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Titel: Earnings Management – En kvantitativ studie om faktorer som påverkar 
förekomsten av resultatmanipulering i svenska börsnoterade bolag 
 
Författare: Matilda Andreasson & Moa Gustafsson 
 
Earnings Management är ett begrepp som syftar till diskretionär redovisning som innebär 
manipulering av ett företags resultat. Resultatmanipulering kan ske både uppåt och nedåt. 
När manipulering sker uppåt syftar det till att höja det redovisade resultatet medan 
manipulering nedåt syftar till att sänka resultatet vilket benämns Big Bath Accounting. 
Det finns flera forskare som har studerat detta område över tid och som har kommit fram 
till motstridiga resultat. Vissa forskare menar att Earnings Management och Big Bath 
Accounting förekommer i stor utsträckning då företag erbjuder bonusprogram som 
baseras på företagets resultat samt om VD-byte har skett. Andra forskare är av en annan 
uppfattning. De finner inga statistiska bevis för att Earnings Management och Big Bath 
Accounting förekommer vid bonusprogram och VD-byten. Vissa av dessa forskare menar 
även att Earnings Management har avtagit avsevärt eller till och med försvunnit under de 
senaste åren. Tidigare forskning visar även motstridiga bevis kring användningen av 
Earnings Management under finanskriser samt bonusprogram. Studiens syfte var således 
att undersöka faktorer som ligger till grund för Earnings Management och Big Bath 
Accounting samt incitament som kan påverka ledningen till resultatmanipulering..  
 
Resultat från tidigare forskning ligger till grund för studiens teoretiska referensram som 
mynnade ut i tre hypoteser. Dessa hypoteser testades via multipel regressionsanalys samt 
en tidsserieanalys. Studiens urval omfattade företag på den svenska marknaden på OMX 
Stockholmsbörsen Large Cap under åren 2007-2015. Det ursprungliga urvalet omfattades 
av 747 observationer men då ett visst bortfall ägde rum kvarstod 547 observationer för 
hypotesprövning ett och två samt 567 observationer för hypotesprövning 3.  
 
Resultatet visade på ett statistiskt samband mellan resultatmanipulering och 
bonusprogram, dock fann vi inget säkerställt samband mellan resultatsänkande 
periodiseringar och VD-byten. Däremot fann vi stöd för vår tredje alternativhypotes att 
finanskrisen påverkade Earnings Management under åren 2008-2009. Vår slutsats blev 
således att de faktorer som ligger till grund för Earnings Management och Big Bath 
Accounting samt incitament som kan påverka ledningen till resultatmanipulering är 
bonusprogram och finanskrisen. 
  
Nyckelord: Big Bath Accounting, resultatmanipulering, ledningsbyte, VD-byte, 
prestationsmått, goodwillnedskrivning, finanskrisen.   

 
 



Abstract 
Bachelor Thesis in Business Administration, Department of Finance and IT, 
University West, Spring 2017 
 
Title: Earnings Management – A quantitative study of factors that affect the presence of 
profit manipulation in Swedish listed companies 
 
Authors: Matilda Andreasson & Moa Gustafsson 
 
Earnings Management is a term aimed at discretionary accounting which involves 
manipulation of a company's results. Earnings Management can be done either upwards 
or downwards. When manipulation occurs downwards with the aim of lowering the result, 
it´s called Big Bath Accounting. There are several researchers who have studied this area 
over time and have come up with conflicting results. Some researchers believe that 
Earnings Management and Big Bath Accounting occur to a large extent when companies 
offer bonus programs based on company performance and whether CEO turnovers has 
occurred. Other researchers have a different opinion. They do not find any statistical 
evidence that Earnings Management and Big Bath Accounting occurs when the CEO has 
changed and companies have bonus programs. Some of these researchers also believe that 
Earnings Management has diminished significantly or even disappeared in recent years. 
Previous research also shows conflicting evidence about the use of Earnings Management 
during financial crises and bonus programs. The purpose of the study was thus to 
investigate factors that underlie Earnings Management and Big Bath Accounting as well 
as incentives that may affect the management of a company to apply the theory. 
 
Results from previous research form the basis of the theoretical framework of the study, 
which emerged in three hypotheses. These hypotheses were tested by multiple regression 
analysis as well as a time series analysis. The study's selection was limited to companies 
in the Swedish market on the OMX Stockholm Stock Exchange's Large Cap in 2007-
2015. The original sample was comprised of 747 observations, but when a certain loss 
occurred, 547 observations remained while testing hypothesis one and two and 567 
observations remained while testing hypothesis three 
 
The result showed a statistical correlation between performance manipulation and bonus 
programs, but we found no statistical correlation between profit-decreasing accruals and 
CEO turnover. On the other hand, we found support for our third alternative hypothesis 
that the financial crisis affected Earnings Management during 2008-2009. Our conclusion 
thus became that the factors underlying Earnings Management and Big Bath Accounting 
as well as incentives that could affect the management of a company to apply the theory 
are bonus programs and the financial crisis. 
 
Keywords: Big Bath Accounting, Earnings Management, Management Turnover, CEO 
Turnover, Performance Measurement, Goodwill Impairment, Financial Crisis.  
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1. Introduktion 
 

 

I följande avsnitt kommer vi att presentera studiens bakgrund som sedan följs av 
problemdiskussion som därefter mynnar ut i studiens syfte. 

 
1.1 Bakgrund 
 

In the zeal to satisfy consensus earnings estimates and project a smooth earnings path, wishful 
thinking may be winning the day over faithful representation. As a result, I fear that we are 
witnessing an erosion in the quality of earnings and therefore the quality of financial 
reporting. (Springsteel, 1998. p.21 se Jordan & Clark 2004, p 63) 

  
Ovanstående citat kommer från ett tal från 1998 som hölls av Arthur Lewitt, tidigare 
ordförande för Securities and Exhange Commission. Han beskriver hur opportunistiskt 
beteende hos ledningen i företag kan förekomma viljan att redovisa korrekt vilket kan 
påverka investerares förtroende för företag. Redan 1998 förutsåg alltså Lewitt en 
eventuell nedgång i investerarnas förtroende för företag. Detta kom också att bli bekräftat 
av företagsskandaler kring stora företag som Enron och WorldCom i början av 2000-talet, 
där ledningen manipulerat resultatet på olika sätt för att skjuta upp vad som visade sig 
vara oundvikliga konkurser (Jordan & Clark, 2004). 
 
Att hantera eller manipulera resultatet brukar benämnas Earnings Management och syftar 
till diskretionär redovisning som används för att påverka finansiella rapporter genom 
onormalt stora periodiseringar. Målet är att rapportera ett resultat som inte är i linje med 
den ekonomiska utvecklingen i bolaget. Då tillämpningen av redovisningsstandarder 
kräver professionella och subjektiva bedömningar, kan ibland ledningen använda det som 
en möjlighet för att skapa en bild av företaget som saknar ekonomisk 
verklighetsanknytning (Vladu, 2013). Eftersom det ekonomiska resultatet är i fokus när 
det kommer till ekonomiskt beslutsfattande är ledningen ofta villiga att skapa en perfekt 
redovisningsbild av sina företag. Tidigare forskning nämner olika orsaker till Earnings 
Management. Dessa kan vara bonusprogram då VD:ns ersättning är relaterad till 
företagets resultat (Healy, 1985), VD-byten (Copeland & Moore, 1972, Bornemann et al, 
2015, Leker & Salomo, 2000, Nieken & Sliwka, 2015) och även om företag upplever en 
finanskris (Arthur, Tang & Lin, 2015).   
 
Enligt Caruso, Ferrari och Pisano (2016) finns det två olika inriktningar inom Earnings 
Management och dessa är Real Earnings Management (REM) och Disclosure Earnings 
Management (DEM). REM handlar om att ledningen tenderar att rikta mer intresse mot 
kortsiktiga resultat än långsiktiga medan DEM handlar om att ledningen tenderar att agera 
opportunistiskt. De finns fyra olika typer av DEM antaganden varav en är Big Bath 
Accounting som vi presenterar utförligare nedan.
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Big Bath Accounting syftar till att ledningen kommer ha incitament att offra ett år med 
dåligt resultat för att få ett bättre resultat och en bättre position till nästkommande år. Big 
Bath Accounting är en teori som används för att beskriva en stor förlust, nedskrivning 
eller andra engångskostnader i form av resultatsänkande periodiseringar. Copeland och 
Moore (1972) beskriver det som en “uppstädning” av företagets balanskonton och menar 
att Big Bath Accounting används under de perioder då företagets resultat minskar till följd 
av att företagets aktie har minskat i värde. Tidigare forskning visar att nytillträdda VD:ar 
tenderar att tillämpa denna teori för att minska resultatet under deras första verksamhetsår 
och skylla det dåliga resultatet på deras företrädare. Därmed ändrar de utgångspunkten 
för företaget och sparar inkomster vilket ger möjlighet för företaget att visa en stigande 
resultatkurva de kommande perioderna.  
 
