den tillträdande vd:n kontroll över företaget i minoritet av året kommer stålbadet ske i 
en efterföljande period (år ”t+1”). De byten som inträffade under respektive företags 
första halvår av räkenskapsåret klassificerades som att tillträdande vd haft kontrollen i 
majoritet av året, inträffade det senare klassificeras det som minoritet av året.  
 
För att klassificera och kategorisera alla vd-byten utgick vi från information som 
återfinns i databasen Retriver Business. Under fliken ”befattningshavare” inhämtades 
fakta för vid vilken tidpunkt vd-bytet registrerats samt hur gammal den avgående vd:n 
var vid skiftet. I de fall där information saknades i Retriver Business, vilket gällde 
främst de byten vilka inträffat före år 2007, inhämtade vi informationen via sökningar 
på Google vilket resulterade i informationsinhämtning främst från olika nyhetsbyråer i 
form av pressmeddelanden. 
 

 
 

Figur 8. Indelning vd-byte per år.  
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Figur 8 visar att flest antal vd-byten registrerades under den undersökta periodens 
senare hälft. En anledning till att relativt få byten är registrerade år 2006 kan finnas i att 
ju längre bak i tiden datamaterialet sträcker sig, desto färre företag ingår i studien. 
Andelen ej rutinmässiga byten är bestående över perioden och i majoriteten av fallen 
har vd-bytet inträffat under andra halvan av räkenskapsåret.  

5.3 Extremvärden 
Vid beräkning av de diskretionära periodiseringarna samt nyckeltalen inför de 
statistiska testerna påträffades flertalet extremvärden, främst i relationen mellan olika 
balansposter. Dessa värden vilka bland annat kan uppstå när ett företag är inne i 
exceptionell tillväxtfas medför skevhet till hela datamaterialet och försvårar analys av 
de statistiska testerna. För att möjliggöra beräkningarna av periodiseringarna och 
fullgöra regressionerna användes metoden winsorize på insamlat datamaterial i enlighet 
med tidigare studier som exempelvis Hazarika et al. (2012, s. 48) och Kothari et al. 
(2005, s. 178). 
 
Winsorize utfördes i linje med Kothari et al. (2005, s.178) vilket innebar att alla 
observerade värden över den 99:e percentilen och under den 1:a percentilen ersattes 
med värden motsvarande respektive percentil. Denna justering av datamaterialet 
utfördes på alla variabler som användes vid beräkningarna. Skillnaden mellan metoden 
Kothari et al. (2005, s. 178) använder jämfört med vår metod var att i vår studie 
användes 95:e respektive 5:e percentilen vilket motsvarar de värden Hazarika et al. 
(2012, s. 48) använde sig av. Skillnaden mot Hazarika et al. (2012) studie var att de inte 
använde metoden på alla variabler, vilket vi som nämnt ovan valde att göra i linje med 
Kothari et al. (2005). 

5.4 Diskretionär periodiseringsmodell 
Modellen som valdes för att beräkna resultatmanipulering bygger på den modifierade 
Jonesmodellen som presenterades av Dechow et al. (1995). Modellen är vida använd i 
efterföljande forskning vilket ligger till grund för vårt val av modell. Exempel på studier 
vilka utgår från nämnd modell och vi hämtat inspiration från är främst Wells (2002), 
Kothari et al. (2005), Hazarika et al. (2012) samt Ecker et al. (2013).  
 
Första beslutet i val av modell var att välja utgångspunkt från balansräkningen eller 
kassaflödet vid beräkning av de totala periodiseringarna.  Båda metoderna har sina för- 
och nackdelar där bland andra DeAngelo (1986, s. 410) samt Jones (1991, s. 207) är 
förespråkare för balansräkningsmetoden. Senare forskning från bland andra Bartov et al. 
(2001, s. 424) samt Hribar & Collins (2002, s. 133) rekommenderar användning av 
kassaflödesbaserade modeller, bland annat av anledningen att en sådan modell inte är 
lika känslig som balansrapportsmodeller för förändringar som inte påverkar kassaflödet. 
Primära anledningen till varför balansräkningsmodeller fortfarande används är för 
studier där datamaterialet sträcker sig tillbaks till en period där kassaflödesrapportering 
inte var obligatoriskt. Exempelvis använder Kothari et al. (2005, s. 173) och Ecker et al. 
(2013, s. 194) en balansräkningsmodell, men deras datamaterial inkluderar en tidsperiod 
som sträcker sig långt innan kassaflödesrapportering blev obligatorisk. Det innebär i 
deras fall att det inte var möjligt att använda en kassaflödesmodell som exempelvis 
Hribar & Collins (2002, s. 133) rekommenderar. En senare studie med ett nyare 
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datamaterial vilken använt sig av en kassaflödesmodell för beräkningar är exempelvis 
Choi et al. (2014, s. 32).  
 
Som bas för att beräkna totala periodiseringar i studien följer vi den gängse 
argumentationen. Hribar & Collins (2002, s. 109) kassaflödesmodell (figur 9) blir i och 
med det utgångsläge för fortsatta beräkningar. 
 

𝑻𝑨𝑲𝒊,𝒕 =
𝑬𝑩𝑿𝑰𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏

−
𝑪𝑭𝑶𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏

 

 
Figur 9. Totala periodiseringar. Källa: Hribar & Collins (2002, s. 109). 

 
Där: 
𝑇𝐴𝐾𝑖,𝑡 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝å 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 år 𝑡0 för företag i; 
𝐸𝐵𝑋𝐼𝑖,𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑑𝑟𝑖𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝐶𝐹𝑂𝑖.𝑡 = 𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑓𝑟å𝑛 𝑑𝑒𝑛 𝑙ö𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝐴𝑖,𝑡−1 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡−1 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑖 = 1, … , 209, 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥; 
𝑡 = 2005, … , 2013, å𝑟𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥. 
 
Nästa steg i val av modell blev att fastställa vilken typ av modell som kom att användas 
för att beräkna den icke diskretionära delen av periodiseringarna. Bartov et al. (2001, s. 
424) menar att användning av den modifierade Jonesmodellen i en tvärsnittsstudie ger 
bättre och säkrare utfall jämfört med att använda modellen i en tidsserieanalys och 
rekommenderar därför att utföra en tvärsnittsstudie. En ytterligare fördel vid jämförelse 
av dessa två metoder är att en tvärsnittsstudie medför ett större datamaterial då en 
tidsserieanalys medför bortfall då den metoden inte fungerar bra på företag med en kort 
historia, exempelvis nystartade bolag (Bartov et al., 2001, s. 424). Både Kothari et al. 
(2005, s. 173), Ecker et al. (2013, s. 194) och Choi et al. (2014, s. 32) använder sig av 
tvärsnittsstudie istället för tidsserieanalys vilket ytterligare visar att det är en vedertagen 
metod i senare forskning.  
 
Vårt val av modell följer forskningsläget, därav väljs den modifierade Jonesmodellen att 
användas i en tvärsnittsstudie. I kontrast till äldre forskning av bland annat Jones (1991) 
och Dechow et al. (1995) valde vi att inkludera en konstant för interceptet i modellen. 
Det valet följer hur modellen utvecklats i senare studier av bland andra Kothari et al. 
(2005, s. 173), Ecker et al. (2013, s. 194) samt Choi et al. (2014, s. 32-33). 
Argumentationen ligger i att tillägget av en konstant ökar modellens styrka. 
 

𝑵𝑫𝑨𝒊,𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏
𝟏

𝑨𝒊,𝒕−𝟏

+ 𝜶𝟐
∆𝑹𝑬𝑽𝒊,𝒕 − ∆𝑹𝑬𝑪𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏

+ 𝜶𝟑
𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏

 

Figur 10. Modifierade Jonesmodellen med intercept. Källa: Ecker et al. (2013, s. 194). 
 
Där: 
𝑁𝐷𝐴𝑖,𝑡 = 𝐼𝑐𝑘𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡0  𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝐴𝑖,𝑡−1 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡−1 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 =  𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑟 𝑡−1 𝑜𝑐ℎ 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
∆𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡 = 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡−1 𝑜𝑐ℎ 𝑡0  𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 = 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 = 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑝𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑟; 
𝑖 = 1, … , 209, 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥; 
𝑡 = 2005, … , 2013, å𝑟𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥. 
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För beräkning av icke diskretionära periodiseringar skattas de gruppspecifika 
parametrarna. Vi har grupperat dessa parametrar utifrån observationernas totala 
tillgångar föregående räkenskapsår. Ecker et al. (2013, s. 191) argumenterar att en bra 
och relativ homogen indelning av företagen är betydande för att beräkningarna av 
diskretionära periodiseringar ska bli tillförlitliga. Därav är en indelning baserad på 
företagens tillgångar att föredra (Ecker et al., 2013, s. 210). De gruppspecifika 
parametrarna grundar sig i de utav oss skapade storleksgrupperna och är unika för varje 
grupp samt år. Skattning av de gruppspecifika parametrarna skedde med hjälp av linjär 
regressionsanalys i SPSS. För varje tvärsnitt, det vill säga för varje grupp av företag för 
varje enskilt år genomfördes regressionsanalys (totalt 36 st.) för att skatta parametrarna 
som används i modifierade Jonesmodellen. Skattningsmodellen återfinns i appendix 4. 
 
När totala samt icke diskretionära periodiseringar beräknats används sambandet dem 
sinsemellan för att bryta ut de diskretionära periodiseringarna. Det görs i enlighet med 
hur Healy (1985, s. 94) ställer upp sin modell (figur 11). De framräknade diskretionära 
periodiseringarna likställs vidare i vår studie med resultatmanipulering.  
 

𝑻𝑨𝑲𝒊,𝒕 = 𝑵𝑫𝑨𝒊,𝒕 + 𝑫𝑨𝒊,𝒕 
 ↓    

 𝑫𝑨𝒊,𝒕 = 𝑻𝑨𝑲𝒊,𝒕 − 𝑵𝑫𝑨𝒊,𝒕 
Figur 11: Diskretionära periodiseringar. Källa: Healy (1985, s. 94). 

 
Där: 
𝑇𝐴𝐾𝑖,𝑡 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝å 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 år 𝑡0 för företag i; 
𝑁𝐷𝐴𝑖,𝑡 = 𝐼𝑐𝑘𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝐷𝐴𝑖.𝑡 = 𝐷𝑖𝑠𝑘𝑟𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑖 = 1, … , 209, 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥; 
𝑡 = 2005, … , 2013, å𝑟𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥. 
 
De diskretionära periodiseringarna kan anta både positiva och negativa värden vilket 
motsvarar resultatmanipulering i positiv eller negativ riktning. En uppåtgående 
resultatmanipulering jämställs med en ökning av årets resultat, medan en nedåtgående 
manipulering försämrar resultatet. 

5.5 Statistisk metod 
I analysen av datamaterialet användes statistikprogrammet SPSS. För att möjliggöra 
statistiska tester skapades deskriptiv statistik för att visuellt bedöma om variablerna och 
sambanden kunde tetas linjärt. Genom att granska den deskriptiva statistiken grafiskt 
antogs variablerna vara normalfördelade och oberoende. Därefter påbörjades 
regressionsanalys. Regressionerna används för att avgöra vilken lutning 
regressionslinjen har genom att avläsa riktningskoefficientens förtecken samt att 
bedöma sambandens styrka genom att studera storleken på residualerna och hur 
variationen i dessa faller ut (Dahmström, 2005, s. 194).   
 
Valet av regressionstester beror på datamaterialets natur där linjär regression förutsätter 
att den beroende variabeln är kvantitativ och kontinuerlig eller diskret och för logistisk 
regression måste den beroende variabeln vara binär (Dahmström, 2005, s. 219). Hypotes 
1 - 4 har nivån på diskretionära periodiseringar (kontinuerlig) som beroende variabel 
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och flera förklarande variabler används, därmed passar multipel linjär regression bra för 
dessa tester. För hypoteserna 5 och 6 används vd-byte (binär) som beroende variabel, 
vilket ledde till att en logistisk regression användes för dessa tester.  
 
För att stärka förklaringsgraden och minska risken att felaktiga samband noteras i 
regressionsmodellerna inkluderades kontrollvariabler. Kontrollvariabler används för att 
kontrollera om de testade förklarande variablerna står för det egentliga sambandet eller 
om annan förklaring till variationen i den beroende variabeln återfinns (Dahmström, 
2005, s. 216). Som bland andra Murphy & Zimmerman (1993, s. 275) och Wells (2002, 
s. 188) nämner finns stor sannolikhet att företagets resultat och förekomsten av 
diskretionära periodiseringar har ett samband. För att ta hänsyn till detta eventuella 
samband valde vi att införa kontroll för företagets lönsamhet och tillväxt i 
regressionerna. Kontrollvariablerna som slutligen valdes följer argumentationen från 
Hazarika et al. (2012, s. 56) som använder sig av flera olika kontrollvariabler för 
företagets prestation, storlek etcetera. Som kontrollvariabler i regressionerna har ROA, 
ΔROA, ROAmark, ln_LaggA och ΔSALES använts. En förklaring till dessa variabler 
återfinns i tabell 3, sidan 51.  
 
Likt Puffer & Weintrop (1991, s. 19) använde vi ett prestationsmått som tog hänsyn till 
marknadens genomsnittliga lönsamhet respektive år i och med variabeln ROAmark. Vid 
beräkning av lönsamhetsmåtten utgår vi likt Eisfeldt & Kuhnen (2013, s. 364) från 
resultatposten EBIT. Hazarika et al. (2012, s. 50) använder därutöver en 
kontrollvariabel för företagets storlek, vilket vi replikerar med variabeln ln_LaggA. 
Variabeln tas med då storleken på ett företag potentiellt har samband med hur väl 
övervakade företagen är av externa parter och därmed påverkar omfattningen av 
subjektiva redovisningsval (Hazarika et al., 2012, s. 56). Hazarika et al. (2012, s. 56) 
menar att mer omfattande extern kontroll leder till mindre angelägenhet hos ledningen 
att använda subjektiva redovisningsval.  
 
Korrelationen mellan förklarande variabler och kontrollvariabler bör alltid kontrolleras 
innan regressionsanalys genomförs och de variabler som korrelerar kraftigt bör inte 
användas i samma modell för att uppnå ett säkert resultat (Wahlin, 2011, s. 277). Därför 
sammanställs och analyseras kontrollvariablerna och variabeln för diskretionära 
periodiseringar i en korrelationstabell innan respektive regressionstest utförs. Ett 
vedertaget korrelationsvärde vilket ofta antas motsvara hög korrelation är ett värde 
överstigande 0,8 (Studenmund, 2001, s. 256).  
 
Något regressionsanalyser inte kan uppnå är att beskriva kausaliteten, det vill säga att 
klargöra vad som orsakar vad (Studenmund, 2001, s. 8). I vår studie förekommer 
kausalitetsproblematiken framförallt i huruvida det är diskretionära periodiseringar som 
orsakar vd-byte, eller om det omvänt är vd-byte som orsakar diskretionära 
periodiseringar. Därmed testas huruvida skillnader återfinns i resultaten om 
orsaksriktningen vänds, variabeln vd-byte testas således både som förklarande samt 
beroende variabel.  

5.6 Regressionsmodeller 
I det här avsnittet exemplifieras hur de empiriska regressionsmodellerna ser ut för de 
uppställda hypoteserna genom att presentera den linjära modellen för hypotes 2 samt 
logistiska modellen för hypotes 5a och 5b. Regressionsmodellerna som används för 
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resterande hypoteser återfinns i appendix 5 och 6. I avsnitt 5.6.3 återges förklaring till 
samtliga variabler. 

