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ABSTRACT 

 

A company may use different accounting techniques to adjust accounting information and 

thereby attract investors. Big Bath Accounting is defined as a strategy used to make 

changes in the financial statements and reduce the results further when the companies 

expect negative results. This phenomenon has been observed empirically and occurs when 

including CEO change and negative results. The aim of this study is to test whether there is 

another factor affecting Big Bath Accounting, namely remuneration of the CEO. The CEOs 

should, by changing the accounting information, be able to influence their compensation. 

Big Bath Accounting is defined as a strategy used in companies to increase their 

discretionary accruals (which consists of provisions, depreciation and amortization). A total 

of 195 annual reports have been studied (in each of the 39 companies five annual reports 

have been studied). The variables have been operationalized and analyzed by a regression 

analysis. The result of this study shows that the hypothesis stating that there is a positive 

correlation between the remuneration of the CEO and Big Bath Accounting can be rejected. 

The survey also shows that some industries show stronger tendencies of Big Bath 

Accounting and that some specific industries exhibit greater relation between the 

remuneration of the CEO and discretionary accruals. The conclusion is however that we 

cannot prove a positive relation between Big Bath Accounting and remuneration to the 

CEO. 
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SAMMANFATTNING 

 

Ett företag kan använda sig av olika redovisningstekniker för att anpassa 

redovisningsinformationen och på så sätt attrahera investerare. Big Bath Accounting 

definieras som en strategi som används för att göra förändringar i de finansiella rapporterna 

och på så sätt dra ner resultatet ytterligare. Fenomenet har iakttagits empiriskt och 

förekommer vid bland annat VD-byte och negativt resultat. Uppsatsens syfte är att testa om 

det finns en specifik faktor som påverkar Big Bath Accounting, nämligen ersättningar till 

VD:n i företag. Företagsledningen bör genom att förändra redovisningsinformationen 

kunna påverka sin egen ersättning. I studien definieras Big Bath Accounting som ett 

företags tendens att öka sina diskretionära periodiseringar (som består av avsättningar, 

avskrivningar och nedskrivningar). Sammanlagt har företag under fem års tid, dvs 195 

årsredovisningar, studerats. Variablerna Big Bath Accounting och ersättningar till VD har 

operationaliserats och sambandet analyserats med hjälp av regression. Resultatet av 

undersökningen visar att hypotesen om att det finns ett positivt samband mellan 

ersättningar till VD och Big Bath Accounting kan förkastas. Undersökningen visar också 

att det inom vissa branscher finns starkare indikationer på förekomsten av Big Bath 

Accounting och att vissa företag uppvisar större samband mellan ersättningar till VD och 

diskretionära periodiseringar. Slutsatsen är således att det inte finns ett generellt positivt 

samband mellan Big Bath Accounting och ersättningar till VD. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

 

Varje år publiceras miljontals årsredovisningar vars huvudsakliga syfte är att ge 

information om ett företags finansiella ställning och resultat. Ett företag kan använda sig av 

olika redovisningstekniker för att anpassa den finansiella informationen och på så sätt 

attrahera investerare. I en undersökning av Gallup som gjordes för några år sedan kunde 

man utläsa att ersättningarna till ledningen i företag var det som mest påverkade förtroendet 

för bolagsledningen. Fokus inom redovisning har varit på de största och börsnoterade 

företagens förutsättningar och denna fokus har i stor omfattning påverkat det nuvarande 

regelverket inom redovisning, vilket även har ökat i komplexitet. (Wolk, et al., 2008). 

 

I föreställningsramen för International Accounting Standards Board kan man utläsa vissa 

krav på kvalitativa egenskaper vid finansiell rapportering. Ett av dessa är tillförlitlighet. 