Som vi nämnt ovan finns det olika orsaker som kan ligga till grund för Earnings 
Management och vi har för avsikt att undersöka huruvida bonusprogram, VD-byten och 
finanskrisen påverkar resultatmanipulering. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
Manipulerat resultat är något som avslöjades på 2000-talet när företagsskandalerna kring 
Enron och WorldCom uppdagades. Enligt Dye (1986) se Jordan och Clark (2004) finns 
det två primära anledningar till varför företagsledningar hanterar eller manipulerar 
resultatet. En anledning är en extern efterfrågan att möta resultatprognoser och öka 
andelspriser, alltså att driva upp aktiekursen. En annan anledning är ett internt behov 
relaterat till optimalt upphandlande. Här ges det möjlighet för ledningen att kommunicera 
resultatet till styrelsen och därmed belysa ledningens prestation. 
 
Moore (1973) se Haggard, Howe och Lynch (2015) beskriver att “taking a Bath” 
förändrar utgångsläget för företagen och ökar framtida resultat genom att framtida 
kostnader dras bort från resultaträkningen. Författarna beskriver vidare att då investerare 
inte vet något om företagens långsiktiga resultat kan ledningen manipulera och tillämpa 
incitament som gör att intäkter sparas för framtida perioder. Dock kan ledningen även 
göra tvärtom, det vill säga att de periodiserar ytterligare kostnader till perioder som redan 
uppvisar ett negativt resultat. Detta beror på att ledningen har incitament till att offra ett 
år med dåligt resultat för att få ett bättre utgångsläge nästkommande år då företag menar 
att marknaden straffar företaget likadant oberoende av om förlusten är liten eller stor 
(Caruso, Ferrari & Pisano, 2016).  
 
För att manipulera resultatet tillämpar företagen Earnings Management och Copeland och 
Moore (1972) skriver att tendensen för Big Bath Accounting ökar i samband med att 
företag byter VD. Flertalet forskare stöder denna teori. Leker och Salomo (2000) drar 
slutsatsen att resultatet tenderar att variera kraftigt vid perioderna som avser VD-byten 
vilket kan tyda på Big Bath-beteende. Bornemann et al (2015) drar slutsatsen att 
nytillträdda VD:ar tenderar att periodisera mer kostnader än icke-nytillträdda VD:ar, 
vilket även Nieken och Sliwka (2015) har bevisat.
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Dock finns det forskare som är av en annan uppfattning, att det inte förekommer Earnings 
Management och Big Bath Accounting vid VD-byten. Wells (2002) skriver att 
forskningen inte kan bevisa att nytillträdda VD:ar tillämpar Earnings Management och 
att det saknas statistiska bevis på att VD:ar genomför Earnings Management för att 
påverka företagsresultatet. Detta stöds även av Wilson och Wang (2010) som menar på 
att de inte heller kan finna statistiska bevis för att Big Bath Accounting är associerade 
med Earnings Management det år då företag byter VD och året därpå. Även Pektas och 
Baryauno (2013) stöder denna teori då det inte hittar några statistiska samband mellan 
VD-byten och nedskrivningar av goodwill samt avsättningar, något som kan indikera Big 
Bath-beteende. Ytterligare forskning av Jordan och Clark (2015) stöder teorin om att det 
inte finns bevis för att Big Bath Accounting förekommer vid VD-byten. Författarna 
beskriver att ledningen inte längre agerar opportunistiskt och menar att Earnings 
Management har avtagit avsevärt eller till och med försvunnit under de senaste åren. 
 
Att tidigare forskning är motstridig kan bero på att empirin skiljer sig åt. Dels har 
forskningen ägt rum på olika marknader, till exempel fokuserade Bornemann et al (2015) 
sin studie på tyska banksektorn medan Wells (2002) istället studerade australienska 
företag. Även insamling av data och beräkning av Earnings Management skiljer sig åt. 
Jordan och Clark (2015) utgår till exempel från goodwillnedskrivningar för att undersöka 
om Earnings Management förekommer medan Bornemann et al (2015) undersöker 
banksektorn som istället utgår från förlustavskrivningar och låneavdrag.  
 
Earnings Management kan även förekomma då företag erbjuder bonusprogram som är 
kopplat till företagens resultat. Healy (1985) menar att bonusprogram kan föranleda 
resultatmanipulering både uppåt och nedåt. Resultatmanipulering uppåt borde enligt 
Healy (1985) ske då företagsledningen vill höja resultatet för att maximera deras 
bonusersättning medan resultatmanipulering nedåt sker då lägsta nivån för utbetalning av 
bonus inte går att nå. Företagsledningen tenderar då att genomföra Big Bath Accounting 
för att ”städa bort” kostnader det året och har därmed lättare att nå upp till tröskeln för 
bonusutbetalningar efterföljande år.   
 
Det finns även forskare som visar på motstridigheter kring användningen av Earnings 
Management under finanskriser. Enligt Filip och Raffournier (2014) minskade 
användningen av Earnings Management signifikant under finanskrisen 2008-2009 i 
förhållande till tidigare år. Dock beskriver Arthur, Tang och Lin (2015) i sin forskning 
att de finner bevis på att företag tenderar att prestera högre kvalité på deras finansiella 
rapporter under finanskrisen, vilket innebär att resultatet pressas uppåt. De förklarar att 
den högre kvalitén beror på att företagsledningen utövar Earnings Management vilket i 
sin tur leder till manipulerade företagsrapporter.
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Då tidigare forskning är motstridig och presenterar olika bevis kring Earnings 
Management och Big Bath Accounting anser vi att det är ett relevant ämne att fortsätta 
studera. Eftersom tidigare studier främst har undersökt huruvida Big Bath Accounting 
förekommer eller inte i samband med VD-byten och har kommit fram till olika resultat 
anser vi att det finns skäl att undersöka detta vidare. Vi vill även undersöka huruvida 
bonusprogram och finanskrisen påverkar Earnings Management. Vi är alltså intresserade 
av att undersöka faktorer som ligger till grund för att Earnings Management och Big Bath 
Accounting förekommer och hur dessa faktorer yttrar sig på den svenska marknaden. Till 
skillnad från tidigare forskning kommer vi att använda oss av Accruals, som är större 
periodiseringar för att samla in data och beräkna huruvida Earnings Management 
förekommer eller inte. Vår beräkning för större periodiseringar skiljer sig åt från tidigare 
forskning och därmed bidrar vi med en ny inriktning på empiri till redan befintlig 
forskning. Definitionen kring Accruals kommer vi ta upp mer utförligt under 
metodavsnittet. 
 
 
1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka faktorer som ligger till grund för Earnings 
Management och Big Bath Accounting samt incitament som kan påverka ledningen till 
resultatmanipulering.
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2. Teori  
 

 

Vi kommer till en början kort redogöra för hur litteraturinsamlingen gått till som ligger 
till grund för den teoretiska referensramen. Därefter presenteras referensramen som 
bygger på tidigare forskning och mynnar således ut till de hypoteser studien avser att 
testa. 

 
2.1 Litteraturinsamling 
För att genomföra denna studie har vi utformat en teoretisk referensram med hjälp av 
tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar och litteratur. Denna teoretiska 
referensram leder fram till hypoteser som ska testas. Studiens teori fokuserar på att 
undersöka faktorer som ligger till grund för Earnings Management och Big Bath 
Accounting samt incitament som kan påverka ledningen till resultatmanipulering. Detta 
har medfört att det varit nödvändigt att även studera kringliggande begrepp, principer och 
standarder. 
 
För att säkerställa att artiklarna var tillförlitliga avgränsade vi oss till de som var 
vetenskapligt granskade och valde endast artiklar som var skrivna på engelska. Vi 
använde oss utav kedjesökning vilket innebär att om vi hittade en intressant artikel 
undersökte vi artikelns referenslista och på så sätt hittade vi fler intressanta artiklar som 
kunde stärka vår teori. Därmed gjordes ingen avgränsning på årtal utan istället försökte 
vi hitta artiklar som var aktuella och relevanta för vår studie. 
 
För att hitta dessa artiklar tog vi hjälp av Högskolan Västs bibliotek och dess söktjänst 
och vi använde oss av följande nyckelord: Big Bath Accounting, Earnings Management, 
Management Turnover, CEO Turnover, Performance Measurement, Goodwill 
Impairment, Financial Crisis. Vi kombinerade även vissa av nyckelorden, till exempel 
Big Bath Accounting med Goodwill Impairment och Big Bath Accounting med Financial 
Crisis. 
 
 
2.2 Företagsledningens tendens att manipulera resultatet när bonusprogram 
förekommer  
Ledningen i företag har möjlighet att välja alternativa sätt att redovisa transaktioner samt 
möjligheter att välja olika redovisningsmetoder. Detta gör det möjligt för ledningen att 
anpassa sig till olika ekonomiska förhållanden och ge en så korrekt bild av transaktionerna 
som möjligt. Denna flexibilitet kan också användas för att påverka ett företags resultat 
vid en viss tidpunkt med syftet att säkra vinster för företagsledningen och dess 
intressenter. Detta brukar benämnas Earnings Management. Grundtanken inom detta 
begrepp är således förmågan att manipulera de val som finns samt att göra val som kan 
bidra till att uppnå en önskad nivå av inkomst (Riahi - Belkaoui, 2004).
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Healy och Wahlen (1999, p. 368) använder följande definition för att förklara Earnings 
Management: 
  

Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in 
structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about 
the underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes 
that depend on reported accounting numbers. 

 
Healy och Wahlen (1999) anser alltså att Earnings Management förekommer då 
företagsledningen strukturerar om transaktioner och förändrar finansiella rapporter för att 
missleda aktieägare angående företagets underliggande ekonomiska ställning. Detta kan 
förklaras av agentteorin som innebär att agenten har ett opportunistiskt beteende och 
förväntas handla i egenintresse (Schroeder, Clark & Cathey, 2011). 
 