5.6.1 Linjära regressionsmodeller 
I appendix 5 presenteras den teoretiska multipla regressionsmodell som utförda 
regressioner för hypotestest 1 – 4 grundar sig på. För att testa hypotes 2 användes de tre 
följande regressionsmodellerna nedan. För hypotes 1, 3 och 4 ser modellerna 
motsvarande ut med enda skillnaden att de testar skilda tidsperioder och dessa modeller 
återfinns i appendix 5. 
 

𝐷𝐴 = 𝑏0 + 𝑏1𝑉𝐷0 + 𝑏2𝑅𝑂𝐴0 + 𝑏3𝑙𝑛_𝐿𝑎𝑔𝑔𝐴0 + 𝜀 
 

Figur 12. Regression för H:2. 

 
𝐷𝐴 = 𝑏0 + 𝑏1𝐸𝑗 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑛0 + 𝑏2𝑅𝑢𝑡𝑖𝑛0 + 𝑏3𝑅𝑂𝐴 + 𝑏4𝑙𝑛_𝐿𝑎𝑔𝑔𝐴 + 𝜀 

 
Figur 13. Regression för H:2a. 

 
𝐷𝐴 = 𝑏0 + 𝑏1𝐹ö𝑟𝑠𝑡𝑎 ℎ𝑎𝑙𝑣å𝑟𝑒𝑡0 + 𝑏2𝐴𝑛𝑑𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑙𝑣å𝑟𝑒𝑡0 + 𝑏3𝑅𝑂𝐴 + 𝑏4𝑙𝑛_𝐿𝑎𝑔𝑔𝐴 + 𝜀 

 
Figur 14. Regression för H:2b. 

5.6.2 Logistiska regressionsmodeller 
I appendix 6 återges den teoretiska logistiska regressionsmodell som testerna för 
hypotes 5 och 6 baseras på. För H:5a och H:5b används regressionsmodellen i figur 15. 
För H:5c och H:5d ser modellen likvärdig ut med samma förklarande variabler, men 
den beroende variabeln är ersatt mot ej rutinmässigt vd-byte. Dessa regressionsmodeller 
återfinns i appendix 6.  
 

𝑙𝑛 (
𝑉𝐷0

1 − 𝑉𝐷0
) = 𝑏0 + 𝐷𝐴0 + 𝑅𝑂𝐴𝑚𝑎𝑟𝑘0 + 𝑙𝑛_𝐿𝑎𝑔𝑔𝐴0 + ∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆0 + 𝜀 

Figur 15. Logistisk regression för H:5a & H:5b. 
 

5.6.3 Förklaring av variablerna 
I tabell 3 återges förklaring till vad variablerna som ingår i undersökningarna betyder, 
hur de är uppbyggda samt vilken mätskala de utgör.  
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Tabell 3. Förklaring variabler. 
 

Variabel Mätskala  Förklaring 
DA Kontinuerlig  Nivån på diskretionär periodisering, likställs med 

resultatmanipulering. 
TA Kontinuerlig  Nivån på total periodisering. 

VD Binär (dummy) { 
1 = Byte av vd har inträffat. 
0 = Inget vd-byte har inträffat. 

Första halvåret Binär (dummy) { 
1 = Byte av vd har inträffat under första halvåret. 
0 = Inget vd-byte har inträffat under första halvåret. 

Andra halvåret Binär (dummy) { 
1 = Byte av vd har inträffat under andra halvåret. 
0 = Inget vd-byte har inträffat under andra halvåret. 

Ej rutin Binär (dummy) { 
1 = ”Ej rutinmässigt” vd-byte har inträffat. 
0 = Inget ”ej rutinmässigt” vd-byte har inträffat. 

Rutin Binär (dummy) { 1 = ”Rutinmässigt” vd-byte har inträffat. 
0 = Inget ”rutinmässigt” vd-byte har inträffat. 

ROA Kontinuerlig 
 Avkastning på tillgångar: 𝐸𝐵𝐼𝑇𝑖,𝑡

𝐴𝑖,𝑡−1
 

ROAmark Kontinuerlig  ROA subtraherat med marknadens genomsnittliga ROA. 
ΔROA Kontinuerlig  Förändringen i ROA år t0 och t−1. 
ΔSALES Kontinuerlig  Förändring i omsättning år 𝑡0 𝑜𝑐ℎ 𝑡−1. 
ln_LaggA Kontinuerlig  Naturliga logaritmen (bas: e) av föregående års totala 

tillgångar. 
 
Där: 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝑖,𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝐸𝑗 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑛𝑚ä𝑠𝑠𝑖𝑔𝑡 = 𝑉𝑑: 𝑛 𝑣𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 60 å𝑟 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ä𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑡; 
𝑅𝑢𝑡𝑖𝑛𝑚ä𝑠𝑠𝑖𝑔𝑡 = 𝑉𝑑: 𝑛 𝑣𝑎𝑟 ö𝑣𝑒𝑟 50 å𝑟 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ä𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑡; 
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑅𝑂𝐴 = 𝐴𝑙𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 
𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 å𝑟. 
𝐴𝑖,𝑡−1 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡−1 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑖 = 1, … , 209, 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥; 
𝑡 = 2005, … , 2013, å𝑟𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥. 

5.7 Metodkritik 
I det här avsnittet presenteras en kritisk genomgång av de val och beslut som tagits i den 
empiriska undersökningen. I den empiriska processen finns genomgående risk för fel, 
vilket kan leda till felaktiga resultat, analys och slutsatser.  

5.7.1 Datainsamling och urval 
Det finns risk att inhämtat datamaterial inte stämmer överens med företagens officiella 
årsredovisningar. Vid manuell inhämtning av kompletterande information från 
årsredovisningar kan den mänskliga faktorn medgivit ytterligare risk för fel, trots 
noggrannhet och gemensam bearbetning 
 
Vidare har registreringen av alla vd-byten skett fullständigt manuellt när det gäller det 
faktiska bytet, tidpunkten samt ålder vilket leder till att det antagligen är här den största 
risken för inneboende fel återfinns. Gällande det faktiska vd-bytet har dubbel kontroll 
utförts i och med att vi använde två olika källor. En för att kontrollera att bytet faktiskt 
ägt rum och en som kontroll att informationen stämmer och för att ta fram ålder och 
tidpunkt för bytet. Att två olika källor använts för att samla information om vd-bytet 
borde stärka tillförlitligheten i den delen av datamaterialet. För ålder och tidpunkt för 
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bytet har primärt databasen Retriver använts. När informationen saknats i databasen har 
vi nyttjat andra källor som exempelvis nyhetsbyråer vilka vi värderar som mindre 
tillförlitliga på grund av ökad subjektivitet, något som ökar risken för fel i 
datamaterialet. Vi har försökt kontrollera samt minimera risken för ovan nämnda fel och 
utgått från att databasen har korrekt information.  

5.7.2 Observerade vd-byten 
Gällande indelningen av rutinmässigt respektive icke rutinmässigt vd-byte återfinns 
vaga belägg för att indelningen är suverän. Vi valde ändå att använda denna indelning 
på grund av att klassificeringen som använts i tidigare forskning fått mycket kritik för 
sin subjektivitet. En indelning likt majoriteten av tidigare forskning, det vill säga att 
söka upp den underliggande faktorn genom publikationer och uttalanden, skulle vara 
väldigt tidskrävande och rimligtvis ändå inte ge en helt sanningsenlig indelning. Ett skäl 
till att se ett byte där den avgående vd:n närmar sig pensionsåldern som rutinmässigt är 
att både den personen samt företaget då haft tid till att planera för avgången. Om skiftet 
planläggs i god tid ökar rimligtvis sannolikheten för en ordnad överlämning. Det 
motiverar varför vi ändå valde att använda klassificeringen med avgående vd:s ålder 
som bas, även om den kan ses vag.  
 
De förklarande variablerna som indikerar när ett byte av vd skett, om det ägt rum under 
första eller andra halvåret samt vilken ålder avgående vd var vid bytet utgår från 
respektive företags räkenskapsår, ej kalenderår. Hos majoriteten av observationerna 
sammanfaller dessa, men för 18 st. observationer har variablerna justerats med hänsyn 
för brutet räkenskapsår. Här finns risk för att ett byte har registrerats på fel 
verksamhetsår om informationen från Datastream (verksamhetsår) eller Retriver 
(tidpunkt för bytet och ålder) ej överensstämmer med den officiella informationen. 
Risken uppskattas som liten, men om felet förekommer orsakar det en liten bias i 
undersökningen då variabeln för vd-bytet inte kommer matchas mot de andra 
variablerna i rätt tidsperiod. 

5.7.3 Diskretionär periodiseringsmodell 
Generellt är modeller som beräknar resultatmanipulering i form av diskretionära 
periodiseringar utsatt för kritik, något som tas upp i förgående kapitel. Vi är medvetna 
om att modifierade Jonesmodellen har låg förklaringsgrad och att den inte är suverän 
vad gäller distinktionen mellan tvingande och frivilliga periodiseringar. Den baseras 
dessutom på antaganden som frekvent ifrågasatts i tidigare forskning. Trots kritiken 
används modellen flitigt i aktuell och publicerad forskning vilket tyder på att den är 
allmänt vedertagen och troligen en av de bättre modellerna att använda. Utifrån 
verktygen som finns tillgängliga anser vi därmed gjort rätt modellval. 

5.7.4 Extremvärden 
Likt klassificeringen av vd-byten i rutinmässigt eller ej innebär all justering av 
datamaterialet någon form av subjektiva val. Vi har strävat att utifrån vedertagna 
praktiska metoder återge en absolut sanning, likväl kan en del uppställda val anses 
oförenliga med bakomliggande metodologiska utgångspunkter. Vi ämnar vara 
transparanta i alla beslut och gör därför användaren av studien medveten om 
underliggande problematik.  
 
En nackdel med metoden winsorize är att den oundvikligen inkluderar en form av 
subjektivitet. Valet innebär att vi frångår strävan om att vara objektiva i och med att vi 



 53 

förändrar datamaterialet. Extremvärden har en stor påverkan när statistiska samband ska 
undersökas med hjälp av linjära regressioner (Greene, 2012, s. 140). Den enklaste 
förklaringen till extremvärdens existens är att observationerna är felaktiga men kan 
också grundas i andra orsaker (Greene, 2012, s. 140). Vi menar att avsteget från 
objektiviteten motiveras med att om vi inte gjort avvikelsen hade extremvärdena 
påverkat resultaten i stor utsträckning.  
 
Resultatet av att använda winsorize på datamaterialet blir att observationer som annars 
hade orsakat ett brus och snedvridit de statistiska testerna istället lägger sig inom ramen 
för resterande värden. Metoden möjliggör användning av större andel insamlat 
datamaterial men orsakar samtidigt bias då den underliggande informationen blir 
redigerad. Då metoden är vedertagen och använts i tidigare forskning anser vi den vara 
legitim att använda. Alternativet hade varit att exkludera alla observationer med 
extremer i någon av de använda variablerna vilket hade medfört stora bortfall. Vilken 
metod som är överlägsen den andra är inte styrkt, istället utgår vi i den mån det är 
möjligt från samma tillvägagångssätt tidigare forskning använt.  

5.7.5 Generaliserbarhet 
En konsekvens av att vi valt utföra en totalundersökning är att resultatet inte är 
statistiskt generaliserbart mer än att det återspeglar populationen bestående av 
Stockholmsbörsens Small, Mid och Large Cap. Urvalet kan inte sägas motsvara alla 
svenska företag, alla europeiska börsföretag eller liknande. Möjligen kan urvalet tolkas 
som en indikation på vilka tendenser som bör finnas i övriga Europa eller Norden, men 
det är inte möjligt att generalisera resultatet till någon annan population än den 
undersökta. 
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6. Resultat 
I kapitlet presenteras en detaljerad beskrivning av det insamlade datamaterialet samt 
resultatet av genomförda hypotestester. Avslutningsvis återfinns en sammanställning av 
resultaten för samtliga hypotestester.  
 

6.1 Deskriptiv statistik 
Datamaterialet som arbetats fram och använts i hypotestesterna är indelat i fyra grupper 
baserat på olika kombinationer av de räkenskapsår som inkluderats i studien. Beroende 
på vilken hypotes som testas används skilda datamaterial, det på grund av att hänsyn tas 
huruvida variablerna i hypotestesterna baseras på information från räkenskapsåret innan 
ett byte sker, samma räkenskapsår, eller från något av de efterföljande räkenskapsåren.  

 
Tabell 4. Datamaterial per hypotes. 

 
Det ursprungliga insamlade datamaterialet består av räkenskapsåren 2005 - 2013 men 
på grund av att vi använder ett datamaterial som är tidsförskjutet ett räkenskapsår i 
exempelvis storleksindelningen blir år 2006 det första året med komplett finansiell 
information. Därför blir endast åren 2006 – 2013 möjliga att inkludera i de statistiska 
testerna. Utöver den finansiella informationen för perioden 2006 – 2013 används 
perioderna 2007 - 2013, 2008 - 2013 samt 2006 - 2012 där största möjliga datamaterial 
som variablerna tillåter används till respektive hypotes. I tabellerna där resultatet för 
vederbörlig hypotes presenteras framgår även vilket omfång av finansiell data som 
använts i testerna.  
 
Varje enskild indelning av datamaterialet inkluderar skilda antal vd-byten beroende på 
antal räkenskapsår materialet består av. I tabell 5 nedan tydliggörs hur många byten 
respektive datamaterial består av, samt dess indelning i rutin eller ej rutinmässigt och 
om bytet skett under första eller andra halvåret.  

 
Tabell 5. Deskriptiv statistik vd-byte. 

 
För att testa om några av de förklarande- eller kontrollvariablerna korrelerar med 
varandra utfördes ett korrelationstest. Resultatet (tabell 6) visar att variablerna ROA och 
ROAmark korrelerar kraftigt (0,875) vilket innebär att dessa två variabler inte kommer 

Räkenskapsåren 2006 - 2012 2006 - 2013 2007 - 2013 2008 - 2013 
Används i hypotes 1 och 6  2 och 5 3 4 
Antal observationer 1 377 1 583 1 406 1 221 

Räkenskapsåren 2006 - 2012 2006 - 2013 2007 - 2013  2008 - 2013 
Antal vd-byten 194 201 167 136 

 Rutin  52 53 45 34 
 Ej rutin 142 148 122 102 
 Första halvåret 82 84 75 63 
 Andra halvåret 112 117 92 73 
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användas samtidigt i någon av modellerna vid hypotestestningen. Istället kommer 
endast en i taget att användas och den som passar bäst i respektive modell presenteras i 
respektive hypotestest. Resterande variabler korrelerar inte tillräckligt för att det ska 
vara problematiskt att använda dessa i samma modell vilket vidare innebär att de 
kommer att användas i hypotesteserna.  
 
Noterbart är att testvariabeln DA visar på positiv korrelationskoefficient runt 0,2 
(p=0,000) gentemot de andra testvariablerna ROA samt ROAmark. Mot den sista 
testvariabeln ΔROA är korrelationen fortfarande positiv, men relativt svagare med en 
koefficient på 0,051 (p=0,042). Det indikerar att företagets resultat och nivån på 
diskretionära periodiseringar har ett positivt samband där högre lönsamhet resulterar i 
mer omfattande subjektiva periodiseringar. 

 
Tabell 6. Korrelationstabell. 