Enligt Artsberg (2005) innebär tillförlitlighet att redovisningsinformationen inte får vara 

behäftad med fel eller vinklad på något sätt. Informationen ska vara tillförlitlig så att 

användaren ska kunna lita på den. Det är även viktigt att det ges en rättvisande bild av 

företagets resultat och ekonomiska ställning. Med rättvisande bild avses att redovisningen 

ska innehålla sådan information att läsaren kan få en så riktig bild som möjligt av företagets 

ekonomiska situation. Tillförlitlighet och rättvisande bild handlar således om objektivitet, 

vilket är viktigt för investeraren. Det är emellertid inte alltid som investeraren får en helt 

objektiv beskrivning av redovisningsinformationen eftersom det finns olika sätt för ett 

företag att anpassa redovisningsinformationen.  

 

Under vissa korta tidsperioder uppkommer oönskade skillnader i redovisade intäkter och 

kostnader. Dessa skillnader kan ge incitament till att använda sig av olika metoder för att 

förändra redovisningsinformationen. Syftet med förändringen är att jämna ut skillnader och 

få resultatet från den finansiella rapporteringen att i framtiden se bättre ut än vad den är. 

Företaget beskriver således sitt resultat efter marknadens förväntningar. Vid ett förväntat 

negativt resultat kan företaget exempelvis göra förändringar i de finansiella rapporterna och 
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på så sätt redovisa lägre resultat än marknadens förväntningar för att senare kunna visa 

högre resultat. (Stlowy & Breton, 2004) 

 Eftersom företag således använder sig av olika redovisningstekniker för att anpassa 

redovisningsinformationen kan det ibland finnas en risk för att investeraren inte får en 

fullständigt objektiv beskrivning av den.  

 

Redovisningstekniker som avsiktligen används för att konstruera en bild av verkligheten i 

syfte att uppfylla förutbestämda mål kallas designad redovisning. Inom designad 

redovisning ingår bland annat earnings management och Big Bath Accounting. (Riahi-

Belkaoui, 2004).  

Earnings management är en typ av vinstmanipulering, där ett företag har möjlighet att välja 

mellan olika redovisningsprinciper för externredovisningen i företaget och kan välja de som 

förskönar bilden av företaget (Ramachandran, 1999). 

 

Healy (1999) skriver att utifrån incitament till kreativ redovisning har fenomenet ”Big Bath 

Accounting” utvecklats där målet är att skriva ner så mycket som möjligt av tillgångarnas 

värde, så kallade nedskrivningar, under en redovisningsperiod. Detta görs för att anpassa de 

finansiella rapporterna till företagets fördel och att attrahera investerare. Vidare skriver 

Healy (1999) att det kan finnas incitament att tidigarelägga kostnader i form av 

avskrivningar av tillgångar och avsättningar, främst inom omstruktureringsprogram, när 

företaget uppvisar ett negativt resultat för innevarande år.  

 

Big Bath Accounting definieras som en strategi som används för att göra förändringar i de 

finansiella rapporterna och på så sätt dra ner resultatet ytterligare vid exempelvis negativt 

resultat. Big Bath Accounting går ut på att ett företag gör avsättningar eller på annat sätt 

förändrar resultatet för att i framtiden få ”bättre” siffror i de finansiella rapporterna 

(Rosenfield, 2006)  

Investerare ska kunna ta del av dessa finansiella rapporter för att kunna fatta beslut. Walsh 

et. al. (1991) antyder att Big Bath Accounting kan innefatta metoder för att gynna 

företagets ledning snarare än själva företaget men berör inte detta ämne djupare. Till 

skillnad från earnings management så kännetecknas därmed Big Bath Accounting av att ett 

stort så kallat ”bad” görs i företaget, vilket även påverkar siffrorna i de framtida finansiella 

rapporterna.  
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De två mest grundläggande orsakerna bakom justering av redovisningsinformation är att få 

investerare att investera i företagets aktier samt att öka det nuvarande börsvärdet hos 

företaget. I en studie av Lindqvist & Yassin (2009) framkom att vissa investerare är 

medvetna om att Big Bath Accounting förekommer i företag. När dessa investerare 

granskar de finansiella rapporterna så brukar de leta efter ledtrådar som kan ge indikationer 

på att Big Bath Accounting förekommer. En stor del av tidig forskning som undersökt Big 

Bath Accounting har skrivits av journalister som granskat företags externa finansiella 

rapporter. 