Agentteorin definieras som en relation i samförstånd mellan två parter, som benämns 
agent och principal, där agenten går med på att agera i enlighet med principalens intresse. 
Ett vanligt exempel på en relation inom agentteorin är relationen mellan VD (agent) och 
aktieägare (principal). En konflikt mellan agent och principal kan uppstå då aktieägare 
strävar efter att maximera avkastningen på sina investeringar i företaget medan VD:n 
istället strävar efter att maximera sin egen förmögenhet på aktieägarnas bekostnad. Ett 
sätt för VD:n att göra detta är att välja redovisningsmetoder som höjer det redovisade 
resultatet i de fall VD:ns ersättning baseras på resultatet. Eftersom sådana val endast 
påverkar hur finansiell information mäts och inte har någon verklig ekonomisk effekt 
medför det heller ingen nytta för aktieägarna utan innebär endast att aktieägarnas 
förmögenhet minskar medan VD:ns förmögenhet ökar (Schroeder, Clark & Cathey, 
2011). 
 
Deegan och Unerman (2011) nämner olika tillfällen då det kan löna sig för 
företagsledningen att manipulera redovisningen, till exempel när företaget implementerar 
bonussystem som baseras på företagets resultat. Eftersom företagsledningens bonus är 
baserat på företagets resultat ökar ledningens incitament till att välja redovisningsmetoder 
som ökar resultatet och därmed också ökar deras ersättning. I dessa fall kan författarna se 
en tydlig koppling till opportunistiskt beteende. Även Healy (1985) menar att det finns 
en koppling mellan ledningens opportunistiska val att manipulera redovisningen i 
förhållande till redovisningsbaserade bonusplaner. Healy (1985) fann att när det förekom 
bonusplaner som syftade till att betala ut ersättning först då resultat nått över en viss nivå 
skapades det incitament för ledningen att anta redovisningsmetoder för att maximera 
deras bonus. Healy (1985) fann också att då vinsten inte förväntades nå lägsta nivån för 
att en utbetalning av bonus skulle äga rum, tenderar ledningen att anta 
redovisningsmetoder som sänker resultatet den perioden. Något som brukar kallas “taking 
a Bath”. Detta leder till att företaget har lättare att nå högre resultat kommande perioder 
och därmed också lättare att nå upp till tröskeln för bonusutbetalningar.
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Latif, Strickland och Yang (2011) har en annan syn på Big Bath Accounting i förhållande 
till bonussystem och menar att då lönen i ledande positioner är bonusrelaterad kan 
företagsledningen genom Big Bath Accounting sänka förväntningarna på företaget och 
därmed också sänka lägstanivåerna kopplade till bonusutbetalningar. Detta bäddar för att 
företagsledningen i framtiden kan plocka ut stora ekonomiska kompensationer. 
 
Att belöna ledningen i form av bonussystem baserat på resultatet kan enligt Deegan och 
Unerman (2011) leda till att företagsledningen tillämpar ett kortsiktigt fokus istället för 
ett långsiktigt samt att de är ovilliga att tillämpa långsiktiga utvecklings- och 
investeringsstrategier. En särskild problematik kan uppstå då en VD är nära pension och 
är obenägen att satsa på utveckling av företaget då denne vet att han eller hon inte kommer 
att vara kvar för att ta del av resultatet. Detta brukar kallas för “Horizon problem” och 
kan innebära att en VD väljer att inte investera då fördelarna med investeringen ligger 
bortom VD:ns “horisont”. VD:n väljer istället att spara på investeringar för att visa på ett 
så högt resultat som möjligt och därmed också öka sin ersättning (Lewellen et al. 1987, 
se Deegan & Unerman 2011). För att uppfylla studiens syfte leder tidigare forskning och 
ovan nämnd teori fram till vår första hypotes:  
  
Hypotes 1: 
H0: Företagsledningen tenderar att inte manipulera resultatet när det finns bonusprogram 
som är baserat på företagets resultat.  
H1: Företagsledningen tenderar att manipulera resultatet när det finns bonusprogram som 
är baserat på företagets resultat. 
 
 
2.3 Förekomsten av resultatsänkande periodiseringar vid VD-byten 
Som vi tidigare nämnt innebär Big Bath Accounting att företagsledningen manipulerar 
företagets resultat nedåt, de väljer med andra ord redovisningsmetoder som syftar till att 
sänka resultatet. Enligt Henry och Schmitt (2001) se Jordan och Clark (2004) kan ett 
företag välja att redovisa större kostnader än befogat ett år, i form av nedskrivningar eller 
andra avsättningar, för att sänka företagets resultat.  Företag tenderar att göra detta under 
år då resultatet förväntas att bli lågt för att undvika att dessa kostnader belastar nästa års 
resultaträkning. Detta medför att företag når ett högre resultat nästkommande år än vad 
de skulle gjort om de inte använt sig utav Big Bath Accounting föregående år. Jordan, 
Clark och Vann (2007) menar att Big Bath Accounting förekommer då samhällets syn på 
företaget inte påverkas speciellt mycket av om företagets resultat går från dåligt till ännu 
sämre. Samhället kommer straffa företaget i samma utsträckning oavsett om de missar 
resultatet med lite eller mycket (Jordan & Clark, 2004). Enligt Christensen, Paik och Stice 
(2008) är Big Bath Accounting en extrem form av Earnings Management.
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Big Bath Accounting kan utföras genom goodwillnedskrivningar där goodwill definieras 
som framtida ekonomiska fördelar från immateriella tillgångar som förvärvats i ett 
rörelseförvärv och som inte är enskilt identifierade eller separat redovisade. För att 
tillämpa goodwillnedskrivningar utfärdade regelverket IASB (International Accounting 
Standards Board) en ny standard som innebar att istället för att skriva av goodwill över 
nyttjandeperioden så skulle standarderna istället utvärdera nedskrivningsbehovet för 
goodwill varje år. Då bedömningen av nedskrivningbehovet utförs av ledningen eller 
redovisningsansvariga medför det att subjektiva åsikter kan komma att inkluderas. Detta 
öppnade alltså upp för möjligheter att manipulera resultatet genom Earnings Management 
och Big Bath Accounting (Jordan & Clark, 2004). 
 
De subjektiva åsikterna som följs av utvärderingen av nedskrivningsbehovet för goodwill 
kan förklaras av agentteorin som tar upp opportunistiskt beteende som vi nämnt i avsnitt 
2.2. Det opportunistiska beteendet som ligger till grund för agentteorin kan även uppstå i 
samband med VD-byten och tidigare forskning visar på att nytillträdda VD:ar använder 
sig av Big Bath Accounting. Enligt Geiger och North (2011) väljer personer som är 
nytillsatta i positionen som VD ofta att tillämpa Big Bath Accounting för att rensa bland 
företagets kostnader och därmed skapa ett bättre utgångsläge för kommande år. Den 
nytillträdda VD:n har därmed möjlighet att plocka ut en högre bonus efterföljande år samt 
visa en framstående ställning då företaget visar en stigande resultatkurva. På så sätt ger 
det intrycket att den nya VD:ns inträde i företaget har varit lyckosamt. Enligt Caruso, 
Ferrari och Pisano (2016) kan VD:n även tillämpa Big Bath Accounting genom att 
periodisera ytterligare kostnader till perioder som redan uppvisar ett negativt resultat. 
Detta beror på att VD:n har incitament till att offra ett år med dåligt resultat för att få ett 
bättre utgångsläge nästkommande år. Företagsledningen menar att marknaden straffar 
företaget likadant oberoende av om förlusten är liten eller stor. Tidigare forskning visar 
också att nytillträdda VD:ar genomför Big Bath Accounting och tenderar att skylla det 
dåliga resultatet på sina företrädare för att de själva ska kunna få ett bra utgångsläge i sin 
nya VD-position (Copeland & Moore, 1972). 
 
Dock finns det tidigare forskning som presenterar bevis för motsatsen, att det inte 
förekommer Earnings Management och Big Bath Accounting vid VD-byten. Wells 
(2002) skriver att det saknas statistiska bevis på att VD:ar genomför Earnings 
Management för att påverka företagsresultatet. Detta stöds även av Wilson och Wang 
(2010) som menar att de inte heller kan finna statistiska bevis för att Big Bath Accounting 
är associerade med Earnings Management det år då företag byter VD och året därpå. Även 
Jordan och Clark (2015) stöder teorin om att det saknas bevis för att Big Bath Accounting 
förekommer vid VD-byten. Författarna beskriver att ledningen inte längre agerar 
opportunistiskt och menar att Earnings Management har avtagit avsevärt eller till och med 
försvunnit under de senaste åren.
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Tidigare forskning beskriver att det finns olika anledningar till varför företag gör VD-
byten. Några anledningar som Leker och Salomo (2000) tar upp handlar om nedgångar i 
företagets prestation, att VD:n når pensionsåldern eller plötsliga dödsfall. Författarna 
diskuterar även tre kategorier med olika orsaker. Den första kategorin är oundvikliga 
förändringar utan att VD:n själv aktivt deltar i förändringen. Den andra kategorin innebär 
att det sker en frivillig uppsägning där VD själv väljer att lämna företaget och den tredje 
kategorin innebär en ofrivillig uppsägning där VD:n mot sin vilja får lämna företaget 
(Schrader & Lüthje, 1995, se Leker & Salomo, 2000). En annan anledning till att VD-
byten sker är på grund av rykte och de förtroende som VD:n har. Detta beskriver Nieken 
och Sliwka (2015) och förklarar att ett dåligt rykte för en specifik VD kan leda till 
karriärsproblem samt försämrad företagsprestation vilket kan medföra att VD-byte sker. 
För att uppfylla studiens syfte leder tidigare forskning och ovan nämnd teori fram till vår 
andra hypotes:  
 
Hypotes 2: 
H0: Förekomsten av resultatsänkande periodiseringar ökar inte när företag byter VD.  
H1: Förekomsten av resultatsänkande periodiseringar ökar när företag byter VD. 
 