 

 DA ln_LaggA ROA ROAmark ΔSALES ΔROA 
DA Korrelation 1      

 Signifikans ,000***      
ln_LaggA Korrelation -,004 1     

 Signifikans ,888 ,000***     

ROA Korrelation ,201 ,169 1    
 Signifikans ,000*** ,000*** ,000***    
ROAmark Korrelation ,230 ,179 ,875 1   

 Signifikans ,000*** ,000*** ,000*** ,000***   
ΔSALES Korrelation ,040 -,246 ,135 ,128 1  

 Signifikans ,108 ,000*** ,000*** ,000*** ,000***  
ΔROA Korrelation ,051 ,009 ,135 ,114 ,084 1 

 Signifikans ,042** ,717 ,000*** ,000*** ,001*** ,000*** 
*** = 1 % signifikansnivå, ** = 5 % signifikansnivå, * = 10 % signifikansnivå 
Antal observationer (N) = 1 583 st. 
 
I tabell 7 återfinns deskriptiv statistik för hela datamaterialet avseende räkenskapsåren 
2006 - 2013 där minsta-, medel-, median- och maxvärden samt standardavvikelsen för 
respektive variabel framgår. Den deskriptiva statistiken för resterande indelningar av 
räkenskapsåren presenteras i appendix 7.  

 
Tabell 7. Deskriptiv statistik för räkenskapsåren 2006 – 2013. 

 
 

Variabel Min Medel Median Max Standardavvikelse 
DA - ,21 - ,0001 ,004 ,20 ,07 
TA - ,22 - ,04 - ,03 ,16 ,07 
ln_LaggA 8,50 14,31 14,13 19,71 2,05 
ROA - ,42 ,07 ,08 ,37 ,14 
ROAmark - 7,63 ,06 ,29 5,60 2,30 
ΔSALES - ,43 ,12 ,07 1,26 ,26 
ΔROA - 4,25 - ,20 - ,11 3,23 1,01 
Antal observationer (N) = 1 583 st. 
 
Nivån på diskretionära periodiseringar (DA) visar förhållandet mellan subjektiva 
redovisningsval mot företagets tillgångar. Medelvärdet för hela perioden pendlar runt 
noll, vilket är väntat utifrån modellen som använts för att beräkna dem. Variabeln som 
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återger de totala periodiseringarna (TA) ger ingen ytterligare information, utan visar 
främst att den kan bestå enbart av diskretionära periodiseringar. Ett förtydligande är 
därmed att DA är en del av TA och båda variablerna är i relation till företagets totala 
tillgångar. 
 
För variabeln ROAmark vilken används som förklarande variabel i de logistiska testerna 
pendlar medelvärdet kring noll. Variabeln tar hänsyn till observationernas enskilda 
ROA i förhållande till marknadens genomsnittliga ROA samma räkenskapsår. När alla 
observerade värden för perioden 2006 – 2013 tas i beaktning kommer resultatet (i det 
här fallet medelvärdet) spegla hela marknadens medelvärde, vilket bör närma sig noll. 
Att värdet inte är exakt noll beror på metoden winsorize vi använt vid bearbetning av 
datamaterialet. Noterbart är att de observerade värdena varierar mellan -7,63 till 5,60 
vilket tyder på en viss spridning i företagens prestation i förhållande till marknaden. 
Fördjupning av dess innebörd i testerna behandlas i avsnittet om logistisk regression. 

6.2 Sambandet mellan vd-byte och resultatmanipulering 
I avsnittet presenteras resultaten av de hypoteser som testats via linjär regression där 
sambandet mellan en nominell beroende och en eller flera binära förklarande variabler 
undersöks. Som beroendevariabel används nivån på diskretionära periodiseringar (DA) 
och som kontrollvariabler används företagets resultat (ROA) samt dess storlek 
(ln_LaggA). Kontrollvariabeln ROA valdes för att den visade sig fungera bäst i 
modellen och den kontrollvariabeln är vanligt förekommande i tidigare forskning och 
används av exempelvis Kothari et al. (2005, s. 183). Varje regressionsmodell för 
respektive hypotes återfinns under kapitlet forskningsdesign samt i appendix 5 och 6. 
Alla uppställda hypoteser testas på en, fem och tio procents signifikansnivå och de 
presenterade signifikansnivåerna är alltid tvåsidiga. I tabellerna förekommer 
förkortningar där ”Förväntning” står för förväntad riktning på koefficienten, ”Koeff.” 
står för koefficient och ”Sign.” står för signifikansnivå. Förklaringsgraden är återgiven i 
justerad R2. 
 
Kontrollvariabeln för företagets resultat (ROA) ger i alla tester stark signifikans 
(p=0,000) för positiv inverkan på diskretionära periodiseringar och kommer därmed 
inte presenteras under respektive hypotestest. Kontrollvariabeln ln_LaggA ger 
signifikant resultat (p<0,1) i H:3b samt H4, H:4a och H:4b och strax över 10 procent 
signifikansnivå i resterande tester. Variabeln ln_LaggA visar svag negativ inverkan på 
den beroende variabeln i samtliga tester. Dessa två variabler återfinns i testerna för att 
den sökta förklarande variabeln (byte av vd) inte själv påvisar all variation i 
diskretionära periodiseringar samt som nämnt för att kontrollera regressionsmodellen 
för företagets prestation samt storlek. Följaktligen kommer de ej presenteras ytterligare 
utan fokus återfinns på de förklarande variablerna som undersöks i respektive hypotes. 
 
Variabeln DA vilken motsvarar nivån på diskretionära periodiseringar återfinns som 
beroende variabel i samtliga hypotestester i de linjära regressionerna. För att tydliggöra 
likställs diskretionära periodiseringar med resultatmanipulering i samtliga tester. Då de 
subjektiva periodiseringarna i genomsnitt intar värde noll innebär en positiv koefficient 
att resultatmanipulering kommer ske genom resultatökande åtgärder. I motsats påvisar 
en negativ koefficient att diskretionära periodiseringar kommer sjunka vilket påvisar 
resultatminskande åtgärder. 
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De flesta hypoteser är återkommande med samma variabler, men testas utifrån skilda 
tidsförhållande mellan diskretionära periodiseringar och vd-byte. För hypotes 1 (H:1) 
och dess delhypotes (H:1a) undersöks om nivån på DA märkbart förändras under 
räkenskapsåret direkt innan ett byte av vd inträffar. För H:2, H:3 och H:4 och dess 
underliggande hypoteser undersöks nivån på de subjektiva periodiseringarna för 
räkenskapsåret då ett vd-byte inträffar (H:2) samt för dess efterföljande år (H:3 och 
H:4). Ytterligare förklaring och återkoppling till förväntat utfall presenteras i respektive 
hypotes. 

6.2.1 Hypotes 1: Horisontproblemet 
I hypotes 1 fokuserar regressionstesterna på om resultatmanipulering har samband med 
ett vd-byte som sker i det närmast efterföljande räkenskapsåret. Resultaten i tabell 8 
baseras på finansiell information avseende åren 2006 – 2012 vilket inbegriper 1 377 st. 
observationer, varav 194 st. inkluderar ett byte av vd. Observationerna rörande år 2013 
används ej i dessa hypoteser då all information blir släpande ett år. I regressionen testas 
sambandet mellan ett byte av vd som sker år 2007 med nivån på diskretionära 
periodiseringar år 2006, för vd-byten observerade år 2013 testas sambandet med 
periodiseringar år 2012 och så vidare. Hela datamaterialet används således, men den 
finansiella informationen till testerna går enbart att inhämta från räkenskapsåren 2006 – 
2012. Hypoteserna som testas är: 
 
x H:1: Resultatmanipulering används för att öka resultatet under räkenskapsåret som 

föregår ett vd-byte. 
 

o I hypotesen testas förekomsten av horisontproblemet vilket innebär att vd:n 
fokuserar på kortsiktiga mål som gynnar denne personligen, istället för att se till 
företagets bästa på lång sikt. Enligt tidigare forskning kommer en vd som kan 
förutspå sin egen avgång att använda diskretionära periodiseringar för att öka 
resultatet under sitt sista verksamma räkenskapsår. 

 
x H:1a: Under räkenskapsåret som föregår ett vd-byte används resultatmanipulering: 

vid rutinmässigt byte för att öka resultatet och vid ej rutinmässigt för att öka eller 
minska resultatet. 

 

o För att kontrollera resultatet från H:1 noggrannare bryts vd-variabeln ner i om 
bytet skett rutinmässigt eller inte. Tidigare forskning har indikerat att vid 
rutinmässigt vd-byte bör sambandet vara starkast på grund av vd:n haft 
möjlighet att förutspå sin avgång och därmed främjat sina egna intressen, 
således manipulerat resultatet uppåt. Om däremot vd:n ej kan förutspå sin 
avgång är inte teorin horisontproblemet tillämplig och således är förväntan om 
riktning på utförd resultatmanipulering inte självklar. 
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Tabell 8. Resultat hypotes 1. 
 

Beroende variabel: DA  H:1 H:1a 

Förklarande variabler Förväntning Koefficient Sign. Koefficient Sign. 

Vd-byte  + -,013 (,014**)   

Rutinmässigt +   -,023 (,020**) 

Ej Rutinmässigt – / +   -,010 (,113) 

Kontrollvariabler      

 ROA  ,098 (,000***) ,098 (,000***) 

 ln_LaggA  -,001 (,183) -,001 (,199) 

Förklaringsgrad  ,047 ,047 
*** = 1 % signifikansnivå, ** = 5 % signifikansnivå, * = 10 % signifikansnivå. 
 
Resultaten från H:1 visar att ett vd-byte som sker har negativt samband (p=0,014) med 
resultatmanipulering i närmast föreliggande räkenskapsår. Det tyder på att den avgående 
vd:n via subjektiva redovisningsval har använt resultatsänkande åtgärder året före hen 
kliver av. Detta innebär således att H:1 förkastas på grund av att riktningen på 
sambandet är omvänt jämfört med vad som förväntats utifrån teorin. 
 
Av de totalt 194 st. vd-byten som skedde under perioden var ungefär 27 % 
klassificerade som rutinmässiga. När vd-variabeln bryts ner i sina mindre beståndsdelar 
når H:1a signifikant resultat (p=0,020) och visar på negativt samband mellan 
resultatmanipulering i föregående räkenskapsår och att vd-bytet har skett rutinmässigt. 
Sambandet antar således samma riktning som H:1 vilket resulterar i att även H:1a 
förkastas i och med att förväntningarna var omvända. De skiften som ej sker 
rutinmässigt ger indikationer (p=0,113) att ha samband med negativ 
resultatmanipulering i föregående räkenskapsår.  
 
Modellernas justerade förklaringsgrad (R2) når upp till 4,7 % av totala variationen i 
diskretionära periodiseringar.  

6.2.2 Hypotes 2: Stålbad 
Resultaten i tabell 9 baseras på finansiell information avseende åren 2006 – 2013 och 
tillhör de tre hypoteser som fokuserar på omfattningen av resultatmanipulering samma 
räkenskapsår som ett vd-byte sker. I de här testerna används allt insamlat datamaterial 
utan begränsning. Totalt inbegriper det 1 583 st. observationer (”företagsår”) och 201 st. 
vd-byten. De hypoteser som testas är:  
 
x H:2: Resultatmanipulering används av tillträdande vd för att minska resultatet 

samma räkenskapsår som vd-byte sker. 
 

o Enligt tidigare forskning förväntas ett skifte av vd ha inverkan på 
resultatmanipulering i negativ riktning, det vill säga att företagets resultat 
skrivs ner genom stålbad när den nya vd:n tillträder. Stålbadet genomförs då 
vd:n ämnar förbättra möjligheterna till framtida personlig kompensation, 
exempelvis prestationsbaserad ekonomisk ersättning i efterföljande 
räkenskapsår. 
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x H:2a: Samma räkenskapsår som bytet sker använder tillträdande vd 

resultatmanipulering för att minska resultatet, om vd-bytet skett rutinmässigt eller 
ej. 

 

o Forskning har därtill påvisat att bakgrunden till vd-bytet är av vikt, att det är 
mer sannolikt att resultatmanipulering förekommer om bytet inte varit 
rutinmässigt. Det baseras på att den tillträdande vd:n generellt inte hinner 
”skolas in” av den avgående vd:n vid tvingat byte. Det kan göra den nya vd:n 
mer benägen att beskylla stora kostnader till den gamla ledningen. Om bytet 
däremot varit rutinmässigt anses generellt överlämningen mellan vd-posterna 
vara av god kvalité, vilket gör den tillträdande vd:n mindre benägen till att 
utföra resultatmanipulering. 
 

x H:2b: Samma räkenskapsår som bytet sker använder tillträdande vd 
resultatmanipulering: vid kontroll över företaget majoriteten av året för att minska 
resultatet och vid minoritet för att öka eller minska resultatet. 

 

o Förväntan om resultatminskande manipulering om bytet sker tidigt på 
verksamhetsåret baseras på att vd:n då haft god tid på sig att sätta sig in i 
redovisningen och därmed utföra ett stålbad. Således blir teorin om stålbad inte 
tillämplig om bytet skett under andra halvan av räkenskapsåret och därmed är 
förväntan om riktning på utförd resultatmanipulering inte självklar. 

 

Tabell 9. Resultat hypotes 2. 
 

Beroende variabel: DA  H:2 H:2a H:2b 

Förklarande variabler Förväntning Koeff. Sign. Koeff. Sign. Koeff. Sign. 

 Vd-byte – -,006 (,209)     

 Rutinmässigt  –    ,002 (,865)   

 Ej Rutinmässigt –   -,009 (,111)   

 Första halvåret –     -,007 (,358) 

 Andra halvåret – / +     -,006 (,331) 

Kontrollvariabler        

 ROA  ,096 (,000***) ,096 (,000***) ,096 (,000***) 

 ln_LaggA  -,001 (,133) -,001 (,125) -,001 (,135) 

Förklaringsgrad  ,041 ,041 ,040 
*** = 1 % signifikansnivå, ** = 5 % signifikansnivå, * = 10 % signifikansnivå 
 
Resultaten för H:2 visar en indikation att resultatmanipulering används för att minska 
resultatet samma räkenskapsår ett vd-byte sker, men resultatet är ej signifikant 
(p=0,209). Vid nerbrytning av variabeln vd-byte i dess mindre beståndsdelar kan vi i 
H:2b inte finna ett signifikant samband för att tidpunkten under året för vd-bytet ska ha 
effekt på resultatmanipuleringen. Resultatet ligger därmed i linje med H:2.  
 
Av de totalt 201 st. vd-byten som skedde under perioden var 148 st. klassificerade som 
ej rutin. I H:2a påvisar resultatet en indikation att icke rutinmässiga vd-byten kan 
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medföra negativ resultatmanipulering (p=0,111). Riktningen och storleken på 
koefficienten är i nivå med H:2 och H:2b men når högre signifikans. Poängtera likväl att 
resultaten i varken H:2, H:2a eller H:2b är signifikanta. Därmed förkastas H:2, H:2a 
samt H:2b. 
 
Modellernas justerade förklaringsgrad (R2) når högst 4,1 % av totala variationen i 
diskretionära periodiseringar.  

6.2.3 Hypotes 3 & 4: Tidsförskjutet stålbad eller resultatutjämning 
För hypotes 3 används den finansiella informationen från de insamlade observationerna 
för åren 2007 – 2013. Den beroende variabeln DA testas gentemot om ett vd-byte har 
skett i det närmast föreliggande räkenskapsåret. Nivån på diskretionära periodiseringar 
år 2007 försöks förklaras av om ett vd-byte skett år 2006, periodiseringarna år 2013 
förklaras av vd-byte som sker 2012 och så vidare. Hela det inhämtade datamaterialet 
används således, men det är enbart den finansiella informationen för åren 2007 – 2013 
som ges till uttryck i regressionstesterna.  
 