 

Tidigare studier gällande Big Bath Accounting har visat att fenomenet förekommer inom 

stora börsnoterade bolag såsom dessa på OMX Large Cap och Medium Cap och att de 

påverkas av VD-byte och negativt resultat och skuldsättningsgrad. Jordan & Clark (2004) 

kom exempelvis fram till att företag med lågt resultat under ett år tenderade att skriva ned 

sina tillgångar för att minska resultatet ytterligare just det året. De som känner till Big Bath 

Accounting vet, utifrån de tidigare studier som nämnts ovan, att det kan förekomma vid just 

VD-byte och negativt resultat och tar därför detta i beaktande när de studerar de finansiella 

rapporterna. Det har dock enligt Riahi-Belkaoui (2004) varit omtvistat om fenomenet 

endast kan förklaras utifrån de variabler som använts i tidigare undersökningar och 

hurvuvida det finns andra indikatorer på Big Bath Accounting. För några år sedan 

rapporterades den största krisen i modern tid - finanskrisen. Trots att vissa företag, då 

främst finansiella institut, visade på negativt resultat under finanskrisen så betalades 

”bonusar” ut till VD:n. Eftersom det är VD:n som främst ansvarar för den löpande 

förvaltningen i ett företag borde VD:n, enligt positiv redovisningsteori, som utgår från 

antagandet om att ledningen gör redovisningsval för att maximera sin egen nytta (Riahi-

Belkaoui, 2004), ha drivkraft att påverka sin egen ersättning. En möjlig indikator på Big 

Bath Accounting skulle därför kunna vara ersättningar till VD i ett företag. 

 

I företagens årsrapporter går det att utläsa företagets ersättningar till VD. Ersättningar i 

företag förkommer främst i form av aktier eller kontant bonus. Dessa två ersättningssystem 

finns utformade i bolagets ersättningsplan till VD:n. Bäckström (2006) menar att intresset 

gällande ersättningsnivåer är stort från många olika parter och dessa ställer krav på ökad 
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insyn. När de förbestämda målen, som går att utläsa i den finansiella rapporten, ej kan 

uppnås och då ersättningen faller utanför de mål som ställts upp så borde det finnas 

incitament för VD:n att drastiskt minska intäkterna för innevarande år för att förbättra dem 

kommande år. Speciellt aktierelaterade ersättningar till VD:n i ett företag har stort fokus i 

tidigare forskning. Cheng & Warfield (2005) har beskrivit relationen mellan dessa 

ersättningar och en typ av designad redovisning. Detta innebär inte att tidigare författare 

undersökt sambandet mellan ersättningar och Big Bath Accounting eftersom Cheng & 

Warfield (2005) fokuserat på income smoothing, som är närbesläktat med bland annat 

earnings management. Riahi-Belkaoui (2004) menar att income smoothing i sin enklaste 

form fokuserar på att ”skära bort” topparna och dalarna i en vinstkurva. Income smoothing 

är enligt Riahi-Belkaoui (2004) ett sätt för företag att utnyttja tidpunkterna för vinster eller 

intäkter för att minska variationerna i företagets resultat och på så sätt göra företaget mer 

attraktivt för investerare. Big Bath Accounting fokuserar istället på att en stor avsättning 

eller annan stor förändring av resultatet görs under innevarande år för att något eller några 

år senare dra fördel av bättre resultat (Rosenfield, 2006). 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att även om tidigare studier lärt oss om förekomsten 

av Big Bath Accounting i företag så vet vi inte huruvida Big Bath Accounting påverkas av 

ersättningar till VD:n i företag. Kan ersättningar vara ytterligare en möjlig förklaringsfaktor 

till Big Bath Accounting, utöver bland annat VD-byte och negativt resultat? Vi har 

konstaterat att det finns lite forskning som förklarar orsakerna bakom Big Bath Accounting, 

men mycket litteratur som tyder på att själva fenomenet existerar. 