 
2.4 Finanskrisens påverkan på Earnings Management 
Finanskrisen började i USA under det första halvåret av 2007 då bostadspriserna hade 
ökat i pris från depressionen på 1930-talet. Det blev en bostadsbubbla som spräcktes och 
flera bostadsbanker gick i konkurs. Centralbankerna hade sänkt sina styrräntor så att 
bankerna i sin tur kunde sänka sina utlåningsräntor så att medborgare kunde låna pengar 
till sina bostäder. Under sommaren 2008 blev krisen värre efter att Federal Home Loan 
Mortgage Corporation och Federal National Mortgage Association tog över 
bolåneinstituten och storbanken Lehman Brothers plötsligt gick i konkurs. Villaägare fick 
beviljade lån på 100 % trots betalningsanmärkningar och låga inkomster vilket ledde till 
att den dåliga ekonomin spred sig till övriga länder (Lybeck, 2009). 
 
I Sverige bröt finanskrisen ut under hösten 2008. Sverige hade tidigare klarat av att motstå 
krisen i USA på ett bra sätt men under hösten 2008 gick den inte att motstå längre. Det 
blev svårare för medborgare i Sverige att låna eftersom bankerna inte kunde finansiera 
lånen. Detta ledde till en minskad efterfråga och tillverkningsindustrin fick en kraftig 
nedgång.  Regeringen uppgav en plan för att få tillbaka balansen i det finansiella systemet 
vilket innebar att de avsatte pengar till en stabilitetsfond. Denna stabilitetsfond syftade 
till att ge ett kapitaltillskott i form av preferensaktier (Lybeck, 2009).
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Trots finanskrisen visar statistik (SCB, 2009) att företagens finansiella rapporter inte 
påverkats även om företagen har ställts inför en kreditkollaps. Som vi tidigare nämnt 
beskriver Filip och Raffournier (2014) hur användningen av Earnings Management 
minskade signifikant under finanskrisen 2008-2009 i förhållande till tidigare år. Dock 
visar Arthur, Tang och Lin (2015) motstridiga bevis och menar istället att Earnings 
Management förekom under finanskrisen. Latridis och Dimitras (2013) skriver att det är 
möjligt att under trycket av den ekonomiska miljön som en finanskris kan generera, kan 
det för företag vara motiverade att göra redovisningsval som minskar kostnaderna och 
därmed stärker bilden av företagets finansiella ställning. Även här kan det dras kopplingar 
till agentteorin då ägarna i företag generellt sett vill att företaget ska uppvisa ett bra 
resultat för att bibehålla ett högt aktievärde. Ägarna kan då utnyttja relationen mellan 
principal och agent och få företagsledningen att manipulera resultatet till det bättre. 
Latridis och Dimitras (2013) drar slutsatsen att användningen av Earnings Management 
under en krisperiod återspeglar företagets osäkerhet och behovet av att minska de 
negativa effekterna på deras redovisade finansiella siffror. För att uppfylla studiens syfte 
leder tidigare forskning och ovan nämnd teori fram till vår tredje hypotes:  
   
Hypotes 3: 
H0: Earnings Management förekom inte i större utsträckning under finanskrisen  
2008-2009. 
H1: Earnings Management förekom i större utsträckning under finanskrisen 2008-2009.
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3. Metod 
 

 

Inledningsvis motiverar vi val av vetenskapligt synsätt och undersökningsansats. 
Därefter sker en beskrivning av studiens datainsamling samt studiens urval och 
bortfall. Vidare beskriver vi hur data har operationaliserats samt vilka analysmetoder 
som har använts för att testa hypoteserna. Slutligen redovisas en källkritisk syn på 
insamlad data och en diskussion kring studiens reliabilitet och validitet. 

 
3.1 Vetenskapligt synsätt och undersökningsansats 
För att uppnå syftet med studien och därmed uppbringa kunskap kring faktorer som ligger 
till grund för Earnings Management och Big Bath Accounting samt incitament som 
påverka ledningen till resultatmanipulering, har vi byggt upp hypoteser som har för avsikt 
att testa om kausala samband förekommer. Följaktligen grundas studien på logiskt 
prövbara observationer och utgår därmed från det positivistiska tolkningsperspektivet 
(Patel & Davidson, 2011). 
 
Det finns två olika metoder för att samla in, bearbeta och analysera information och de 
benämns kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden baseras på tolkande 
data och mjuka värden och brukar därmed genomföras via intervjustudier på ett relativt 
litet urval. Den kvantitativa metoden fokuserar istället på mätbar data som genom 
statistiska verktyg bearbetas och analyseras (Patel & Davidson, 2011). Vi har i vår studie 
valt att använda oss av den kvantitativa metoden då vi har för avsikt att finna samband 
mellan Earnings Management och bonusprogram, Big Bath Accounting och VD-byten 
samt Earnings Management och finanskrisen. För att aktuella och tillförlitliga slutsatser 
ska kunna presenteras krävs granskning av ett stort antal observationer. 
 
 
3.2 Datainsamling och urval 
Vi har samlat in sekundärdata från databasen Retriever Business som sammanställer 
företagsinformation och ger tillgång till företagens olika finansiella rapporter. Vi fick 
tillgång till Retriever Business genom Högskolan Västs bibliotek och dess databaser. För 
att beräkna Accruals behövde vi tillgång till kassaflödet från den löpande verksamheten, 
rörelseresultatet samt omsättning. Dock fanns endast rörelseresultat och omsättning 
tillgängligt att exportera via Retriever Business vilket medförde att vi fick gå in manuellt 
i varje årsredovisning för att hämta information om kassaflödet från den löpande 
verksamheten. Vi har även fått göra manuella kontroller för att kunna utläsa om VD-byte 
skett eller om företagen tillämpar bonusprogram då det inte gick att få information om 
detta via Retriever Business. För att ta reda på om det skett VD-byte har vi granskat varje 
årsredovisning och studerat om VD-kommentaren är skriven av samma person som 
föregående år. Om det inte varit samma person har vi antagit att VD-byte har skett. För 
att utläsa om företagen har haft bonusprogram som baserats på resultatet har vi granskat 
noterna i årsredovisningarna och då speciellt noterna för personal och ersättning till 
anställda. 
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Vi har sedan sorterat och sammanställt insamlad data i kalkylbladsprogrammet Microsoft 
Office Excel där vi även har utfört enklare beräkningar för att få fram korrekta värden 
som våra statistiska analyser har baserats på. För att säkerställa att de data vi har 
exporterat från databasen Retriever Business är korrekt har vi gjort stickprov där vi 
kontrollerat att data från Retriever Business överensstämmer med data i företagens 
årsredovisningar. 
  
Vår undersökning fokuserades på Svenska företag inom Large Cap som är registrerade 
på OMX Stockholmsbörsen och vid studiens tidpunkt fanns 87 företag listade enligt 
Retriever Business. Av dessa 87 avser fyra banker och vi har valt att exkludera dessa från 
vår studie då de följer lag (1995:1 559) om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag till skillnad från övriga företag som följer årsredovisningslagen 
(1995:1 554). Dessutom kunde inte Retriever Business exportera några värden för dessa 
kreditinstitut, därmed återstod 83 företag att studera.  
 
Då tidigare forskning har fokuserat på Large Cap och är motstridig angående om Earnings 
Management och Big Bath Accounting förekommer ville vi istället undersöka när det 
förekommer och faktorer som ligger till grund för detta. Vi exkluderade Small Cap och 
Mid Cap då tidigare forskning tyder på att företag på Large Cap har en större omsättning 
och därmed större kapacitet för att manipulera resultatet. 
 
Vi har valt att avgränsa oss till år 2007-2015 då vi undersökte faktorer som kan påverka 
Earnings Management och Big Bath Accounting. En faktor utöver VD-byte och 
bonusprogram kan eventuellt vara finanskrisen och då Sverige drabbades av det år 2008 
ville vi att urvalet ska börja 2007 så att vi kunde jämföra om det fanns skillnader mellan 
dessa år. Vi valde att studera till och med år 2015 då vi grundade insamlad data på 
årsredovisningar. Vid undersökningens början fanns endast tillgängliga årsredovisningar 
till och med år 2015 då årsredovisningar som avsåg 2016 ännu inte offentliggjorts och 
hade därmed inte kunnat inkluderas i studien. Då vi studerade 83 företag under nio år 
motsvarade detta 747 observationer.  
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3.2.1 Bortfall   
Utifrån vårt ursprungliga urval av 87 företag förekom det ett visst bortfall. Som vi nämnt 
tidigare valde vi att exkludera fyra banker men det tillkom även bortfall på ytterligare 19 
företag. Anledningen till bortfallen var att det saknades data för vissa företag och år då vi 
exporterade data från Retriever Business till Microsoft Office Excel. Vissa företag 
saknade även elektroniska årsredovisningar vilket medförde att vi inte kunde studera 
dessa företag. Efter dessa bortfall kvarstod 64 företag vilket motsvarade 576 
observationer.  
 