Resultaten för H:3 och dess underliggande hypoteser vilka presenteras tabell 10 baseras 
på 1 406 st. ”företagsår” där totalt 167 st. vd-byten skett. Hypoteserna som testas är: 
 
x H:3: Resultatmanipulering används för att minska eller öka resultatet det 

påföljande räkenskapsåret efter ett vd-byte. 
 

o Om resultatet av hypotesen visar negativ resultatmanipulering indikeras 
tidsförskjutet stålbad. Påvisas positiv manipulering indikeras istället återföring 
av tidigare negativa diskretionära periodiseringar. Periodiseringar måste alltid 
återföras och enligt teorin kan det sannolikt ske redan året efter ett utfört 
stålbad.  

 
x H:3a: Resultatmanipulering används för att minska eller öka resultatet det 

påföljande räkenskapsåret efter ett vd-byte, om bytet skett rutinmässigt eller ej. 
 

o Ett byte som sker tvingat förväntas enligt tidigare forskning att påverka nivån 
på de diskretionära periodiseringarna i större omfattning än vid ett rutinmässigt 
byte.  

 
x H:3b: Under räkenskapsåret som efterföljer vd-bytet använder tillträdande vd 

resultatmanipulering: vid kontroll över företaget majoriteten av sitt första 
verksamma år för att öka resultatet och vid minoritet för att minska resultatet. 

 

o Om bytet skett under första halvan av räkenskapsåret förväntas positiv 
resultatmanipulering under det påföljande året, då i form av återföring av 
tidigare stålbad. Sker bytet under andra halvan av räkenskapsåret förväntas 
istället att ett stålbad utförs under det påföljande året. Bakgrunden är att om 
vd:n inte haft kontroll över företaget majoriteten av sitt första räkenskapsår har 
denne inte haft möjlighet att genomföra stålbad under det första året utan det 
blir förskjutet till det påföljande räkenskapsåret. 
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Tabell 10. Resultat hypotes 3. 
 

Beroende variabel: DA  H:3 H:3a H:3b 

Förklarande variabler Förväntning Koeff. Sign. Koeff. Sign. Koeff. Sign. 

 Vd-byte – / + ,011 (,035**)     

 Rutinmässigt  – / +   ,012 (,238)   

 Ej Rutinmässigt – / +   ,011 (,070*)   

 Första halvåret +     ,016 (,039**) 

 Andra halvåret –     ,007 (,335) 

Kontrollvariabler        

 ROA  ,111 (,000***) ,111 (,000***) ,111 (,000***) 

 ln_LaggA  -,001 (,104) -,001 (,104) -,001 (,094*) 

Förklaringsgrad  ,049 ,048 0,49 
*** = 1 % signifikansnivå, ** = 5 % signifikansnivå, * = 10 % signifikansnivå 
 
Hypotes 3 visar på signifikant nivå (p=0,035) att resultatökande manipulering 
förekommer räkenskapsåret närmast efter att ett skifte av vd har skett. Således kommer 
ett byte av vd som sker år 2011 enligt regressionen leda till att företagets resultat 
justeras uppåt år 2012. Därmed accepteras H:3 och för att finna en djupare förklaring 
bryts vd-variabeln ner i mindre beståndsdelar i H:3a och H:3b. 
 
H:3a kontrollerar om bakgrunden till vd-bytet har inverkan på resultatmanipulering. I 
datamaterialet klassificerades totalt 73 % av alla vd-byten som ej rutinmässiga. 
Resultatet visar på signifikant nivå (p=0,070) att ett ej rutinmässigt byte har samband 
med resultatmanipulering för att förbättra företagets resultat det efterföljande 
räkenskapsåret. Detta resulterar i att H:3a accepteras. För skiften som sker rutinmässigt 
nås inget signifikant resultat. 
 
H:3b visar att tidpunkten för när under året vd-bytet sker har inverkan på 
resultatmanipulering. Resultatet visar på signifikant nivå (p=0,039) att om bytet sker 
under första halvåret och den nya vd:n således har kontroll över företaget majoriteten av 
året, kommer resultatmanipulering i positiv riktning ske det efterföljande 
räkenskapsåret. Detta innebär att H:3b accepteras. Resultaten visar däremot att ett vd-
byte som sker under andra halvåret inte inverkar på resultatmanipuleringens omfattning. 
I det undersökta materialet hade 75 st. vd-byten skett under räkenskapsårens första hälft 
och 92 st. under årets andra halva.  
 
Vidare testades H:4, H:4a samt H:4b vilka motsvarar H:3, H:3a och H:3b bortsett från 
att tidsperioden är förskjuten ytterligare ett räkenskapsår. Anledningen till varför dessa 
tester inkluderats är för att kontrollera om resultatmanipuleringen uppkommer ett 
räkenskapsår senare jämfört med teorin. Om exempelvis teorin om stålbad utfaller ett 
räkenskapsår senare jämfört med hur vi formulerat H:3, H:3a och H:3b skulle även 
resultatutjämningen utfalla ett år senare, vilket nu undersöks av H:4, H:4a och H4:b. 
Resultaten av dessa tester återfinns i sin helhet i appendix 8. Noterbart är att H:4b 
påvisar ett signifikant samband (p=0,019) mellan vd-byten som skett första halvåret och 
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resultatmanipulering i positiv riktning. Därmed accepteras H:4b medan H:4 och H:4a 
inte når signifikanta resultat och förkastas. 

6.3 Förklaring till vd-byte 
För de logistiska regressioner som utförts och presenteras nedan är den beroende 
variabeln ”vd-byte” binär och antar värdet 1 eller 0 beroende på utfall. I tillägg till de 
förklarande variablerna DA samt ROAmark återfinns två kontrollvariabler för att 
kontrollera för företagets storlek (ln_LaggA) respektive omsättningstillväxt (ΔSALES). 
Då den beroende variabeln är binär uttrycks koefficienterna som sannolikheten för att 
händelsen i den beroende variabeln ska inträffa, det vill säga att den antar värdet 1. I de 
följande regressionerna likställs det med sannolikheten för att ett byte av vd kommer att 
ske. Alla uppställda hypoteser testas på en, fem och tio procents signifikansnivå och de 
presenterade signifikansnivåerna är alltid tvåsidiga. ”Förväntning” i tabellerna står för 
förväntad riktning på koefficienten. Förklaringsgraden är återgiven i Nagelkerke R2 

vilken kan pendla mellan 0 till 1. Förklaringsgraden kan inte tolkas som en direkt 
procentsats till hur stor del av variationen i den beroende variabeln som förklaras av 
modellen, men ger en approximation för styrkan i regressionerna. 
 
De primära hypoteserna som presenteras är 5a och 5b respektive 6a och 6b. Som 
komplement till dessa ges även resultat för tester där den oberoende variabeln vd-byte 
har ersatts med ej rutinmässigt vd-byte. Det görs för att undersöka om DA eller 
ROAmark ger en annorlunda förklaring vid klassificering av vd-variabeln. Resultaten 
från testerna med ej rutinmässigt vd-byte som beroende variabel presenteras utan tabell i 
H:5c, H:5d, H:6c, respektive H:6d. 
 
I alla tester visar sig kontrollvariabeln omsättningstillväxt (ΔSALES) vara signifikant 
med en negativ koefficient vilket innebär att om företaget har negativ 
omsättningstillväxt ökar sannolikheten för att vd-byte kommer ske. Kontrollvariabeln 
för företagets storlek (ln_LaggA) är inte signifikant i någon av de logistiska 
regressionerna och ökar därmed inte sannolikheten för att vd-byte kommer ske. 

6.3.1 Hypotes 5 
I hypotes 5a samt 5b undersöks huruvida diskretionära periodiseringar respektive 
företagets resultat i förhållande till marknaden inverkar på sannolikheten att ett byte av 
vd kommer att ske. Båda hypoteserna testas i en och samma regressionsmodell där 
resultatet presenteras i tabell 11 nedan. I de här hypoteserna testas enbart sannolikheten 
för att ett vd-byte sker, ej om bakgrunden till bytet ska ses som rutinmässigt eller inte. 
Den förlängningen testas istället i hypotes 5c respektive 5d. Regressionerna baseras på 
all insamlad finansiell information för åren 2006 – 2013 vilket innefattar 1 583 st. 
observationer och totalt 201 st. vd-byten. Hypoteserna som testas är: 
 
x H:5a: Utförd resultatmanipulering ökar sannolikheten för att vd-byte sker samma 

räkenskapsår. 
 

o En företagsledare har incitament att genomföra resultatmanipulering för att 
uppnå personlig vinning. Tidigare forskning har visat att 
resultatmanipuleringen ökar sannolikheten för vd-byte samma räkenskapsår 
som manipuleringen sker. Bakgrunden är att styrelse och ägare ogillar när 
storleken på diskretionära periodiseringar överstiger det förväntade och då 
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manar på ett vd-byte. Storleken snarare än riktningen av 
resultatmanipuleringen har visat sig vara av vikt. 

 
x H:5b: Sämre lönsamhet än marknadsgenomsnittet ökar sannolikheten för att vd-

byte sker samma räkenskapsår. 
 

o Forskning har visat att sannolikheten för ett vd-byte ökar när företagets resultat 
inte når upp till marknadens genomsnittliga lönsamhet. Då företaget inte lyckas 
nå uppställda förväntningar får vd:n agera syndabock och avgå. 

 

Tabell 11. Resultat hypotes 5. 
 

Förklarande variabler Förväntning Koefficient Signifikans 

  DA (H:5a) – / + -,905 (,436) 

 ROAmark (H:5b)  – -,157 (,000***) 

Kontrollvariabler    

 Ln_LaggA  ,039 (,329) 

 ΔSALES   -,838 (,012**) 

Förklaringsgrad  ,047 
Beroende variabel: vd-byte 
*** = 1 % signifikansnivå, ** = 5 % signifikansnivå, * = 10 % signifikansnivå. 
 
Resultatet för H:5a uppvisar inte signifikant samband mellan användande av subjektiva 
redovisningsval (DA) och sannolikheten för ett byte av vd ska ske samma räkenskapsår 
som manipuleringen genomförs. Däremot visar resultaten från H:5b likt förväntat att om 
ett företag avkastar sämre än marknaden ökar sannolikheten för att ett vd-byte kommer 
att ske samma räkenskapsår (p=0,000). Detta resulterar i att H:5a förkastas och H:5b 
accepteras.  
 
Utöver H:5a och H:5b genomfördes ytterligare ett test vilka ämnar kontrollera H:5c och 
H:5d21. Där testas om resultatmanipulering (H:5c) eller företagets resultat (H:5d) har 
inverkan på sannolikheten för att den beroende variabeln icke rutinmässigt vd-byte 
kommer inträffa. För att säkerställa att rutinmässiga byten exkluderas under värde 0 i 
variabeln icke rutinmässigt vd-byte har alla observationer med värde 1 på variabeln 
rutinmässigt byte exkluderats. Det innebär att färre antal observationer ingår i dessa 
hypoteser i jämförelse med H:5a och H:5b: 1 530 st. istället för 1 583 st. De 53 
observationer vilka exkluderats är de som kodades rutinmässiga för perioden 2006 – 
2013.  
 
Den förklarande variabeln DA i H:5c är ej signifikant (p=0,228) och kan därmed inte 
bekräfta att nyttjandet av diskretionära periodiseringar ökar sannolikheten för att ett icke 
rutinmässigt vd-byte kommer inträffa i samma räkenskapsår. Variabeln ROAmark som 
testas i H:5d tyder på att när företaget presterar sämre än marknaden ökar sannolikheten 
för ej rutinmässigt vd-byte i samma räkenskapsår (p=0,000). Därmed förkastas H:5c 
och H:5d accepteras.  

                                                        
21 Resultattabell återfinns i appendix 8. 
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6.3.2 Hypotes 6 
Styrelsens beslut om att byta ut vd:n eller företagsledningen är ett avgörande som kan 
dra ut på tiden. I H:6a samt H:6b testas därför om användning av diskretionära 
periodiseringar och huruvida dålig lönsamhet i relation till marknaden ökar 
sannolikheten för att ett skifte av vd kommer att inträffa under räkenskapsåret direkt 
efter att resultatmanipuleringen upptäcks eller lönsamheten varit relativt dålig. I tillägg 
till de nämnda hypoteserna kontrolleras även H:6c samt H:6d22 . I dessa hypoteser 
undersöks samma tidsperiod som i H:6a och H:6b men istället testas om de förklarande 
variablerna påverkar sannolikheten för att vd-bytet som sker kommer vara klassificerat 
ej rutinmässigt.  
 
Resultaten av regressionerna till H:6a och H:6b presenteras i tabell 12 och baseras på 
finansiell information från det insamlade datamaterialet för åren 2006 – 2013 vilket 
totalt innefattar 1 377 st. observationer. De vd-byten vilka återfinns som beroende 
variabel baseras däremot på åren 2007 – 2013 vilket totalt inbegriper 194 st. byten. Att 
skilda tidsperioder används för de förklarande respektive den beroende variabeln bygger 
på att alla förklarande variabler släpar en period. Ett byte av vd år 2007 undersöks med 
hjälp av data från år 2006, vd-byten år 2010 med finansiell data från 2009 och så vidare. 
De hypoteser som testas är: 
 
x H:6a: Utförd resultatmanipulering ökar sannolikheten för att vd-byte sker det 

påföljande räkenskapsåret. 
 

o Tidigare forskning har bevisat att om resultatmanipulering blir för omfattande, 
oavsett huruvida manipuleringen höjer eller minskar resultatet, ökar 
sannolikheten för att vd:n avgår. Vidare tyder befintlig teori på att vd:n och 
styrelsens befästelse inom företaget påverkar tidsåtgången för beslut om vd-
byte vilket kan resultera i att bytet förskjuts till efterföljande räkenskapsår. 

 
x H:6b: Sämre lönsamhet än marknadsgenomsnittet ökar sannolikheten för att vd-

byte sker det påföljande räkenskapsåret. 
 

o Att byta ut en vd kan inbegripa både svårigheter och stora kostnader för ett 
företag. Studier har visat att om företaget presterar sämre än marknaden ökar 
sannolikheten för skifte av vd. Emellertid bör beslutet noggrant övervägas av 
styrelsen och kan således dra ut på tiden. Därför undersöks om lägre lönsamhet 
än marknaden innevarande räkenskapsår ökar sannolikheten för att byte av vd 
kommer att ske i närmast efterföljande räkenskapsår.  

  

                                                        
22 Resultattabell återfinns i appendix 8. 
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Tabell 12. Resultat hypotes 6. 
 

Förklarande variabel Förväntning Koefficient Signifikans 

  DA (H:6a) – / + -2,502 (,034**) 

 ROAmark (H:6b)  – -,113 (,002***) 

Kontrollvariabler    

 Ln_LaggA  -,003 (,947) 

 ΔSALES   -1,122 (,001***) 

Förklaringsgrad  ,051 
Beroende variabel: vd-byte 
*** = 1 % signifikansnivå, ** = 5 % signifikansnivå, * = 10 % signifikansnivå. 
 