 

Ersättningar till VD:n har tidigare studerats inom andra delar av earnings management 

främst i amerikansk forskning. Men dessa har, som vi diskuterat, inte undersökt sambandet 

mellan just Big Bath Accounting (där ett stort bad görs i företag) och ersättningar. Vi 

saknar dessutom en svensk studie som behandlar denna koppling. Som vi tidigare 

diskuterat så är det ersättningar eller så kallade bonusar till VD:n som främst påverkar 

förtroendet för ledningen. I företag med mer långsiktiga incitamentsprogram fokuseras 

aktierelaterade ersättningar mer än exempelvis kontantrelaterade ersättningar (Merchant & 

Van den Stede, 2007). 
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Det är aktuellt att lyfta fram ersättningar och deras inverkan på Big Bath Accounting i 

företag. Aktuella händelser som har rapporterats visar att debatten kring ersättningarnas 

vara eller icke vara pågår intensivt. Enligt resonemang bör det alltså finnas utrymme att 

undersöka storleken på ersättningar till VD:n i förhållande till företagens användning av 

Big Bath Accounting. Vi har konstaterat att det finns luckor att fylla angående kunskap om 

samband mellan Big Bath Accounting och ersättningar till VD:n i företag och då främst om 

storleken på ersättningar till VD:n skulle kunna vara en möjlig påverkande faktor som 

bidrar till Big Bath Accounting. Kan det vara så att storleken på ersättningar är en indikator 

på Big Bath Accounting? Finns det någon koppling mellan dem? Utifrån 

problemdiskussionen ovan har en övergripande huvudfråga formulerats: 

 

 Finns det något samband mellan storleken på ersättningar till VD:n i företag och 

Big Bath Accounting? 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med vårt arbete är att identifiera ett eventuellt samband mellan ersättningar till VD 

och Big Bath Accounting och att beskriva hur detta samband i så fall ser ut. 

Resultatet från vår undersökning skulle kunna bidra till att ge bland annat investerare en 

förståelse för kopplingen mellan ersättningar till VD och Big Bath Accounting, vilket kan 

underlätta vid investerings- och beslutsbedömningar. Vi bidrar dessutom med att ge en 

övergripande bild av kopplingen mellan ersättningar till VD och Big Bath Accounting i 

stora företag noterade på börsmarknaden. 

 

 

 



9 

 

2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

2.1 Positive accounting 

I den vetenskapliga litteraturen finns främst en teori som förklarar redovisningsval, 

nämligen positive accounting. Teorin baseras på föreställningen att både ledning och 

aktieägare samt investerare agerar rationellt när de maximerar sin ekonomiska nytta och 

detta är direkt förankrat till ersättning och deras förmögenhet (Riahi-Belkaoui, 2004). 

Positive accounting är en deskriptiv teori som avser att förutsäga och förklara ett företags 

redovisningsval. Positive accounting ska förklara den informationsefterfrågan som bland 

annat ledningen i ett företag har. (Wolk, et al., 2008) Utgångspunkten är att ledningen 

strävar efter att maximera sin nytta vilket leder till att de väljer att göra olika 

redovisningsval.  Positive accounting försöker, i motsats till mer traditionell 

redovisningsteori, förklara ledningens beslut gällande redovisningsmetoder och standarder 

genom att exempelvis analysera kostnader och de fördelar och nackdelar som uppstår för 

olika parter vid publiceringen av finansiell information. (Riahi-Belkaoui, 2004) Ett 

antagande är att företagsledare som erhåller ersättningar baserat på sin prestation har större 

tendens att manipulera redovisningsinformation för att få dessa att se bättre ut än vad de 

egentligen är (Deegan, 2009). 