När vi testade vår tredje hypotes som avser finanskrisen tillkom ytterligare bortfall för ett 
företag. Anledningen till detta var att företagets data var av extrem karaktär vilket 
påverkade våra beräkningar på ett sätt som gjorde dem missvisande. Efter detta bortfall 
kvarstod 63 företag vilket motsvarade 567 observationer. Trots att bortfall har ägt rum 
ansåg vi att de observationer som kvarstod var tillräckligt många för att kunna genomföra 
en tillförlitlig studie.  
 
 
3.3 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet har utformat en expertgrupp för etik som arbetar med frågor av 
forskaretisk karaktär samt övergripande forskningsetiska frågor och de nämner två typer 
av krav som forskare bör ta hänsyn till. Forskningskravet syftar till att forskning inriktas 
på väsentliga frågor och alltid håller hög kvalitet vilket innebär att tillgängliga kunskaper 
utvecklas och att metoder fördjupas. Det andra kravet är individskyddskravet och är 
aktuellt då forskaren samlar in data. Individskyddskravet kan brytas ned till fyra 
huvudkrav som forskaren förväntas leva upp till. Dessa huvudkrav är informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2009) 
 
Dessa huvudkrav är dock vanligare vid forskning av kvalitativ karaktär som bygger på att 
samtalande och interagerande med människor än vid forskning av kvantitativ karaktär. I 
vår kvantitativa forskningsstudie som bygger på data från offentliga handlingar kommer 
vi således endast ta hänsyn till konfidentialitetskravet, som syftar till att skydda 
deltagarnas personuppgifter (Bryman & Bell, 2013). Vi har därmed valt att inte redovisa 
personuppgifter, företagsnamn eller annan information som kan kopplas till ett specifikt 
företag.
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3.4 Operationalisering 
För att en kvantitativ undersökning ska vara så tydlig som möjligt måste data 
operationaliseras, annars finns det en risk att de begrepp som undersöks blir otydliga och 
svåra att förstå (Johannessen & Tufte, 2002). Operationalisering innebär således att 
abstrakta begrepp definieras och kan därmed göras mätbara (Jacobsen, 2002). 
 
Som vi nämnt tidigare innebär Earnings Management att företagsledningen kan använda 
sig av olika metoder för att manipulera redovisningen och därmed uppnå ett önskat 
resultat. Det finns tidigare forskning som visar att Earnings Management är ett 
återkommande fenomen hos många företag (Bornemann et al, 2015, Caruso, Ferrari & 
Pisano, 2016, Copeland & Moore, 1972, Leker & Salomo, 2000, Nieken & Sliwka, 2015). 
Trots detta menar Healy och Wahlen (1999) att det är komplicerat att bevisa att Earnings 
Management förekommer då det syftar till att estimera vad resultatet skulle ha varit innan 
manipulering skett vilket är oerhört svårt att göra korrekt. Dock menar Young (1999) att 
det vanligaste sättet att manipulera resultatet är genom diskretionära periodiseringar då 
de är förhållandevis enkla och billiga att genomföra samt svåra att upptäcka. Vidare 
menar Beneish (2001) att forskare inom området använder diskretionära periodiseringar 
som en indikator på om Earnings Management förekommer eller inte. Diskretionära 
periodiseringar avser periodiseringar av onormal karaktär och kan användas i syfte att 
manipulera resultat. Vi kommer vidare att benämna dessa periodiseringar som Accruals.  
 
Accruals beräknas genom att ta kassaflödet från den löpande verksamheten minus 
rörelseresultatet. Vi har även valt att inkludera ett storleksmått i formeln för att kunna 
jämföra Accruals mellan företagen på ett rättvisande sätt och det storleksmått vi valde var 
omsättning.  Vi testade flera storleksmått men kom fram till att omsättning passade bäst 
för vår studie. Därmed har vi använt oss av följande formel:  
 
Accruals =  
 
 
Värdet på Accruals kan visa på två olika saker. Ett positivt värde indikerar att det flyter 
in mer pengar i företaget än vad de vill visa vilket tyder på inkomstminskande 
manipulering. Således innebär ett positivt värde på Accruals att Big Bath Accounting 
förekommer. Ett negativt värde på Accruals tyder därmed på motsatsen. Det flyter ut mer 
pengar ur företaget än vad de vill visa vilket innebär en inkomsthöjande manipulering. 
Således innebär ett negativt värde på Accruals att Earnings Management förekommer då 
resultatet manipuleras uppåt.
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3.5 Statistisk analysmetod 
För att analysera det insamlade datamaterialet och kontrollera hypotes ett och två har vi 
använt oss av statistiska analysmetoder via statistikprogrammet IMB SPSS Statistics. Vi 
har plockat fram beskrivande statistik för Accruals som visar på medelvärde och 
standardavvikelser samt hur fördelningen av Accruals ser ut.  
 
För att testa våra två första hypoteser har vi använt oss av multipel regressionsanalys som 
kontrollerar om det finns ett statistiskt samband mellan en beroende och en eller flera 
oberoende variabler. Løvås (2006) menar att den beroende variabeln är en 
responsvariabel medan de oberoende är förklaringsvariabler. Författaren anser att 
multipel regressionsanalys är ett av statistikens mest användbara och mest 
användarvänliga verktyg och kan användas för att finna det bästa linjära sambandet 
mellan responsvariabeln och de olika förklaringsvariablerna. Vår beroende variabel är 
Accruals och våra oberoende variabler är VD-byten och bonusprogram. Vi har även 
använt oss av en kontrollvariabel när vi genomfört testerna och vi har då kontrollerat för 
omsättning. Innan vi körde testerna fick vi även sortera bort extremvärden som vi kallar 
outliers på grund av att dessa påverkade beräkningarna och medförde ett kraftigt 
snedvridet resultat. Testerna genomfördes med en signifikansnivå på 95 procent vilket 
innebar att om p-värdet i testet var mindre än fem procent kunde vi förkasta nollhypotesen 
och acceptera alternativhypotesen.  
 
För att testa vår tredje hypotes använde vi oss av en tidsserieanalys. Vi använde oss utav 
Microsoft Office Excel för att beräkna genomsnittet av Accruals för respektive år. 
Genomsnittsberäkningen användes sedan för att skapa ett linjediagram där vi kunde utläsa 
hur Accruals har varierat från 2007-2015. 
 
 
3.6 Källkritik 
Studiens syfte är att undersöka faktorer som ligger till grund för när företagsledningen 
tillämpar Earnings Management och Big Bath Accounting. När vi utförde studien uppstod 
det problematik med att företagens årsredovisningar såg olika ut beroende på vilket 
företag som upprättat den. Detta ledde till att vissa poster kan ha mixats, missats eller 
tagits med som inte var aktuella för studien. Vi är dock medvetna om detta och har därför 
ägnat extra tid åt att dubbelkolla de årsredovisningar som varit otydliga för att minska 
risken att felaktiga uppgifter inkluderats i studien. Detta har vi bland annat gjort genom 
att utföra stickprov som vi tidigare nämnt. Årsredovisningarna kan även vara vinklade på 
ett sätt som får företagen att själva se bra ut. Detta har vi beaktat när vi utläst om företagen 
tillämpar bonusprogram eftersom det är information som inte har något krav att ha med 
enligt ÅRL (ÅRL SFS 1995:1 554). När årsredovisningarna väl är publicerade hos 
Bolagsverket kan siffrorna inte manipuleras vilket gör att källorna har varit pålitliga.
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3.7 Reliabilitet och validitet 
För att studien ska bli lyckad krävs det att metoden är tillförlitlig och genom att anpassa 
reliabilitet och validitet i relation med varandra blir studien det. Reliabilitet innebär att 
insamlad data ska vara tillförlitlig och för att uppnå tillförlitlig data ska den genom 
granskning och mätning ske på ett noggrant sätt samt ge statistiska samband (Holme & 
Solvang, 1997). Validitet innebär istället giltighet och relevans. För att uppnå en giltig 
och relevant data ska tre typer av validitet uppfyllas, inre, yttre samt begreppsvaliditet. 
Inre validitet handlar om hur bra insamlad data speglar verkligheten. Yttre validitet 
handlar om hur insamlad data presenteras utifrån urvalet och begreppsvaliditet handlar 
om hur bra teori och empiri är kopplade med varandra (Johannessen & Tufte, 2002). 
 
Studiens reliabilitet och validitet anses vara tillförlitlig och giltig eftersom insamlingen 
har skett i form av sekundärdata som tidigare beskrivits. Vi har utfört manuella kontroller 
av företagens årsredovisningar i två steg. I det första steget har en utav författarna plockat 
ut information kring kassaflöde, VD-byte samt bonusprogram som sedan har kontrollerats 
av den andra författaren som har granskat årsredovisningarna på samma sätt. Därmed har 
vi gjort en noggrann granskning av insamlad data. Detta har medfört att vi har varit 
konsekventa och källkritiska i vår insamling. 
 