Resultatet i H:6a visar på signifikant nivå (p=0,034) att negativ resultatmanipulering 
föregående räkenskapsår ökar sannolikheten för att ett byte av vd ska inträffa. Resultatet 
innebär att om en vd utför insatser som exempelvis stålbad eller resultatutjämning år 
2007 ökar det sannolikheten för att den personen kommer bli ersatt år 2008. Signifikant 
resultat återfinns även i H:6b. Resultatet av regressionstestet visar att företag som 
presterat sämre än marknaden i det närmast föregående räkenskapsåret ökar 
sannolikheten för att byta ut dess vd (p=0,002). Resultatet står sig även när den 
beroende variabeln bryts ner till ej rutinmässigt vd-byte i H:6d. Det betyder att ett 
företag som presterar sämre än marknaden ökar sannolikheten för att vd:n ska stå som 
syndabock och tvingas avgå i nästkommande räkenskapsår (p=0,002). 
Sammanfattningsvis accepteras H:6a, H:6b samt H:6d. 
 
För de två sista hypoteserna H:6c samt H:6d skiljer sig antalet observerade värden något 
i jämförelse med H:6a och H:6b. Totalt hade 52 st. rutinmässiga vd-byten observerats 
under perioden 2007 – 2013 vilka exkluderades. Det gjordes för att de förklarande 
variablerna enbart sökte sannolikheten för att ej rutinmässigt vd-byte kommer äga rum.  
 
Variabeln DA i H:6c når inte signifikant resultat (p=0,208). Därmed skiljer sig 
resultatet ifrån H:6a där alla observerade vd-byten användes som beroende variabel. 
Resultatmanipulering påverkar i och med det inte sannolikheten (på 10% 
signifikansnivå) för att tvingat vd-byte kommer ske i nästkommande räkenskapsår. 
Således förkastas H:6c. 

6.4 Sammanfattning av resultaten 
I kapitlet har empirin från det insamlade datamaterialet objektivt presenterats med 
utgångspunkt i flertalet hypotesprövningar. Totalt testades 19 st. hypoteser varav 9 st. 
accepterades (på maximalt 10 % signifikansnivå) samt 10 st. förkastades. I tabell 13 
följer en sammanställning över alla hypoteser samt dess resultat.  
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Tabell 13. Resultatsammanställning. 
 

H:1 Resultatmanipulering används för att öka resultatet under 
räkenskapsåret som föregår ett vd-byte. 

Förkastad 

H:1a Under räkenskapsåret som föregår ett vd-byte används 
resultatmanipulering: vid rutinmässigt byte för att öka resultatet och 
vid ej rutinmässigt för att öka eller minska resultatet. 

Förkastad 

H:2 Resultatmanipulering används av tillträdande vd för att minska 
resultatet samma räkenskapsår som vd-byte sker. 

Förkastad 

H:2a Samma räkenskapsår som bytet sker använder tillträdande vd 
resultatmanipulering för att minska resultatet, om vd-bytet skett 
rutinmässigt eller ej. 

Förkastad 

H:2b Samma räkenskapsår som bytet sker använder tillträdande vd 
resultatmanipulering: vid kontroll över företaget majoriteten av året 
för att minska resultatet och vid minoritet för att öka eller minska 
resultatet. 

Förkastad 

H:3 Resultatmanipulering används för att minska eller öka resultatet det 
påföljande räkenskapsåret efter ett vd-byte. 

Accepterad** 

H:3a Resultatmanipulering används för att minska eller öka resultatet det 
påföljande räkenskapsåret efter ett vd-byte, om bytet skett 
rutinmässigt eller ej. 

Accepterad* 

H:3b Under räkenskapsåret som efterföljer vd-bytet använder tillträdande 
vd resultatmanipulering: vid kontroll över företaget majoriteten av 
sitt första verksamma år för att öka resultatet och vid minoritet för 
att minska resultatet. 

Accepterad** 

H:4 Resultatmanipulering används för att minska eller öka resultatet det 
andra påföljande räkenskapsåret efter ett vd-byte. 

Förkastad 

H:4a Resultatmanipulering används för att minska eller öka resultatet det 
andra påföljande räkenskapsåret efter ett vd-byte, om bytet skett 
rutinmässigt eller ej. 

Förkastad 

H:4b Under andra räkenskapsåret som efterföljer vd-bytet använder 
tillträdande vd resultatmanipulering: vid kontroll över företaget 
majoriteten av sitt första verksamma år för att öka eller minska 
resultatet och vid minoritet för att öka resultatet. 

Accepterad** 

H:5a Utförd resultatmanipulering ökar sannolikheten för att vd-byte sker 
samma räkenskapsår. 

Förkastad 

H:5b Sämre lönsamhet än marknadsgenomsnittet ökar sannolikheten för 
att vd-byte sker samma räkenskapsår. 

Accepterad*** 

H:5c Utförd resultatmanipulering ökar sannolikheten för att icke 
rutinmässigt vd-byte sker samma räkenskapsår. 

Förkastad 

H:5d Sämre lönsamhet än marknadsgenomsnittet ökar sannolikheten för 
att icke rutinmässigt vd-byte sker samma räkenskapsår. 

Accepterad*** 

H:6a Utförd resultatmanipulering ökar sannolikheten för att vd-byte sker 
det påföljande räkenskapsåret. 

Accepterad** 

H:6b Sämre lönsamhet än marknadsgenomsnittet ökar sannolikheten för 
att vd-byte sker det påföljande räkenskapsåret. 

Accepterad*** 

H:6c Utförd resultatmanipulering ökar sannolikheten för att icke 
rutinmässigt vd-byte sker det påföljande räkenskapsåret. 

Förkastad 

H:6d Sämre lönsamhet än marknadsgenomsnittet ökar sannolikheten för 
att icke rutinmässigt vd-byte sker det påföljande räkenskapsåret. 

Accepterad*** 

*** = 1 % signifikansnivå, ** = 5 % signifikansnivå, * = 10 % signifikansnivå. 
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7. Analys 
I kapitlet analyseras resultaten genom att återkoppla till förväntningarna utifrån teorin. 
Först ges sammandrag av deskriptiva statistiken och analys av hypotesernas allmänna 
förklaringsgrad. Därefter presenteras analys av de testade hypoteserna utifrån dess 
bakomliggande teori. 
 

7.1 Inledande analys 
När hänsyn tas till hela datamaterialet, sett till samtliga räkenskapsår och observationer, 
pendlar nivån på de uppmätta totala (TA) samt de diskretionära (DA) periodiseringarna 
runt noll, vilket kunde ses i tabell 7, sidan 55. Det stämmer väl med teorierna kring 
periodiseringar samt resultatutjämning från bland andra Pennman (2013, s. 592) samt 
Dechow et al. (2012, s. 276). Enligt teorin måste en utförd periodisering ge motsats 
effekt i en senare period då den återförs. Bakgrunden till periodiseringens uppkomst i 
den första perioden är möjligtvis för att jämna ut resultatet via negativ 
resultatmanipulering, vilket då får till följd att en positiv resultatjustering kommer 
inträffa i en senare period. 
 
Påföljden av att periodiseringar återförs i en senare period blir att nivån på de totala och 
därmed de diskretionära periodiseringarna närmar sig noll på lång sikt. Undersöks 
enbart ett tvärsnitt av en viss period kommer positiva och negativa periodiseringar 
upptäckas enskilda år, men över tid jämnas effekten av dem ut. Resultatet från den 
redovisade deskriptiva statistiken är därmed väntad och stämmer med de uppsatta 
förväntningarna. Ses istället till medelvärdet på DA uppdelat i om ett byte har skett eller 
inte kan i hypotestesterna utläsas att medelvärdet faktiskt skiljer sig i olika tidsperioder. 
Över en lång tidsperiod kommer likväl medelvärdet närma sig värde noll. 
 
Genomgående i hypotestesterna är förklaringsgraden relativt låg. Det innebär att 
resultaten endast presterar förklara en liten del av variationen i de undersökta 
sambanden. Det tyder på att det finns andra händelser, förhållanden och variabler som 
ger bättre och starkare förklaring till de undersökta sambanden. Därtill är det möjligt att 
vd-byten påverkas av händelser vilka inte är mätbara, att byten kan inträffa utan 
rationellt agerande från styrelse eller vd:n. Med hänsyn till studiens syfte att undersöka 
sambandet mellan resultatmanipulering och vd-byte valde vi att utgå från diskretionära 
periodiseringar. Redan i det metodvalet dämpades möjligheterna att nå hög 
förklaringsgrad då operationaliseringen uteslöt den manipulering som utförs via 
operationella åtgärder, vilket exempelvis innebär att minska investeringar för forskning 
och utveckling. 

7.2 Horisontproblemet 
Studien fann inga bevis för horisontproblemets förekomst i utförda hypotesprövningar. I 
motsats erhölls däremot bevis för det omvända, att resultatmanipulering utförs för att 
minska resultatet i räkenskapsåret som föregår ett byte av vd. Ett motsvarande samband 
erhölls även för en vd som avgår rutinmässigt, det vill säga att en vd som borde ha 
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möjlighet att förutspå sin egen avgång använder diskretionära periodiseringar för att 
minska resultatet sitt sista verksamma år. 
 
Vid jämförelse av resultaten mot tidigare forskning är det tydligt att våra resultat skiljer 
sig från exempelvis DeAngelo (1988, s. 27), Dechow & Sloan (1991, s. 52) samt 
LaSalle et al. (1993, s. 665) vilka alla finner bevis för vinstökande resultatmanipulering 
under räkenskapsåret innan vd:n avgår. Pourciau (1993, s. 333) fann däremot likt oss 
resultatmanipulering i form av resultatminskande åtgärder, dock när bytet av vd inte 
skett rutinmässigt. Därmed skiljer sig Pourciaus (1993) resultat mot vår studie i och 
med att vi fann samband mellan rutinmässigt vd-byte och resultatminskande åtgärder.  
 
Pourciau (1993, s. 333) argumenterar för att hennes resultat kan förklaras av att en vd 
som blir avskedad inte kan förutspå sin avgång och därmed inte maximerar sin 
personliga vinning genom att manipulera resultatet i positiv riktning.  Det resonemanget 
anser vi inte vara helt applicerbart på vårt resultat då en vd som avgår rutinmässigt bör 
ha möjlighet att förutspå vilken tidsperiod denne kommer lämna företaget. De skilda 
resultaten i vår och Pourciau (1993) studie kan möjligt återkopplas till klassificeringen 
av hur alla vd-byten gått till. Indelningen vi valt är enbart baserad på avgående vd:s 
ålder men avsikten har varit att spegla den indelning Pourciau (1993) använder. 
Pourciau (1993, 320-321) exemplifierar en rutinmässig avgång som en välorganiserad 
process medan ett ej rutinmässigt byte liknades vid avsked av vd:n. Vår indelning i 
rutin- samt ej rutinmässig avgång ämnade återge samma kärna, där ett byte av vd i övre 
åldersspannet tolkades som att bytet varit planerat. Vi menar att Pourciaus (1993) 
förklaringar möjligtvis stämmer överens med våra resultat givet att vår klassificering av 
alla vd-byten är otillräcklig och inte återspeglar hur de faktiskt gått till. Det innebär 
således att de vd-byten vilka klassificerats som rutinmässiga i vår studie även kan 
innefatta de skiften där avgående vd inte haft möjlighet att förutspå sin avgång. 
 
Ytterligare förklaring till att våra resultat skiljer sig mot tidigare studier är att den 
upptäckta negativa resultatmanipuleringen möjligtvis är vad Pourciau (1993, s. 333) 
kallar för återföring av tidigare positiv resultatmanipulering. Applicerat på våra resultat 
tyder det på att en vd som är medveten om att denne kommer avgå efterföljande 
räkenskapsår väljer att “städa upp” i redovisningen innan dess. Följaktligen genom att 
återföra tidigare positiv resultatmanipulering vilket då resulterar i negativa justeringar 
innevarande år. En annan möjlig förklaring till våra, ej förväntade, resultat är att Sverige 
som undersökt marknad skiljer sig från tidigare studier. Mentalitet att göra “rätt för sig” 
och följa gängse normer kan vara bakomliggande faktorer till de bevis vi finner. Ali & 
Zhang (2015, s. 62-63) underströk att starkare bevakning av ett bolag medför mindre 
resultatmanipulering. Potentiellt faller Sverige inom ramen för stark och god tillsyn 
vilket minskar risken av resultatmanipulering för egen vinning. 
 
Vidare har vi testat det omvända sambandet för att försöka klargöra 
kausalitetsproblematiken kring byte av vd och nyttjande av resultatmanipulering. 
Resultaten för dessa tester visade att desto större negativa diskretionära periodiseringar, 
desto större sannolikhet att bli avskedad efterföljande räkenskapsår. Detta stämmer 
överens med förväntningarna utifrån Hazarika et al. (2012, s. 66) studie som bevisade 
att högre omfattning av resultatmanipulering ökar sannolikheten för att vd-byte kommer 
inträffa och att riktningen på manipuleringen är av mindre vikt. Att avskedet inte 
inträffar förrän ett år efter utförd resultatpåverkan är rimligt utifrån Taylor (2010, s. 
2063) samt Jenter & Kanaan (2014, s. 14) argumentation om att beslutet om att skifta 



 69 

vd ofta är en långdragen process. En annan förklaring till varför ett vd-byte tidsförskjuts 
kan vara att manipuleringen inte upptäcks direkt utan det är rimligt att anta att det tar en 
viss tid innan manipuleringen uppdagas. LaSalle et al. (1993, s. 670) menar att ofta 
avslöjas inte resultatmanipuleringen överhuvudtaget på grund av att vd:n som genomför 
den har incitament att mörka dess förekomst. Våra resultat skiljer sig däremot en del 
jämfört med Hazarika et al. (2012) studie. Vi finner inga specifika bevis för att 
resultatmanipulering leder till ej rutinmässigt skifte vilket Hazarika et al. (2012, s. 66) 
finner bevis för, enbart generellt att resultatminskande åtgärder ökar sannolikheten för 
att ett vd-byte kommer inträffa. 
 
De två skilda testerna, att resultatmanipulering drivs av ett vd-byte samt det omvända, 
påvisar att det föreligger kausalitetsproblematik mellan variablerna och att det är svårt 
att avgöra i vilken riktning sambandet föreligger, vilket även Choi et al. (2014, s. 53) tar 
upp i sin studie. Det blir därmed svårt att säkerställa om resultatmanipulering påverkar 
frekvensen av vd-byten, eller om det är vd-bytet som påverkar omfattningen av 
resultatmanipulering. Tämligen rimligt är att svaret ligger i båda alternativen.  
 
Vidare testade vi om företags lönsamhet i förhållande till marknaden möjligen förklarar 
att vd-byte inträffar, vilket bevisades. Avkastar ett företag sämre än marknaden ökar 
sannolikheten för att ett vd-byte, eller mer specifikt ett icke rutinmässigt vd-byte 
kommer inträffa. Detta stämmer överens med förväntningarna utifrån Jenter & Kanaan 
(2014) samt Kaplan & Minton (2012) studier. Potentiell förklaring är att om företaget 
presterar sämre än marknadsgenomsnittet passar vd:n på att ytterligare driva resultatet i 
negativ riktning via diskretionära periodiseringar. De resultatminskande åtgärderna 
innevarande år utförs troligen då vd:n utgår från att få bibehålla sin position och vill 
därmed stärka förutsättningarna att göra ett ansenligt resultat nästkommande 
räkenskapsår. Via resultatmanipuleringen förstärks då vd:ns möjligheter till framtida 
personliga kompensationer. 
 