Företagsledningen agerande är således inte alltid i aktieägarnas intresse för aktieägarna och 

detta kallas ibland för opportunistiskt beteende. På grund av möjligheterna att välja mellan 

olika redovisningsval blir det en kompromiss mellan begränsningen av ledningens 

handlingsfrihet (vilket skapar mindre flexibilitet) och att ledningen får stor handlingsfrihet 

för att öka flexibiliteten. (Wolk, et al, 2008) En VD kan på detta sätt utnyttja sitt 

informationsövertag genom opportunistiskt beteende, där drivkrafterna är olika former av 

maximering av den egna ekonomiska nyttan (Riahi-Belkaoui, 2004). Big Bath Accounting 

kan uppstå på grund av detta, det vill säga ledningens flexibilitet gällande redovisningsval 

och ledningens incitament att maximera sin egen nytta skapar situationer där det finns 

incitament att använda sig av Big Bath Accounting. (Wolk, et al., 2008) 
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2.2 Designad redovisning 

Det finns olika redovisningsmetoder som kan användas i ett företag för att försköna bilden 

av företaget. Dessa brukar gå under namnet designad redovisning. Designad redovisning 

går att delas in i fyra olika delar, nämligen earnings management, income smoothing, 

accounting fraud och kreativ redovisning. Big Bath Accounting ingår i det senare. (Riahi-

Belkaoui, 2004). 

Earnings management är en typ av vinstmanipulering där ett företag väljer de 

redovisningsprinciper som förskönar bilden av företaget (Ramachandran, 1999). Eftersom 

företagsledningen har bättre insyn i företaget än de som investerat i företaget kan ledningen 

manipulera periodiseringar av intäkter eller de kan göra omotiverat stora avskrivningar eller 

avsättningar utan att investerarna har någon möjlighet att upptäcka detta. Förekomsten av 

earnings management har testats genom att undersöka redovisade periodiseringar. 

Forskarna har kommit fram till att när marknaden förväntar sig ett dåligt resultat i ett 

företag på grund av exempelvis sen publicering av årsrapporten går det att utläsa att 

företaget ofta gör det bästa av situationen genom resultatminskningar till följd av 

periodiseringar. (Chai & Tung, 2002) 

Riahi-Belkaoui (2004) beskriver income smoothing som ett sätt att utnyttja tidpunkterna för 

vinster eller intäkter för att minska variationerna i företagets resultat och på så sätt göra 

företaget mer attraktivt för investerare eftersom företaget då ser ut att vara mer ekonomiskt 

stabilt än vad det egentligen är. 

Accounting fraud beskrivs av Riahi-Belkaoui (2004) som medvetet vilseledande genom att 

ljuga. Ett orättvis ekonomisk fördel skapas på detta sätt. Detta är den enda av de fyra som 

inte är laglig. 

Inom kreativ redovisning finns Big Bath Accounting som vårt arbete främst fokuserar på. 

Det förekommer då en stor avsättning eller annan förändring av resultatet under ett år görs 

för att i framtiden få ”bättre” siffror i årsredovisningen. (Rosenfield, 2006) Till skillnad från 

earnings management så kännetecknas Big Bath Accounting av att ett stort så kallat ”bad”, 

i form av avsättningar eller annan stor förändring av företagets resultat, görs i företaget, 

vilket även påverkar siffrorna i de framtida finansiella rapporterna. I earnings management 
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fokuseras val av principer, medan Big Bath Accounting snarare handlar om tolkningar av 

redovisningsregler. Nedan redogörs mer ingående för detta. 