Företagens årsredovisningar finns offentligt publicerade på företagens hemsidor. Detta 
medför att utomstående intressenter som har för avsikt att kontrollera studien, kan granska 
och se så att rätt variabler har använts. Insamlad data anses också vara tillförlitlig och 
giltig eftersom vi har exporterat siffror direkt från Retriever Business till Microsoft Office 
Excel som sedan importerats till IBM SPSS Statistics. Då endast en liten del av insamlad 
data har matats in manuellt och kontrollerats noggrant har inmatningsfelen kunnat 
reduceras radikalt.
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4. Empiri 
 

 

I följande avsnitt presenteras empirisk data aktuell studie bygger på. Empirin redovisas 
utifrån de statistiska tester som har utförts och sammanställs nedan i tabeller och 
diagram. 

 
4.1 Empirisk data 
I denna del av studien presenteras insamlad data från de årsredovisningar som har 
studerats. Den insamlade empirin avser att besvara studiens syfte: faktorer som ligger till 
grund för Earnings Management och Big Bath Accounting samt incitament som kan 
påverka ledningen till resultatmanipulering.   
 
Som vi tidigare har nämnt bygger empirin på insamlad data av 83 företag vilket motsvarar 
747 observationer. Dock har bortfall ägt rum på grund av att det inte funnits tillgängliga 
årsredovisningar för alla företag samt att vi har plockat bort outliers, då dessa var 
extremvärden som påverkat beräkningen av medelvärdet kraftigt. Därmed återstod 547 
observationer som låg till grund för hypotesprövning ett och två 
 
Tabell 1 – Deskriptiv statistik över förekomsten av Accruals under åren 2007-2015 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Accruals 547 -,975232 ,902946 -,07342283 ,246182893 

Valid N (listwise) 547     
 
I tabell 1 ovan kan vi utläsa beskrivande statistik av Accruals under åren 2007-2015. Ett 
medelvärde som är lika med noll innebär att det inte förekommer Earnings Management 
och medelvärdet av Accruals i vår studie är -0,0734. Då talet är negativt tyder det på att 
Earnings Management förekommer och att företagen manipulerar resultatet uppåt. Då 
medelvärdet är väldigt lågt vittnar det om att resultatmanipulering uppåt sker i liten 
utsträckning. 
 
Standardavvikelsen är 0,2462 och detta mått mäter den genomsnittliga avvikelsen från 
medelvärdet. Ett högt värde på standardavvikelsen innebär att observationerna är spridda 
från medelvärdet medan ett lågt värde tyder på observationerna är mer samlade kring 
medelvärdet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). I vårt fall visar 
standardavvikelsen på förhållandevis stor spridning mellan observationerna vilket tyder 
på att företagen tillämpar Earnings Management i olika grad. Detta visas tydligare i 
histogrammet nedan.
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Diagram 1 – Histogram som visar förekomsten av Accruals under åren 2007-2015 

 
Diagram 1 illustrerar förekomsten av negativa och positiva Accruals. Som histogrammet 
visar är fördelningen av Accruals något negativt snedfördelad trots att de flesta värden 
ligger runt noll. 
 
Tabell 2 – Korrelationstabell över undersökta faktorer under åren 2007-2015 
 Accruals VD-byte Bonusprogram Storlek (Omsättning) 

Accruals Pearson Correlation 1 ,070 ,143** ,140** 

Sig. (2-tailed)  ,100 ,001 ,001 

N 547 547 547 547 

VD-byte Pearson Correlation ,070 1 ,022 ,084 

Sig. (2-tailed) ,100  ,600 ,051 

N 547 547 547 547 

Bonusprogram Pearson Correlation ,143** ,022 1 ,122** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,600  ,004 

N 547 547 547 547 

Storlek (Omsättning) Pearson Correlation ,140** ,084 ,122** 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,051 ,004  

N 547 547 547 547 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabell 2 visar korrelationen mellan de faktorer vi undersökt i vår studie. Korrelation 
används för att se samband eller samvariationen mellan två olika variabler och eventuell 
orsaksrelation som kan finnas mellan variablerna (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 
2010). I tabellen kan vi utläsa om det finns ett samband mellan variablerna genom att 
studera Sig. som syftar till signifikansnivån, även kallat p-värde. Om p-värdet är mindre 
än fem procent tyder det på ett statistiskt säkerställt samband. Utifrån tabellen kan vi 
utläsa att det finns ett signifikant samband mellan bonusprogram och Accruals, 
bonusprogram och omsättning samt Accruals och omsättning då p-värdet är under fem 
procent. Dock kan vi inte se något samband mellan Accruals och VD-byte då p-värdet är 
över fem procent. 
 
Tabell 3 – VD-byten 

VD-byten 63 10,94% 

Ej VD-byten 484 84,03% 

Totalt 547 100,00% 
 
Tabell 4 – Bonusprogram 

Bonusprogram 445 81,35% 

Ej bonusprogram 102 18,65% 

Totalt 547 100,00% 
 
I tabell 3 ovan visas antal VD-byten respektive ej VD-byten under åren 2007-2015 för 
samtliga företag. Vi kan utläsa att 63 VD-byten har skett av totalt 547 observationer. I 
tabell 4 ovan visas antal bonusprogram respektive ej bonusprogram under åren 2007-2015 
för samtliga företag. Vi kan utläsa att 445 av 547 observationer erbjuder bonusprogram. 
Dessa observationer ligger till grund för kommande regressionsanalys där vi testar 
faktorernas påverkan på Accruals. 
 
 
4.2 Multipel regressionsanalys 
En multipel regressionsanalys undersöker huruvida det finns samband mellan beroende 
och oberoende variabler. Vår beroende variabel är Accruals och våra oberoende variabler 
är VD-byten samt bonusprogram och vi har genom en regression undersökt vilken 
påverkan dessa faktorer har på vår beroende variabel Accruals. Vi använder multipel 
regressionsanalys för att testa våra två första hypoteser samtidigt. Hypoteserna som testas 
är som vi tidigare nämnt följande: 

19 
 



Hypotes 1: 
H0: Företagsledningen tenderar att inte manipulera resultatet när det finns bonusprogram 
som är baserat på företagets resultat.  
H1: Företagsledningen tenderar att manipulera resultatet när det finns bonusprogram som 
är baserat på företagets resultat.  
 
Hypotes 2: 
H0: Förekomsten av resultatsänkande periodiseringar ökar inte när företag byter VD.  
H1: Förekomsten av resultatsänkande periodiseringar ökar när företag byter VD. 
 
Tabell 5 – Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,197a ,039 ,034 ,242015084 

a. Predictors: (Constant), Storlek (Omsättning), VD-byte, Bonusprogram 
 
Det första steget i en regressionsanalys fastställer vilken förklaringsgrad modellen har 
och denna förklaringsgrad hittar vi i tabell 5 under R Square. R Square-värdet talar om 
hur stor del av variansen i den beroende variabeln som kan förklaras av den oberoende 
variabeln (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Detta innebär att ju högre värde på 
R Square desto pålitligare är statistiken. Vår regressionsanalys visar att R Square uppgår 
till 0,039 vilket betyder att 3,9 procent av variationen i Accruals kan förklaras av de 
oberoende variablerna, vilket är en väldigt låg förklaringsgrad. Att förklaringsgraden är 
låg innebär att det i huvudsak är någonting annat som förklarar den beroende variabeln 
än de faktorer vi har undersökt i denna studie.  
 
Tabell 6 – ANOVA´ 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,287 3 ,429 7,323 ,000b 

Residual 31,804 543 ,059   

Total 33,091 546    

a. Dependent Variable: Accruals 

b. Predictors: (Constant), Storlek (Omsättning), VD-byte, Bonusprogram 

 
Tabell 6 förklarar om variansen av Accruals är statistiskt signifikant eller inte och detta 
kan vi återigen utläsa under Sig. som syftar till signifikansnivån. I vårt fall är Sig. 0,000 
vilket innebär att testet är mycket signifikant och beror därmed inte på slumpen. Om 
variansen av Accruals inte varit signifikant hade vi inte behövt lägga någon vikt vid att 
tolka R Square i tabell 5. Men då tabell 6 visar att variansen är statistiskt säkerställd kan 
vi fortsätta att analysera regressionen trots att förklaringsgraden är låg (Djurfeldt, Larsson 
& Stjärnhagen, 2010).
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Tabell 7 – Coefficients´ 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) -,165 ,025 
 

-6,644 ,000 

VD-byte ,044 ,033 ,058 1,364 ,173 
Bonusprogram ,081 ,027 ,127 2,990 ,003 
Storlek 
(Omsättning) 

,0000000005551 ,000 ,120 2,812 ,005 

a. Dependent Variable: Accruals 

I tabell 7 hittar vi riktningskoefficienten, B som visar huruvida de oberoende variablerna 
har en positiv eller negativ påverkan på den beroende variabeln samt hur stor denna 
påverkan är. I tabellen kan vi se att både VD-byten och bonusprogram har en positiv 
påverkan på Accruals men att endast bonusprogrammens påverkan är statistisk 
säkerställd. Detta kan vi utläsa genom att p-värdet är 0,003, alltså mindre än fem procent. 
Då bonusprogram har en positiv påverkan på negativa Accruals tyder detta på att företag 
som har bonusprogram tenderar att tillämpa Earnings Management för att manipulera 
resultatet uppåt. När det kommer till vår andra hypotes finns det inget statistiskt säkerställt 
samband mellan VD-byten och Accruals då p-värdet är 0,173 och är då betydligt större 
än fem procent. 
 