Utifrån våra resultat förmodar vi att den mest pådrivande faktorn till en vd:s avgång är 
företagets lönsamhet i förhållande till marknaden och inte resultatmanipuleringen i sig. 
Detta kan bero på att den svenska marknaden skiljer sig åt jämfört med andra 
marknader där tidigare studier genomförts. Eventuellt kan starka anställningsskydd i 
Sverige påverka agerandet, att vd:n inte tror att denne kommer avgå och känner sig 
trygg i sin anställning och därmed väljer att manipulera resultatet ytterligare i negativ 
riktning när resultatet redan är relativt dåligt. Om däremot vd:n har möjlighet att 
förutspå sin avgång kan en ytterligare förklaring vara att denne väljer att “städa upp” i 
bokföringen och därav återför tidigare utförd positiv resultatmanipulering. 
 
Avslutningsvis konstateras att det finns flertalet möjliga förklaringar till de samband 
som noterats vid analyserandet av horisontproblemet. Ytterligare finns det möjlighet att 
dra paralleller från våra resultat till teori kring stålbad. Genomgående i studien har 
presentation av teori och forskning om stålbad fokuserat på perioden efter ett skifte av 
vd då det legat närmast studiens underliggande syfte. Begreppet stålbad inbegriper 
emellertid mer än så. Framförallt tyder ett stålbad på att stora kostnader tas för att 
underlätta goda resultat i framtiden. Inte minst utförs dessa stålbad när företagets 
lönsamhet redan är relativt dålig då dessa extra kostnader enkelt döljs. Denna företeelse 
finner bland andra Stalebrink (2007, s. 454) bevis för, då i svenska kommuner. Våra, 
mot tidigare forskning, motsägelsefulla resultat kan därmed tyda på att vi funnit bevis 
för att stålbad förekommer när företagens lönsamhet är sämre än marknadsgenomsnittet 
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och att vd:n därefter tvingas avgå. Alternativt förklaras våra resultat av att den svenska 
marknaden skiljer sig från tidigare studier.  

7.3 Stålbad 
I de testade hypoteserna förekom inga bevis för att stålbad existerar i samband med att 
ett företag byter vd. Stålbad i det här sammanhanget innebär att tillträdande vd utför 
resultatmanipulering för att minska resultatet samma räkenskapsår, eller räkenskapsåret 
efter, som denne tillträder vd-positionen. Det starkaste resultat vår studie fann, vilket 
möjligen kan ses som en indikation på förekomst av stålbad, är när ett byte av vd inte 
skett rutinmässigt. De uppställda hypoteserna grundades framförallt i att bland andra 
Elliot & Shaw (1988, s. 98) samt Choi et al. (2014, s. 26) har argumenterat och funnit 
bevis för att perioden kring ett skifte av vd borde påverka nivån av subjektiva 
redovisningsval. Det då den tidpunkten är lämplig för strukturförändringar och reformer 
inom företaget. Tidigare forskning av exempelvis DeAngelo (1988, s. 30) samt Ali & 
Zhang (2015, s. 68) fann bevis för samband mellan ett byte av vd och att negativ 
resultatmanipulering kan påvisas samma år som skiftet inträffar. Gällande sambandet 
mellan att bytet inte sker rutinmässigt och negativ resultatmanipulering i samma period 
visar de tidigare studierna på entydiga resultat: Murphy & Zimmerman (1993, s. 309), 
Pourciau (1993, s. 331), Wells (2002, s. 191), samt Choi et al. (2014, s. 52) fann alla 
bevis för samband med manipulering i negativ riktning med de specifika 
förutsättningarna. Vi kan därmed inte styrka resultaten från tidigare forskning utan 
enbart visa indikationer att stålbad även förekommer på den svenska marknaden. 
 
Utöver att testa teorin om stålbad under räkenskapsåret som ett byte av vd inträffar 
undersökte vi dessutom om stålbad kunde påvisas det efterföljande räkenskapsåret. 
Detta grundar sig i argumentation från tidigare studier, exempelvis Murphy & 
Zimmerman (1993, s. 309) menar att en vd som haft kontrollen över företaget 
majoriteten av räkenskapsåret kommer att genomföra stålbadet samma år som denne 
tillträder. I förlängningen innebär det att en vd som inte haft kontrollen över företaget 
majoriteten av räkenskapsåret istället genomför stålbad under påföljande period. I 
kontrast till denna diskussion och i motsats till det förväntade fann vi inga bevis för 
negativ resultatmanipulering under vd-bytets direkt efterföljande år, oavsett om skiftet 
inträffat under det första eller andra halvåret.  
 
Istället för den förväntade negativa resultatmanipuleringen fann vår studie bevis för att 
positiv manipulering förekommer under räkenskapsåret efter bytet. Bevisen stod sig 
starka även när vd-bytet inträffat under första halvåret samt om det klassificerats som ej 
rutinmässigt. Våra resultat kan tolkas som förekomst av återföring av tidigare 
resultatmanipulering alternativt resultatutjämning. Då Pourciau (1993, s. 331) och 
Godfrey et al. (2003, s. 111) finner bevis för att återtagande av resultatmanipulering 
måste ske i en efterföljande period styrker det våra antaganden om just återföring. 
Detsamma gäller utifrån Murphy & Zimmermans (1993, s. 309) resultat, givet att bytet 
skedde under första halvåret kommer återföring av manipuleringen ske året därpå. Våra 
resultat kan därför ses vara i linje med forskningsläget och vid tolkning av resultaten 
som återföring av tidigare resultatmanipulering bör bevisen därför ge ökad styrka till 
den indikation om stålbad vi fann i räkenskapsåret då vd:n avgår.  
 
För att finna djupare förståelse och bevis för resultatutjämning eller återföring valdes att 
även undersöka om resultatmanipulering förekommer två år efter att vd-bytet inträffat. 
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Testerna påvisade att vd-byten som inträffade under första halvan av räkenskapsåret 
hade inverkan på vinstökande resultatmanipulering två räkenskapsår senare. De här 
bevisen, kombinerat med resultaten om att vd-byte som sker under första halvåret även 
inverkar på resultatmanipulering i efterföljande räkenskapsår, kan ses som att de 
diskretionära periodiseringarna återförs fördelat över minst två år. 
 
En skild förklaring mot tidigare resonemang kan vara att den svenska marknaden skiljer 
sig åt jämfört med marknader där tidigare studier genomförts. Det vill säga att stålbad i 
samband med vd-byte inte förekommer för svenska börsföretag och att den bevisat 
positiva resultatmanipuleringen räkenskapsåren efter vd-bytet är resultatutjämning. 
Svenska marknaden skulle mycket väl kunna skilja sig åt då nordiska länder generellt 
kännetecknas som förebilder gällande att följa lagstiftning, ha transparent 
bolagsstyrning och låg korruption etcetera. 
 
Oavsett hur resultaten tolkas föreligger en nivå av kausalitetsproblem kring teorierna 
om stålbad. I våra tester som undersökte om stålbad omvänt kan leda till byte av vd är 
det mest intressanta resultatet att skiften främst verkar bero på företagets lönsamhet i 
förhållande till marknaden, inte om resultatmanipulering har genomförts. 
 
Våra bevis visar att företag som presterar sämre än marknaden mer sannolikt byter vd 
under samma räkenskapsår. Dessa resultat stämmer överens med Jenter & Kanaan 
(2014, s. 19) samt Kaplan & Minton (2012, s. 84) som bevisade att vd-byten beror på 
företagets prestation i förhållande till marknaden. Möjlig förklaring till varför dålig 
lönsamhet framstår som primär orsak till vd-byte kan vara för att vd:n som operationell 
överordnad innehar en utsatt position. Styrelsen och primärt ägarna önskar god 
avkastning över tid och ämnar inte låta ett undermåligt resultat gå obemärkt förbi. 
Ägarna har inte direkt bestämmanderätt över vem som ska inneha vd-positionen, den 
makten återfinns istället hos styrelsen. Ägarna har emellertid möjlighet att påverka 
styrelseposterna vilket medför att styrelsens beslut ska avspegla ägarnas vilja. För att 
blidka ägarkollektivet vid undermåligt resultat kan därför styrelsen ta beslut om att byta 
ut vd:n för att på så vis dels hitta en syndabock och nå snabba förändringar, men även 
för att på sikt förbättra den operationella driften. Det vår studie funnit bevis för är att det 
inte räcker att företaget når god lönsamhet, det måste avkasta bättre än marknaden för 
att sannolikheten för ett vd-byte inte ska öka.  
 
En ytterligare osäkerhetsfaktor i analysen av resultaten är att det kan misstänkas att vår 
klassificering av vd-byten gällande rutinmässigt respektive icke rutinmässigt vd-byte 
inte helt speglar verkligheten. En stor del av variationen i våra resultat jämfört med 
tidigare studier kan möjligen förklaras av att indelningarna är olika genomförd. Det är 
vidare svårt att avgöra om klassificeringen är bättre eller sämre jämfört med tidigare 
forskning. En avvikande indelning valdes då vi ansåg att subjektiviteten var allt för stor 
i tidigare studiers klassificering. Därmed anser vi att vårt metodval är mer objektivt, 
men istället görs det sannolikt att tidigare studier innehar högre detaljrikedom i deras 
indelning. Antagligen är ingen av metoderna suverän, optimalt hade varit en hybrid av 
metoderna eller allra helst ett direkt autentiskt datamaterial. Tillgängliggörs äkta och 
tillförlitlig bakgrundsinformation om alla vd-byten skulle det sannolikt visa att både vår 
och tidigare forskning inte speglar verkligheten i tillräckligt hög utsträckning för att dra 
vidare slutsatser om klassificeringen. 
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8. Slutsats och kontribution 
I kapitlet presenteras slutsatser utifrån analysen samt förslag för framtida forskning. 
Därefter redogörs för studiens praktiska och teoretiska kontribution. Till sist diskuteras 
studiens etiska och samhälleliga aspekter. 
 

8.1 Slutsats 
Målet med studien har varit att besvara följande forskningsfråga: 
 

Finns det samband mellan byte av verkställande direktör och resultatmanipulering? 
 
Studien har funnit bevis för att det existerar samband mellan nyttjande av 
resultatmanipulering och att företag byter vd. Iakttagelserna skiljer sig en del från 
tidigare forskning och befintlig teori. Som helhet är resultaten något avvikande från 
tidigare forskning där vi främst saknar bevis för att ett samband existerar mellan vd-byte 
och negativ resultatmanipulering under samma år bytet sker, vilket normalt benämns 
stålbad. Största diskrepansen återfinns i resultaten som baseras på indelningen av 
rutinmässigt och icke rutinmässigt vd-byte. Möjligt är att Stockholmsbörsen avviker 
från andra, tidigare studerade marknader men vi vill vidare tydliggöra att en potentiell 
förklaring kan finnas i klassificeringen av hur alla byten gått till. Följaktligen kan vår 
indelning baserad på ålder gällande rutinmässigt och icke rutinmässigt vd-byte skilja sig 
tillräckligt från klassificeringar i tidigare forskning för att det ska inverkat på våra 
resultat. Av vikt att lyfta fram är även observationerna som visat att om företaget 
avkastar sämre än marknadsgenomsnittet ökar risken för att vd:n kommer bytas ut under 
samma räkenskapsår. Det kan i sin tur inverka på omfattningen av negativ 
resultatmanipulering. Om vd:n vet att denne riskerar bli avsatt vid relativt dålig 
lönsamhet borde det minska sannolikheten för negativ resultatmanipulering som 
ytterligare hade försämrat resultatet.  
 
Bevis för det undersökta sambandet noterades i räkenskapsåret som föregår det år vd:n 
avgår. I motsats till teorin om horisontproblemet bevisades att resultatmanipulering 
används för att skriva ner resultatet året innan vd:n avgår. I kontrast till förväntat stod 
sig resultatet när bytet skett rutinmässigt. Möjligt är att resultaten tyder på en mentalitet 
på den svenska marknaden där man vill göra rätt för sig och därför “städar upp” i 
redovisningen innan överlämning till sin efterträdare. Noterbart är att observationerna 
visar att företagets resultat skrivs ner i samband med att lönsamheten når lägre än 
marknadsgenomsnittet. Sambandet visar även att ett kausalt samband förekommer, att 
både negativ resultatmanipulering och lönsamhet i relation till marknaden innevarande 
räkenskapsår inverkar på sannolikheten för att ett byte av vd kommer inträffa under 
påföljande år. På grund av orsakssambandet blir det svårt att fastställa vad som orsakar 
vad. Problematiken med kausaliteten är av stor vikt och behöver belysas, speciellt då 
den sällan tas upp i tidigare forskning. 
 
Betydelsefullt är att även lyfta bevisen för att resultatmanipulering sker i form av 
resultatökande åtgärder det påföljande året efter att vd-bytet inträffat. Detta kan visa på 
återföring av tidigare resultatförsämrande periodiseringar och tolkas som bevis på 
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förekomsten av resultatutjämning. Slutsatsen av studien hade om möjligt blivit än 
starkare om studien funnit bevis för att resultatmanipulering utförs i negativ riktning 
samma år bytet sker i enlighet med teorin om stålbad, vilket hade stärkt antagandet om 
återföring av tidigare diskretionära periodiseringar. Vi tycker ändå att studien har 
tillräckligt starka bevis för att dra slutsatsen att den skapat underlag för hur subjektiva 
redovisningsregler kan tillämpas i praktiken. För att säkerställa goda investeringsbeslut 
bör investerare därmed ta hänsyn till att ett vd-byte kan ge effekt på hur ett företag 
tillämpar diskretionära periodiseringar. De subjektiva redovisningsvalen kommer 
nämligen i sin tur resultera i mer eller mindre fluktuationer i företagets redovisade 
resultat som investerarna bör ta i beaktning för optimala beslut. 
 
Orsak till studiens något avvikande resultat gentemot tidigare forskning kan finnas i hur 
transparensen på olika marknader skiljer sig. Tidigare forskning och teori vår studie 
bygger på har främst fokuserat på de amerikanska och australiensiska marknaderna. Det 
är rimligt att anta att det finnas skillnader i hur mycket insyn ägare, investerare och 
intressenter har och att den finansiella rapporteringen skiljer sig åt mellan marknaderna. 
Studien har inte undersökt hur denna transparens skiljer sig åt gällande exempelvis 
kvartals- och bokslutsrapporter, det hade dock varit intressant att ta hänsyn till dessa 
delar i en framtida studie för att ytterligare försöka förklara skillnaderna i resultaten. 
Den upptäckta skillnaden i våra resultat jämfört med underliggande forskning kan 
därutöver finnas i något helt annat. Exempelvis kan den undersökta tidsperioden ha 
betydelse, eller att förändringar i redovisningsstandarderna mellan studiernas 
genomförande har inverkat på manipuleringens förekomst. 
 
Under studiens fortskridande har vi varit medvetna om att den modifierade 
Jonesmodellen inte förmår åstadkomma ett perfekt mått på diskretionära 
periodiseringar. I kapitlet om val av modell tas det upp att den modifierade 
Jonesmodellen inte förmår att upptäcka all resultatmanipulering, önskvärt hade 
naturligtvis varit en modell som identifierat en större andel av alla diskretionära 
periodiseringar. Om en modell med högre förmåga att upptäcka de subjektiva 
redovisningsvalen existerat hade det bidragit till ett mer sanningsenligt mått på 
resultatmanipulering och resultaten nått högre förklaringsgrad. 
 
Alltjämt är vi medvetna om att diskretionära periodiseringar allena inte förklarar att ett 
vd-byte inträffar utan flertalet andra orsaker, händelser och variabler existerar som 
tillsammans utgör bakgrunden till ett skifte. Ett exempel på en variabel som inkluderats 
i de statistiska testerna vilken har samband med bytet är måttet för företagets lönsamhet. 
Det är likväl enbart en av åtskilliga variabler som förklarar en del av bakgrunden till 
skiftet. Därutöver hade exempelvis utfall mot budget, ett mått på företagets 
bolagsstyrning eller resultatmanipulering via operationella åtgärder varit intressant att ta 
med i framtida undersökning. 

8.1.1 Framtida forskning 
För framtida forskning rekommenderas att undersöka och ta hänsyn till eventuella 
skillnader i transparens på olika marknader. Det för att finna om olikheter i 
forskningsresultaten beror på vilken marknad som undersöks och i så fall vad den 
skillnaden beror på. Om rutinmässig och ej rutinmässig klassificering för vd-byte 
används rekommenderas en mer autentisk indelning än den vi nyttjat. En idé är att 
inhämta inspiration från exempelvis Choi et al. (2014) och utveckla indelningen till att 
även innefatta om rekryteringen skett internt eller externt. Att därutöver samla 
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information om det är avgående eller tillträdande vd som signerat årsbokslutet kan 
förbättra säkerheten i indelningen och resultaten. Vi rekommenderar också i enligt med 
majoriteten av tidigare forskning ett fortsatt utvecklingsarbete av modeller för 
beräkning av diskretionära periodiseringar. Att säkerställa att måttet som tas fram 
verkligen mäter vad det ska bör vara av yttersta vikt. 
 
Förändringar i redovisningsstandarder kan möjligen ha betydelse för våra resultat och 
för framtida forskning är det därför intressant att göra om studien på nytt men efter 
implementeringen av den nya standarden för intäktsredovisning, IFRS 15. Möjligen kan 
denna typ av regeländringar ha betydelse för omfattningen av resultatmanipulering. 
Framförallt kan IFRS 15 komma att öka transparensen och leda till att diskretionära 
periodiseringar får mindre betydelse för investerare. I och med att det kommer krävas 
mer upplysningar gällande intäktsredovisningen i den finansiella rapporteringen efter 
införandet kommer investerare vara mer medvetna om vad skillnaden mellan det 
redovisade resultatet och kassaflödet beror på. För att säkerställa effekterna på 
diskretionära periodiseringar efter denna typ av regeländring krävs framtida akademisk 
forskning. 

8.1.2 Praktiskt och teoretiskt bidrag 
Denna studie har resulterat i praktiskt bidrag i form av bevis för att ett samband mellan 
resultatmanipulering och vd-byten existerar på den svenska marknaden. Investerare på 
Stockholmsbörsen i nuvarande företagsklimat och under gällande redovisningsregler 
kan genom att ta hänsyn till denna studie få ett bättre underlag för investeringsbeslut. 
Möjligen har investerare till viss del medvetenhet kring fenomenet resultatmanipulering 
utifrån praktisk erfarenhet men studien bidrar med teoretiska bevis av ett 
beteendemönster. Sett till våra bevis bör investerare framförallt ta hänsyn till 
sannolikheten att företags resultat manipuleras uppåt i de påföljande åren efter ett vd-
byte. Vidare kan normgivande organ potentiellt via denna studie få förklaring till en av 
flera konsekvenser av subjektiva redovisningsregler. Denna typ av konsekvenser kan 
möjligtvis normgivare i hög utsträckning ha nytta av att identifiera då de kan vara svåra 
att testa och undersöka utanför den akademiska sfären. Om normgivarna kan uppnå 
större medvetenhet kan det möjliggöra sundare framtida utveckling av 
redovisningsreglerna. 
 
Teoretiskt bidrar studien med att komplettera tidigare forskning inom området 
resultatmanipulering med ytterligare bevis för att det undersökta sambandet existerar. 
Vårt bidrag är en studie och ett resultat som baseras på ett datamaterial utifrån en 
tidsperiod som bättre återspeglar nuvarande redovisningsregler än vad tidigare 
forskning fokuserat på. Därtill utgår studien från den svenska marknaden vilken sällan 
tidigare har blivit undersökt i liknande frågor. Studien påvisar vidare att det kan finnas 
vissa skillnader mellan marknader då resultaten inte är helt enhetliga med tidigare 
forskning. Studien påvisar att det går att ifrågasätta om horisontproblemet och stålbad 
samvarierar med vd-byte, åtminstone vad gällande den svenska marknaden. 
Undersökningen belyser därutöver kausalitetproblematiken som finns mellan 
resultatmanipulering och ett företags skifte av vd. I studien påvisas att det är möjligt att 
ifrågasätta om det är diskretionära periodiseringar som påverkar vd-byte, eller om 
sambandet föreligger i motsatt riktning. Därutöver har det visats att det egentliga 
sambandet högst sannolikt påverkas av företagets lönsamhet, inte enbart nyttjande av 
resultatmanipulering. 
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8.2 Etiska aspekter 
Sedan studiens inledande fas har vi förstått att ämnesområdet resultatmanipulering 
innehar en omfattande etisk dimension. Enbart valet av vilket begrepp som bäst 
beskriver ämnesområdet var ett val med etiska aspekter. Konceptet resultatmanipulering 
studien använder sig utav implicerar enligt vår omgivning en negativ laddning. Vi 
menar att resultatmanipulering kan likställas med resultatjustering eller ett liknande 
begrepp, det vill säga att vi understryker att valet av ord för att förklara begreppet inte 
har betydelse för vår värderingsfrihet av fenomenet som undersöks. 
 
Den etiska diskussionen inom studiens ämnesområde bör rimligtvis börja med att 
behandla huruvida förekomsten av fenomenet resultatmanipulering är etisk eller inte. 
Utgångspunkten återfinns i att nuvarande redovisningsregler gör fenomenet möjligt i 
och med att reglerna öppnar upp för en viss nivå av subjektivitet i bokföringen. Så länge 
reglerna bygger på tolkningar och utgår från principer snarare än strikta regler kommer 
fenomenet resultatmanipulering, utifrån vår definition, att bestå. Istället bör fokus och 
det etiska dilemmat förflyttas till mönstret av dess förekomst, till bevisen att 
möjligheten till större omfattning av manipulering än vad som är brukligt öppnas upp 
under specifika perioder och situationer. Då modellen studien baseras på gör antagande 
om att den del av periodiseringarna som regleras av subjektivitet likställs med 
resultatmanipulering går det inte etiskt att värdera dess förekomst, på grund av att en 
viss omfattning av manipulering alltid kommer existera. 
 
Studien visar att resultatmanipulering har samband med att företag byter vd, med andra 
ord kan det påvisas ett mönster i tillämpningen av subjektivitet i redovisningsreglerna. 
Mönstret kan potentiellt tolkas oetiskt men vi lägger ingen egen värdering i det. Vi 
önskar visa läsaren att vi däremot är medvetna om dilemmat och anser att det är 
användarna av de finansiella rapporterna som bör utföra den etiska värderingen. 

8.3 Samhälleliga aspekter 
Dagens samhälle konstrueras till stor del utifrån ekonomiska aspekter vilket innebär att 
människan i samhället mer eller mindre, direkt eller indirekt, påverkas av 
redovisningsregler om än främst kortsiktigt. Då en grundprincip i regelverken är att 
transaktioner ska periodiseras kommer variationer i alla ekonomiska händelser alltid 
existera, men de får enbart utslag på kort sikt. På lång sikt är periodiseringarna ett 
nollsummespel där en negativ periodisering i en period alltid vägs mot en framtida 
positiv periodisering. Den enskilda förekomsten av diskretionära periodiseringar får 
därmed inte en direkt inverkan på samhället på lång sikt. Möjligen är det istället de 
korta investeringsbesluteten som blir svårbedömda utifrån osäkerheten i företagets 
resultat. 
 
Ur ett långsiktigt perspektiv kan möjligen bolagsskatt påverkas, det vill säga att 
resultatmanipulering används för skatteplanering. Företagets resultat kan anpassas 
beroende vad som vill uppnås. Om det exempelvis finns skatteavdrag att tillgå kan det 
användas fördelaktigt om resultatet går i en viss riktning eller uppnår en specifik nivå, 
vilket kan anpassas via resultatmanipulering. Beträffande samhälleligt bidrag vill vi 
belysa studiens praktiska bidrag till ökad medvetenhet hos investerare. Om investerare 
är medvetna om fenomenet resultatmanipulering och vilka situationer som förstärker 
resultatmanipuleringens förekomst möjliggörs att investerarna kan ta bättre och säkrare 
beslut, vilket potentiellt leder till effektivare resursallokering i samhället.  
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9. Sanningskriterier 
I avslutande kapitlet följer en genomgång av studiens tre sanningskriterier validitet, 
reliabilitet samt replikation.  
 

9.1 Validitet 
Generellt ska en studies validitet beskriva empirins giltighet och relevans (Jacobsen, 
2002, s. 21). Enligt Bryman (2011, s. 50) finns det flera olika delar i begreppet validitet 
vilka är viktiga att urskilja. Ett av dem är mätningsvaliditet eller begreppsvaliditet som 
handlar om att säkerställa att mått som används faktiskt mäter det som ämnas mätas 
(Bryman, 2011, s. 50). I denna studie innebär det exempelvis att diskretionära 
periodiseringar verkligen mäter en viss del av resultatmanipuleringen. Det är inte 
möjligt att helt säkerställa att det använda måttet för diskretionära periodiseringar 
motsvarar en del av den faktiska resultatmanipuleringen. Det får till följd att 
mätningsvaliditeten kan ifrågasättas.  
 
Vi är likväl medvetna om att i praktiken består resultatmanipulering av fler 
komponenter än enbart just diskretionära periodiseringar. Det är möjligt att diskutera 
andra mått vilka inverkar på manipuleringen, exempelvis företagets lönsamhet, dess 
storlek eller lönsamheten i relation till marknaden. Dessa mått ses dock som tydliga och 
relativt självklara, något som gör mätningsvaliditeten i måtten stark. Enligt Ejvegård 
(2003, s. 73) innebär distinkta och obestridliga mått i regel inga problem gällande 
validiteten, och därför lyfter vi ingen djupare diskussion om nämnda mått. Något som 
däremot kan diskuteras och kritiseras, vilket är gjort under studiens fortskridande, är 
indelningen gällande rutinmässigt respektive icke rutinmässigt vd-byte. Denna 
indelning hade högst troligt uppnått högre validitet om klassificeringen baserats på mer 
och djupare information än enbart ålder.  
 
Nästa del inom begreppet validitet behandlar intern validitet och beskrivs att det ska 
vara möjligt att säkerställa att variabel X påverkar variabel Y, eller om det är någon 
annan underliggande variabel som bättre beskriver sambandet (Bryman, 2011, s. 50). 
Genomgående i studien har det diskuterats att det existerar viss problematik med 
kausalitet mellan variablerna och vi ämnar lyfta det till det läsarens medvetenhet. Det är 
svårt att avgöra vilket kausalitetsförhållande som föreligger, att säkerställa vad som 
orsakar vad. Därtill medger den låga förklaringsgraden i utförda tester att det finns 
andra, ej testade, faktorer och variabler som har betydelse för det undersökta sambandet. 
Den interna validiteten kan därmed ifrågasättas då det utifrån vår utförda studie blir 
svårt att avgöra i vilken riktning sambandet är starkast.  
 
Extern validitet är ytterligare en del att ta hänsyn till vilket handlar om i vilken 
utsträckning det är möjligt att generalisera studien (Bryman, 2011, s. 51). Om en studie 
använder sig av ett representativt urval ur en större population är det möjligt att 
generalisera resultaten till den större populationen (Bryman, 2011, s. 51). I vår studie 
representerar urvalet en hel population då en totalundersökning utförts av de tre största 
listorna på Stockholmsbörsen. Därav blir frågor beträffande generalisering överflödiga. 
Studiens resultat går inte att generalisera till någon annan population än den undersökta, 
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däremot kan resultaten ge indikationer på hur det ser ut på andra marknader med 
liknande förutsättningar. 
 
En sista del inom validiteten vilket ämnas diskuteras är ekologisk validitet. Med 
ekologisk validitet menas att resultaten är applicerbara i praktiken, det vill säga i 
människors vardag och sociala verklighet (Bryman, 2011, s. 51). Exempelvis att fylla i 
en enkät är inte helt naturligt och sänker den ekologiska validiteten även om resultaten 
rent teoretiskt ses valida (Bryman, 2011, s. 51). Denna studie utgår från ett kvantitativ 
sekundärdata vilket är tämligen naturligt i betydelsen att det inte är konstruerat enbart i 
syfte att användas i denna studie. Till skillnad mot en datainsamling utifrån enkäter blir 
vårt resultat varken konstlat eller beroende av vilken person som samlar in det eller i 
vilken miljö det utförs i. I kontrast till studier vilka bygger på människors åsikter, tankar 
och personliga preferenser anser vi därför att vår studie håller hög ekologisk validitet. 

9.2 Reliabilitet 
Tillförlitligheten av studien är något reliabiliteten ska beskriva, att studien ska vara 
möjlig att upprepa och därav nå motsvarande resultat även om det naturligt förekommer 
tillfälligheter och viss slump som gör att resultat kan skilja sig något åt (Bryman, 2011, 
s. 49). Enligt Jacobsen (2002, s. 21) ska studiens empiriska del försöka uppnå en hög 
trovärdighet för att ses reliabel. Exempel kan vara att ställa sig frågan om måtten som 
används i studien verkligen mäter rätt saker utifrån problemformuleringen eller om det 
finns andra mått vilka kan nå mer korrekta resultat (Bryman, 2011, s. 49). I vår studie är 
frågan huruvida diskretionära periodiseringar är rätt mått för att mäta 
resultatmanipulering eller om det finns andra mått som lämpar sig bättre. Detsamma 
gäller företagets byte av vd, det finns om möjligt andra situationer att undersöka som 
ger mer förklaring till resultatmanipuleringens omfattning. Utifrån slutsatsen har det 
dessutom åskådliggjorts att det finns andra orsaker till att ett vd-byte sker än just 
nyttjandet av resultatmanipulering.  
 
Vad som höjer reliabiliteten är att det finns möjlighet att utföra studien på nytt och 
uppnå samma resultat givet att samma datamaterial används. Generellt ger mått vilka 
framställs av forskarna själva lägre reliabilitet (Ejvegård, 2003, s. 71). I och med att 
denna studie utgått från mått vedertagna i tidigare forskning bör det stärka studiens 
reliabilitet. Olsson & Sörensen (2011, s. 123) poängterar därutöver en möjlighet för att 
stärka forskningens reliabilitet är att utföra studien på nytt och undersöka om resultaten 
står sig, det är dock främst relevant i enkätstudier. Då använt datamaterial inte 
innehåller personliga åsikter eller influenser behöver inte beräkningarna utföras 
ytterligare en gång för att stärka reliabiliteten. 