 
4.3 Tidsserieanalys 
För att testa vår tredje hypotes har vi använt oss av en tidsserieanalys där vi utgår från 
genomsnittet av Accruals för respektive år. Empirin bygger på 567 observationer och 
hypotesen som testas är följande: 
 
Hypotes 3: 
H0: Earnings Management förekom inte i större utsträckning under finanskrisen  
2008-2009. 
H1: Earnings Management förekom i större utsträckning under finanskrisen 2008-2009. 
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Diagram 2 – Tidsserieanalys Accruals 

 
 
Som vi nämnt i metoden innebär ett positivt värde på Accruals att företagen tillämpar 
Earnings Management nedåt vilket innebär att resultatet minskas, även kallat Big Bath 
Accounting. Ett negativt värde på Accruals innebär alltså det motsatta, att företagen 
manipulerar resultatet uppåt. I diagram 2 kan vi utläsa ett högt positivt värde på Accruals 
under 2008 vilket tyder på att företag tillämpat Big Bath Accounting. Under 2009 ser vi 
däremot en nedgång i Accruals vilket kan tyda på resultatmanipulering åt andra hållet, 
alltså uppåt. Följande år ser vi att kurvan fluktuerar från negativa värden, upp till positiva 
värden för att sedan återigen vända nedåt. Det lägsta värdet på Accruals kan vi utläsa 
under 2014 medan det högsta värdet på Accruals visar sig under 2008.
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5. Analys och tolkning 
 

 

Vi kommer i följande avsnitt analysera det empiriska resultatet i förhållande till den 
teoretiska referensramen som bygger på tidigare forskning. Analysen har för avsikt att 
hjälpa till att uppfylla studiens syfte som är att undersöka faktorer som ligger till grund 
för Earnings Management och Big Bath Accounting samt incitament som kan påverka 
ledningen till resultatmanipulering. 

 
5.1 Företagsledningen har en tendens att manipulera resultatet när bonusprogram 
förekommer 
I vår studie har vi använt litteratur som behandlar företagsledningens möjlighet att välja 
olika redovisningsmetoder vilket möjliggör för ledningen att anpassa sig till olika 
ekonomiska förhållanden som medför en viss flexibilitet. Denna flexibilitet kan användas 
för att manipulera ett företags resultat både uppåt och nedåt.   
 
Efter genomförd statistisk analys kan vi säkerställa att det finns ett samband mellan 
Earnings Management och bonusprogram. Då p-värdet är 0,003 och understiger 
signifikansnivån på fem procent kan vi således acceptera vår alternativhypotes att 
företagsledningen tenderar att manipulera resultatet när det finns bonusprogram som är 
baserat på företagets resultat. Vår studie finner således bevis som ligger i linje med 
tidigare forskning presenterad av Deegan och Unerman (2011), Healy (1985) samt Riahi-
Belkaoui (2004).  
 
Riahi-Belkaoui (2004) menar att grundtanken inom Earnings Management är förmågan 
att manipulera redovisningsval samt att göra de val som kan bidra till att uppnå önskad 
nivå av inkomst. Detta är förenligt med studiens resultat som visar att företag med 
bonusprogram tenderar att tillämpa Earnings Management genom att manipulera 
resultatet uppåt. Då ledningen ofta drivs av opportunistiskt beteende och strävar efter att 
maximera sin egen ersättning i enlighet med agentteorin, anser vi att det ligger en logik 
kring att teori och empiri visar samma sak. Detta stämmer även överens med Deegan och 
Unerman (2011) som skriver att företagsledningens bonus är baserat på företagets resultat 
vilket ökar ledningens incitament till att välja redovisningsmetoder som ökar resultat och 
därmed också ökar deras ersättning. Även Healy (1985) anser att det finns en koppling 
mellan ledningens opportunistiska redovisningsval och resultatbaserade bonusplaner. 
Han menar att manipulering kan förekomma både uppåt och nedåt. I vår studie fann vi 
endast bevis för att manipulering av resultatet i samband med bonusprogram sker uppåt.  
 
Anledningen till att vi anser oss finna en viss logik kring teori och empiri tror vi beror på 
att ledningen ofta agerar i egenintresse. De vill ha en så hög ersättning som möjligt och 
därför väljer de att manipulera resultatet uppåt. Ofta benämns bonusprogram som en 
rörlig ersättning där den rörliga ersättningen består av en viss procentsats av resultatet. 
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Vi har i vår studie inte tagit hänsyn till hur stor den procentuella rörliga ersättningen är 
utan endast fokuserat på om företagen har rörlig ersättning i form av bonusprogram eller 
inte. Vi kan med studiens resultat fastställa att det förekommer Earnings Management i 
svenska börsnoterade bolag som erbjuder bonusprogram. Dock visar förklaringsgraden i 
regressionsanalysen på en så pass liten skillnad i variation så att vi kan dra slutsatsen att 
skillnaden är praktiskt insignifikant trots att den är statistiskt säkerställd. Anledningen till 
att vi finner ett resultat som inte är praktiskt signifikant i likhet med tidigare forskning 
kan bero på att vi har valt att använda oss av ett för grovt mått på bonusprogram. Vi tror 
att vi hade kunnat få en högre förklaringsgrad och ett tydligare samband om vi istället 
analyserat den rörliga ersättningen i förhållande till den fasta kompensationen. Att 
förklaringsgraden är låg tyder på att det i huvudsak är andra faktorer som förklarar 
Accruals, vilka faktorer är dock oklart men vi anser att det är värt att undersöka vidare.   
 
Den multipla regressionsanalysen visar att bonusprogram har en positiv påverkan och en 
stark effekt på Accruals. Vi tolkar detta som att ju mer företag som har bonusprogram, 
desto mer manipulering sker som driver resultaten uppåt. Det innebär att ju fler företag 
som erbjuder bonusprogram desto större blir värdena på Accruals. 
 
 
5.2 Resultatsänkande periodiseringar vid VD-byten förekommer inte 
Resultatsänkande periodiseringar brukar benämnas Big Bath Accounting och innebär att 
ledningen väljer redovisningsmetoder som sänker resultatet. Forskning visar att Big Bath 
Accounting är vanligt förekommande då företag byter VD och vi har i vår studie 
undersökt om detta fenomen förekommer på den svenska marknaden.   
 
Efter genomförd statistisk analys kan vi inte säkerställa att det finns ett samband mellan 
resultatsänkande periodiseringar och VD-byten. Då p-värdet är 0,173 och överstiger 
signifikansnivån på fem procent måste vi således acceptera vår nollhypotes att 
förekomsten av resultatsänkande periodiseringar inte förekommer när företag byter VD. 
Därmed tvingas vi förkasta vår alternativhypotes. Vår studie finner således bevis som 
ligger i linje med tidigare forskning att det inte finns något statistiskt samband mellan Big 
Bath Accounting och VD-byten som presenterats av Jordan och Clark (2015), Wells 
(2002) samt Wilson och Wang (2010). 
 
Jordan och Clark (2015) beskriver följaktligen att det saknas bevis för att Big Bath 
Accounting förekommer vid VD-byten. De beskriver att ledningen inte längre agerar 
opportunistiskt och menar att Earnings Management och Big Bath Accounting har avtagit 
avsevärt eller till och med försvunnit under de senaste åren. Att resultatet i vår studie är 
förenligt med detta resonemang överraskar oss eftersom att manuella granskningar av 
våra beräkningar på Accruals tyder på motsatsen. Vissa av värdena är av sådan karaktär 
att vi anser att vi med blotta ögat kan se att större periodiseringar har ägt rum. Vi anser 
att en teori till att dessa periodiseringar bör ha ägt rum kan bero på att en nytillträdd VD 
vill ha ett “rent skrivbord” och genom att periodisera bort stora kostnader under första 
året har VD:n möjlighet att höja resultatet efterföljande år och därmed höja sin ersättning. 
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Dock blir nästa fråga om dessa periodiseringar är av sådan omfattning att vi kan dra 
slutsatsen att Big Bath Accounting äger rum. Ett sätt att undersöka detta kan vara att 
använda ytterligare ett mått på onormala periodiseringar, till exempel The Modified Jones 
Model, för att se om resultatet blir detsamma. Det finns tidigare forskning som bevisar 
att denna modell är den mest effektiva för att försöka bestämma huruvida företag 
tillämpar Earnings Management eller inte (Bartov, Gul & Tsui, 2000, Dechow, Sloan & 
Sweeney, 1995).  Att använda The Modified Jones Model som ett mått på onormala 
periodiseringar kan således eventuellt leda till ett tydligare och mer tillförlitligt resultat. 
Tyvärr har vi inte haft möjlighet att genomföra detta i denna studie då The Modified Jones 
Model är ganska omfattande och hade därmed krävt betydligt mer tid.  
 
Då det empiriska resultatet för vår andra hypotes inte är statistiskt säkerställt kan vi alltså 
inte uttala oss om att Big Bath Accounting förekommer på OMX Stockholmsbörsen 
Large Cap. Dock kan det finnas tvivelaktigheter då studiens beräkningar endast baseras 
på definitionen av Accruals och inte har jämförts med andra mått på onormala 
periodiseringar. Därmed kan vi inte heller med säkerhet fastställa att Big Bath Accounting 
inte förekommer i praktiken på OMX Stockholmsbörs Large Cap. Vi kan endast uttala 
oss efter studiens beräkningar på Accruals och dess koppling till resultatsänkande 
periodiseringar. I denna studie finner vi inga bevis för att resultatsänkande periodiseringar 
förekommer enligt resultatet av de statistiska tester som har utförts. 
 