9.3 Replikation 
För att andra forskare ska kunna upprepa resultaten krävs det att studien ska vara 
replikerbar (Bryman, 2011, s. 49). Forskare bör arbeta för att undvika att resultatet av 
studien påverkas av den som genomfört forskningen (Jacobsen, 2002, s. 37). Bryman 
(2011, s. 49) menar att en anledning till varför önskan om möjlighet till replikation finns 
hos forskare är för att minska skepticismen i slutsatsen samt säkerställa att det går att 
reprisera studiens resultat, även om den utförs i annan tidpunkt och utav andra personer.  
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Vår studies möjlighet till replikation bör bedömas hög i och med att det praktiska 
tillvägagångssätt och använd metod är väl beskriven samt att det nyttjade datamaterialet 
är offentlig information och tillgängligt för alla. Om en annan forskare väljer att 
replikera studien och utgår från samma datamaterial, använder samma kriterier för 
bortfall etcetera som beskrivs bör det vara möjligt att uppnå exakt samma resultat som 
denna studie.  
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Appendix 1 – Sammanställning hypoteser 
Tabell 14. Hypotessammanställning. 

 

H:1 Resultatmanipulering används för att öka resultatet under räkenskapsåret som 
föregår ett vd-byte. 

H:1a Under räkenskapsåret som föregår ett vd-byte används resultatmanipulering: vid 
rutinmässigt byte för att öka resultatet och vid ej rutinmässigt för att öka eller 
minska resultatet. 

H:2 Resultatmanipulering används av tillträdande vd för att minska resultatet samma 
räkenskapsår som vd-byte sker. 

H:2a Samma räkenskapsår som bytet sker använder tillträdande vd 
resultatmanipulering för att minska resultatet, om vd-bytet skett rutinmässigt eller 
ej. 

H:2b Samma räkenskapsår som bytet sker använder tillträdande vd 
resultatmanipulering: vid kontroll över företaget majoriteten av året för att 
minska resultatet och vid minoritet för att öka eller minska resultatet. 

H:3 Resultatmanipulering används för att minska eller öka resultatet det påföljande 
räkenskapsåret efter ett vd-byte. 

H:3a Resultatmanipulering används för att minska eller öka resultatet det påföljande 
räkenskapsåret efter ett vd-byte, om bytet skett rutinmässigt eller ej. 

H:3b Under räkenskapsåret som efterföljer vd-bytet använder tillträdande vd 
resultatmanipulering: vid kontroll över företaget majoriteten av sitt första 
verksamma år för att öka resultatet och vid minoritet för att minska resultatet. 

H:4 Resultatmanipulering används för att minska eller öka resultatet det andra 
påföljande räkenskapsåret efter ett vd-byte. 

H:4a Resultatmanipulering används för att minska eller öka resultatet det andra 
påföljande räkenskapsåret efter ett vd-byte, om bytet skett rutinmässigt eller ej. 

H:4b Under andra räkenskapsåret som efterföljer vd-bytet använder tillträdande vd 
resultatmanipulering: vid kontroll över företaget majoriteten av sitt första 
verksamma år för att öka eller minska resultatet och vid minoritet för att öka 
resultatet. 

H:5a Utförd resultatmanipulering ökar sannolikheten för att vd-byte sker samma 
räkenskapsår. 

H:5b Sämre lönsamhet än marknadsgenomsnittet ökar sannolikheten för att vd-byte 
sker samma räkenskapsår. 

H:5c Utförd resultatmanipulering ökar sannolikheten för att icke rutinmässigt vd-byte 
sker samma räkenskapsår. 

H:5d Sämre lönsamhet än marknadsgenomsnittet ökar sannolikheten för att icke 
rutinmässigt vd-byte sker samma räkenskapsår. 

H:6a Utförd resultatmanipulering ökar sannolikheten för att vd-byte sker det 
påföljande räkenskapsåret. 

H:6b Sämre lönsamhet än marknadsgenomsnittet ökar sannolikheten för att vd-byte 
sker det påföljande räkenskapsåret. 

H:6c Utförd resultatmanipulering ökar sannolikheten för att icke rutinmässigt vd-byte 
sker det påföljande räkenskapsåret. 

H:6d Sämre lönsamhet än marknadsgenomsnittet ökar sannolikheten för att icke 
rutinmässigt vd-byte sker det påföljande räkenskapsåret. 
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Appendix 2 – Skattning av Jonesmodellen 
𝑻𝑨𝑩𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
= 𝒃𝟏

𝟏
𝑨𝒊,𝒕−𝟏

+ 𝒃𝟐
∆𝑹𝑬𝑽𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
+ 𝒃𝟑

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
+ 𝜺𝒊,𝒕 

 
Figur 16. Skattning av Jonesmodellen. Källa: Jones (1991, s. 213). 

 
Där: 
𝑇𝐴𝐵𝑖,𝑡 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝å 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝐴𝑖,𝑡−1 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡−1 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 =  𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑟 𝑡−1 𝑜𝑐ℎ 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 = 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 = 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑎𝑣 𝛼1𝛼2 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝛼3 
𝜀𝑖,𝑡 = 𝑁𝑖𝑣å𝑛 𝑝å 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑜𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑖 = 𝑖, … , 𝐼, 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥; 
𝑡 = 𝑡, … , 𝑇, å𝑟𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥. 
 

Appendix 3 – Företag och storleksgrupp per år 
Tabell 15. Antal företag per grupp och år. 

 

Räkenskapsår 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Totalt 

Grupp 1 52 53 51 51 51 50 47 41 397 

Grupp 2 51 51 51 50 50 48 45 45 391 

Grupp 3 51 53 51 51 50 50 47 45 398 

Grupp 4 52 52 51 51 51 49 46 46 398 

Totalt 206 209 204 203 202 197 185 177 1 583 

 

Appendix 4 – Skattningsmodell med intercept 
𝑻𝑨𝑲𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
=  𝒃𝟎 + 𝒃𝟏

𝟏
𝑨𝒊,𝒕−𝟏

+ 𝒃𝟐
∆𝑹𝑬𝑽𝒊,𝒕 − ∆𝑹𝑬𝑪𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
+ 𝒃𝟑

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
+ 𝜺𝒊,𝒕 

 
Figur 17. Skattning av gruppspecifika parametrar. Källa: Ecker et al. (2013, s. 194). 

 
Där: 
𝑇𝐴𝐾𝑖,𝑡 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝å 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝐴𝑖,𝑡−1 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡−1 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 =  𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑟 𝑡−1 𝑜𝑐ℎ 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
∆𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡 = 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡−1 𝑜𝑐ℎ 𝑡0  𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 = 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖; 
𝑏0, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 = 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑝𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑎𝑣 𝛼0𝛼1𝛼2 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝛼3 
𝜀𝑖,𝑡 = 𝑁𝑖𝑣å𝑛 𝑝å 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑜𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡0 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖. 
𝑖 = 1, … , 209, 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥; 
𝑡 = 2005, … , 2013, å𝑟𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥. 
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Appendix 5 – Linjära regressionsmodeller 
 
 
 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1+. . . +𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝜀 𝑑ä𝑟 𝜀 ∼ (𝑁, 𝜎) 
 

Figur 18. Multipel linjär regression. 

 
 

𝐷𝐴 = 𝑏0 + 𝑏1𝑉𝐷𝑡−1 + 𝑏2𝑅𝑂𝐴0 + 𝑏3𝑙𝑛_𝐿𝑎𝑔𝑔𝐴0 + 𝜀 
 

Figur 19. Regression för H:1. 

 
 

𝐷𝐴 = 𝑏0 + 𝑏1𝐸𝑗 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑛𝑡−1 + 𝑏2𝑅𝑢𝑡𝑖𝑛𝑡−1 + 𝑏3𝑅𝑂𝐴 + 𝑏4𝑙𝑛_𝐿𝑎𝑔𝑔𝐴 + 𝜀 
 

Figur 20. Regression för H:1a. 

 
 

𝐷𝐴 = 𝑏0 + 𝑏1𝑉𝐷𝑡+1 + 𝑏2𝑅𝑂𝐴0 + 𝑏3𝑙𝑛_𝐿𝑎𝑔𝑔𝐴0 + 𝜀 
 

Figur 21. Regression för H:3. 

 
 

𝐷𝐴 = 𝑏0 + 𝑏1𝐸𝑗 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑛𝑡+1 + 𝑏2𝑅𝑢𝑡𝑖𝑛𝑡+1 + 𝑏3𝑅𝑂𝐴 + 𝑏4𝑙𝑛_𝐿𝑎𝑔𝑔𝐴 + 𝜀 
 

Figur 22. Regression för H:3a. 

 
 

𝐷𝐴 = 𝑏0 + 𝑏1𝐹ö𝑟𝑠𝑡𝑎 ℎ𝑎𝑙𝑣å𝑟𝑒𝑡𝑡+1 + 𝑏2𝐴𝑛𝑑𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑙𝑣å𝑟𝑒𝑡𝑡+1 + 𝑏3𝑅𝑂𝐴 + 𝑏4𝑙𝑛_𝐿𝑎𝑔𝑔𝐴 + 𝜀 
 

 Figur 23. Regression för H:3b. 

 
 

𝐷𝐴 = 𝑏0 + 𝑏1𝑉𝐷𝑡+2 + 𝑏2𝑅𝑂𝐴0 + 𝑏3𝑙𝑛_𝐿𝑎𝑔𝑔𝐴0 + 𝜀 
 

Figur 24: Regression för H:4. 

 
 

𝐷𝐴 = 𝑏0 + 𝑏1𝐸𝑗 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑛𝑡+2 + 𝑏2𝑅𝑢𝑡𝑖𝑛𝑡+2 + 𝑏3𝑅𝑂𝐴 + 𝑏4𝑙𝑛_𝐿𝑎𝑔𝑔𝐴 + 𝜀 
 

Figur 25. Regression för H:4a. 

 
 

𝐷𝐴 = 𝑏0 + 𝑏1𝐹ö𝑟𝑠𝑡𝑎 ℎ𝑎𝑙𝑣å𝑟𝑒𝑡𝑡+2 + 𝑏2𝐴𝑛𝑑𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑙𝑣å𝑟𝑒𝑡𝑡+2 + 𝑏3𝑅𝑂𝐴 + 𝑏4𝑙𝑛_𝐿𝑎𝑔𝑔𝐴 + 𝜀 
 

Figur 26. Regression för H:4b. 
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Appendix 6 – Logistiska regressionsmodeller 
 
 
 

ln (
𝐷

[1 − 𝐷]) = 𝛽1𝑋1+. . . +𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝜀 𝑑ä𝑟 𝜀 ~ (𝑁, 𝜎) 

 
Figur 27. Logistisk regression. 

 
 
 

𝑙𝑛 (
𝐸𝑗 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑛0

1 − 𝐸𝑗 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑛0
) = 𝑏0 + 𝐷𝐴0 + 𝑅𝑂𝐴𝑚𝑎𝑟𝑘0 + 𝑙𝑛_𝐿𝑎𝑔𝑔𝐴0 + ∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆0 + 𝜀 

 
Figur 28. Regression för H:5c & H:5d. 

 
 
 

𝑙𝑛 (
𝑉𝐷𝑡−1

1 − 𝑉𝐷𝑡−1
) = 𝑏0 + 𝐷𝐴0 + 𝑅𝑂𝐴𝑚𝑎𝑟𝑘0 + 𝑙𝑛_𝐿𝑎𝑔𝑔𝐴0 + ∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆0 + 𝜀 

 
Figur 29. Regression för H:6a & H6b. 

 
 
 

𝑙𝑛 (
𝐸𝑗 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑛𝑡−1

1 − 𝐸𝑗 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑛𝑡−1
) = 𝑏0 + 𝐷𝐴0 + 𝑅𝑂𝐴𝑚𝑎𝑟𝑘0 + 𝑙𝑛_𝐿𝑎𝑔𝑔𝐴0 + ∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆0 + 𝜀 

 
Figur 30. Regression för H:6c & H:6d 
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Appendix 7 – Deskriptiv statistik 
 
 

Tabell 16.  Räkenskapsåren 2007 – 2013. 
 

Variabel Min Medel Median Max Standardavvikelse 
DA -,21 -,0001 ,004 0,2 ,07 
TA -,22 -,04 -,03 ,16 ,07 
ln_LaggA 8,50 14,35 14,15 19,71 2,03 
ROA -,41 ,06 ,08 ,037 ,014 
ROAmark -7,63 ,06 ,29 5,60 2,35 
ΔSALES -,43 ,10 ,05 1,00 ,23 
ΔROA -4,25 -,24 -,15 3,23 1,16 
Antal observationer (N) = 1 406 st. 
 
 
 
 
 

Tabell 17. Räkenskapsåren 2006 – 2012. 
 

Variabel Min Medel Median Max Standardavvikelse 
DA -,21 -,00 ,004 ,20 ,07 
TA -,22 -,04 -,03 ,17 ,07 
ln_LaggA 8,50 14,28 14,11 19,71 2,06 
ROA -,42 ,07 ,09 ,37 ,15 
ROAmark -7,63 ,07 ,25 5,60 2,23 
ΔSALES -,43 ,13 ,08 1,26 ,27 
ΔROA -4,25 -,20 -,12 3,23 1,08 
Antal observationer (N) = 1 377 st. 
 
 
 
 
 

Tabell 18. Räkenskapsåren 2008 – 2013. 
 

Variabel Min Medel Median Max Standardavvikelse 
DA -,21 -,0001 ,01 ,20 ,07 
TA -,22 -,04 -,03 ,17 ,07 
ln_LaggA 8,75 14,38 14,15 19,71 2,00 
ROA -,35 ,06 ,07 ,33 ,13 
ROAmark -7,63 ,09 ,39 5,60 2,48 
ΔSALES -,43 ,08 ,05 ,85 ,22 
ΔROA -4,25 -,26 -,17 3,23 1,22 
Antal observationer (N) = 1 221 st. 

  



 90 

Appendix 8 – Hypotesuppställning 
Tabell 19. Resultat hypotes 4. 

 

Beroende variabel: DA  H:4 H:4a H:4b 

Förklarande variabler Förväntning Koeff. Sign. Koeff. Sign. Koeff. Sign. 

 Vd-byte – / + ,007 (,240)     

 Rutinmässigt  – / +   ,013 (,231)   

 Ej Rutinmässigt – / +   ,005 (,482)   

 Första halvåret – / +     ,019 (,019**) 

 Andra halvåret +     -,005 (,496) 

Kontrollvariabler        

 ROA  ,135 (,000***) ,134 (,000***) ,133 (,000***) 

 ln_LaggA  -,002 (,095*) -,002 (,091*) -,002 (,075*) 

Förklaringsgrad (adj. R2)  ,065 ,065 ,068 
*** = 1 % signifikansnivå, ** = 5 % signifikansnivå, * = 10 % signifikansnivå 

 

Tabell 20. Resultat hypotes 5c & 5d. 
 

Förklarande variabler Förväntning Koefficient Signifikans 

  DA (H:5c) – / + -1,587 (,228) 

 ROAmark (H:5d)  –  -,151 (,000***) 

Kontrollvariabler    

 Ln_LaggA  ,003 (,941) 

 ΔSALES   -1,045 (,007***) 

Förklaringsgrad (Nagelkerke R2)  ,051 
Beroende variabel: vd-byte 
*** = 1 % signifikansnivå, ** = 5 % signifikansnivå, * = 10 % signifikansnivå. 
 

Tabell 21. Resultat hypotes 6c & 6d. 
 

Förklarande variabler Förväntning Koefficient Signifikans 

  DA (H:6c) – / + -1,657 (,208) 

 ROAmark (H:6d)  – -,128 (,002***) 

Kontrollvariabler    

 Ln_LaggA  -,033 (,490) 

 ΔSALES   -,965 (,011**) 

Förklaringsgrad (Nagelkerke R2)  ,043 
Beroende variabel: vd-byte 
*** = 1 % signifikansnivå, ** = 5 % signifikansnivå, * = 10 % signifikansnivå. 
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