 
5.3 Finanskrisen påverkade Earnings Management 
I Sverige bröt finanskrisen ut under hösten 2008 och vi har undersökt om finanskrisen har 
haft någon påverkan på Earnings Management. För att pröva vår hypotes har vi upprättat 
en tidsserieanalys.   
 
Utifrån kurvan i tidsserieanalysen i diagram 2 kan vi utläsa en ökning i Accruals under 
2008. Då positiva Accruals tyder på resultatsänkande periodiseringar tolkar vi detta som 
ett Big Bath-beteende. Då finanskrisen bröt ut i Sverige under hösten 2008 kan vi anta att 
finanskrisens genomslag visade sig först under 2009. Detta kan innebära att företagen 
fortfarande ansåg sig vara lönsamma under 2008 och därmed hade incitament till att 
redovisa ökade kostnader. Då finanskrisen bröt ut cirka ett år senare i Sverige än i USA 
kan vi anta att svenska företag fått en föraning om den tuffa ekonomin som väntade 
eftersom de kunde se hur krisen drabbade amerikanska företag. Svenska företag kunde 
därmed vänta sig tuffa år ekonomiskt och som en följd av detta började de redovisa större 
kostnader under 2008 för att slippa dessa kostnader följande år. Detta tolkar vi som en 
typ av “sparande”.  
 
Under 2009 kan vi däremot se att kurvan går åt andra hållet och visar ett negativt värde 
på Accruals vilket innebär resultatmanipulering uppåt. Trots att värdet på Accruals under 
2009 är negativt ligger det relativt nära noll vilket inte tyder på resultatmanipulering. 
Dock visar kurvan på en stor förändring från föregående år då det högsta värdet på 
Accruals kan utläsas under 2008.
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 Detta tolkar vi som att företagen istället började manipulera resultaten uppåt. Vi tror att 
detta beror på att finanskrisen fick genomslag 2009 och att företagen började känna av 
den tuffa perioden och fick leva med konsekvenserna av finanskrisen. Då företagen 
redovisade ökade kostnader under 2008 kan vi anta att de försökte pressa upp resultatet 
för att förmedla en positiv och stark bild av företaget. Därmed försökte företagen trots 
dåliga resultat göra redovisningsval som visade ett bättre resultat än verkligheten.  Vi 
tolkar detta som en typ av resultatutjämning. Vi finner även stöd för detta resonemang i 
tidigare forskning då Latridis och Dimitras (2013) beskriver hur trycket av finanskrisen 
kan motivera företag till att välja redovisningsmetoder som sänker kostnaderna och 
därmed stärker bilden av företagets finansiella ställning.  
 
Sen kan vi fråga oss om Earnings Management förekom i större utsträckning under 
finanskrisen eller inte? Granskar vi kurvan i tidsserieanalaysen, se diagram 2, kan vi under 
2011-2013 utläsa ett liknande mönster som under 2008-2009. Vi tror dock att dessa 
variationer i Accruals kan förklaras av ekonomins konjunktursvängningar. I diagrammet 
nedan ser vi en sammanställning av konjunktursvängningar på den svenska marknaden. 
Både 2008 och 2011 kan vi se en likvärdig nedgång i konjunkturen och vi kopplar ihop 
detta med de positiva värdena för Accruals under 2008 och 2011 i diagram 2. 
 
Diagram 3 – Konjunktursvängningar 

 
Källa: SCB (statistiska centralbyrån) 
 
Dock ser vi en avsevärd större skillnad i Accruals under 2008-2009 än för åren 2011-
2013, se diagram 2. Då spridningen i Accruals är störst under åren vid finanskrisen 
jämfört med de andra åren anser vi att finanskrisen påverkade tillämpningen av Earnings 
Management. Vår studie finner således bevis som ligger i linje med tidigare forskning 
som presenterats av Arthur, Tang och Lin (2015) och Latridis och Dimitras (2013). Vi 
accepterar således vår alternativhypotes att Earnings Management förekom i större 
utsträckning under finanskrisen 2008-2009.

26 
 



6. Slutsats 
 

 

I det avslutande kapitlet kommer vi att redogöra för de slutsatser som studien mynnat 
ut i, därefter följer förslag till fortsatt forskning. 

 
Studiens syfte var att undersöka faktorer som ligger till grund för Earnings Management 
och Big Bath Accounting samt incitament som kan påverka ledningen till 
resultatmanipulering.  De problem som studien grundar sig på var att tidigare forskning 
var motstridig huruvida Earnings Management och Big Bath Accounting faktiskt 
förekommer eller inte. Då tidigare forskare främst riktat sina studier mot den 
internationella marknaden ville vi istället undersöka om detta fenomen tillämpas på den 
svenska marknaden. Med hjälp av framarbetade hypoteser som har sin utgångspunkt i 
tidigare forskning har vi testat tre faktorer som kan ligga till grund för Earnings 
Management och Big Bath Accounting.  
 
Studiens empiriska resultat medförde att vi kunde förkasta vår första nollhypotes och 
därmed acceptera vår alternativhypotes att företagsledningen tenderar att manipulera 
resultatet när det finns bonusprogram som är baserat på företagets resultat. Vi tvingades 
acceptera vår andra nollhypotes att förekomsten av resultatsänkande periodiseringar inte 
förekommer när företag byter VD då de statistiska testerna som utfördes inte kunde finna 
något statistiskt säkerställt samband. Vår tredje hypotes testades inte via IBM SPSS 
Statistics utan istället upprättade vi en tidsserieanalys som vi analyserade utifrån tidigare 
forskning. Vi kom fram till att vi kunde förkasta nollhypotesen och acceptera vår 
alternativhypotes att Earnings Management förekom i större utsträckning under 
finanskrisen 2008-2009.  
 
Trots att studiens resultat visade ett signifikant samband mellan resultatmanipulering och 
bonusprogram kan vi på grund av en låg förklaringsgrad dra slutsatsen att Earnings 
Management förekommer i relativt liten utsträckning på OMX Stockholmsbörsen Large 
Cap. Studiens empiriska resultat visade även att finanskrisen påverkade företagens 
resultatmanipulering under åren 2008-2009. VD-byten däremot visade inget signifikant 
samband med att resultatsänkande periodiseringar förekommer och vi kan därmed dra 
slutsatsen att VD-byten inte är en faktor som påverkar Earnings Management och Big 
Bath Accounting.  
 
Vår slutsats är således att de faktorer som ligger till grund för Earnings Management och 
Big Bath Accounting samt incitament som kan påverka ledningen till 
resultatmanipulering är bonusprogram och finanskrisen.
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6.1 Reflektion över studiens genomförande 
Att genomföra denna studie har varit en omfattande och lärorik process där vi har fått 
möjlighet att fördjupa oss i ett intressant ämne. Då vi reflekterar över studiens 
genomförande inser vi att studien kan innehålla eventuella svagheter som säkerligen 
bidragit till att vi inte fann praktiskt säkerställda bevis för våra hypoteser. Som vi nämnt 
i analysen tror vi att resultatet hade blivit tydligare om vi använt oss av ett mer detaljerat 
mått på bonusprogram samt om vi haft möjlighet att använda oss av flera mått på 
onormala periodiseringar och kunnat jämföra dessa. Ytterligare en svaghet fanns då vi 
testade vår tredje hypotes då urvalet främst avsåg år efter finanskrisen vilket inte gjorde 
det möjligt att jämföra resultatet med flera år före respektive flera år efter finanskrisen. 
Anledningen till detta var att vårt huvudfokus främst låg på att undersöka Earnings 
Management i förhållande till bonusprogram samt VD-byten. Då vi hittade tidigare 
studier som undersökt detta under första decenniet av 2000-talet ville vi istället undersöka 
efterföljande år, därav blev vårt urval 2007-2015.  
 
Trots dessa svagheter är vi ändå nöjda med studiens genomförande då vi anser att vi har 
kunna lyfta tidigare forskning och kopplat dessa till vårt resultat på ett bra sätt. Vi har i 
vår studie återigen väckt frågan kring vilket mått som lämpar sig bäst för att mäta 
Earnings Management och Big Bath Accounting. Detta leder till fortsatta tankar och 
frågor kring fenomenet som vi tycker är värt att undersöka vidare.  
 
 
6.2 Förlag till fortsatt forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning är att fördjupa förståelsen kring hur Earnings 
Management påverkas av bonusprogram och då se till den rörliga delen av ersättningen i 
förhållande till den fasta kompensationen. Vi tror att det kommer bidra till en mer 
trovärdig och mer rättvisande bild av bonusprogrammens påverkan på Earnings 
Management i praktiken. Vi anser också att det skulle vara av intresse att använda sig av 
ett annat mått för att mäta onormala periodiseringar som till exempel The Modified Jones 
Model och därmed kunna jämföra om resultatet blir detsamma.  
 
Enligt vår uppfattning skulle det även vara intressant att genomföra studien med en 
kvalitativ inriktning då det saknas tidigare studier inom området som har använt sig av 
kvalitativ metod. En sådan studie hade krävt intervjuer med högt uppsatta personer inom 
börsnoterade företag och det hade varit intressant att få deras perspektiv på begreppen 
Earnings Management och Big Bath Accounting.
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