 

2.3 Big Bath Accounting 

Metoder för att anpassa redovisningsinformationen kan förklaras som redovisningsval som 

görs i syfte att skaffa sig fördelar, främst genom att agera som värdeallokerare. Stlowy & 

Breton (2004)  har utvecklat en modell för detta ändamål där de tar upp tre olika flöden av 

finansiella medel. Det första flödet är mellan företaget och samhället, vilket de kallar 

politiska kostnader. Andra flödet är mellan företaget och investerare, vilket de benämner 

kapitalkostnader, och det tredje flödet går att hitta mellan företaget och ledningen, vilket är 

ersättningsplanerna. Denna modell ger övergripande bild av de flöden som uppstår vid 

användning av de metoder som finns för att anpassa den finansiella ställningen. De två 

första av dessa tre flöden skapar positiva värdeallokeringar, medan det sistnämnda flödet 

mellan företaget och ledningen skapar negativ värdeallokering. Den negativa 

värdeallokeringen uppstår, enligt Stlowy & Breton (2004), på grund av att ledningen agerar 

emot företaget.  Utifrån resonemanget tidigare kan positive accounting beskrivas som 

ledningens incitament för att använda redovisningsval som gagnar dess individuella 

ekonomiska nytta. Ovanstående förklaring fungerar som en översikt till beskrivningen av 

positive accounting och termen kreativ redovisning där Big Bath Accounting ingår. 

Big Bath Accounting definieras av Walsh et. al. (1991) som en nedskrivning som påverkar 

resultatet med mer än en procent av tillgångarnas bokförda värde. Samtidigt förklarar 

Walsh et. al. (1991) att denna definition av Big Bath Accounting är alldeles för snäv och 

uppmärksammar exempelvis inte drastiska och stora minskningar av resultatet. Stalebrink 

(2007) har undersökt om Big Bath Accounting förekommer bland svenska kommuner. 

Stalebrink fann stöd för att kommuner med underskott tenderar att öka sina diskretionära 

periodiseringskostnader såsom avskrivningar, vilket författaren ansåg vara en indikation på 

att Big Bath Accounting förekommit. Jordan & Clark (2004) kom dessutom fram till att 

företag med ovanligt lågt resultat tenderade att skriva ned sina tillgångar för att minska 

resultatet ytterligare just det året. Det är enligt Riahi (2004) redan känt att företag verkar för 

förändring av dess redovisningsprinciper för att maskera effektivitetsproblem. Han menar 
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att förändring av redovisningsprinciper har till följd att ledningen drivs av att uppnå mål, 

som att exempelvis skriva ner eller att flytta intäkter mellan olika periodiseringsår. 

Big Bath Accounting låter således ledningen dra nytta av detta. Enligt Riahi (2004) uppstår 

en liberal tolkning av redovisningens regler som tillåter att företaget kan välja mellan olika 

alternativ som skildrar olika finansiella situationer. Dessa är mer eller mindre optimistiska 

än den verkliga situationen. Healy (1985) säger: 

”If earnings are so low that no matter which accounting procedures are selected target 

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

deferring revenues or accelerating writeoffs, a strategy known as taking a bath”. 

(Healy, 1985) 

Detta uppstår således då ledningen har incitament att drastiskt minska företagets resultat, 

vanligtvis genom avsättningar, avskrivningar och nedskrivningar. I detta ligger incitamentet 

för ledningen att ”ta ett bad”. Tidigare forskning har enligt Riahi (2004) inriktat sig på att 

Big Bath Accounting generellt uppkommer i samband med VD-byte eftersom en ny VD har 

incitament att skriva ner gamla tillgångar som införskaffades under den gamla ledningens 

tid för att långsiktigt se sig som bättre under den nya ledningen. Riahi (2004) menar att 

nedskrivningen belastar resultatet mer negativt det första året för att ur ett längre 

tidsperspektiv belasta resultatet mindre och på så sätt tydliggöra att det är bytet av VD som 

påverkat resultatet positivt. En annan faktor som enligt Riahi (2004) påverkar förekomsten 

av Big Bath Accounting är att företaget uppvisar negativt resultat. Ledningen tenderar att 

lyfta fram kostnader samt avskrivningar under ett redan dåligt resultat för att i framtiden 

undvika att belasta företaget med dessa kostnader under år då resultatet förväntas bli bättre. 

Detta är statistiskt säkerställt i ett flertal aktuella studier som bland annat genomförts på 

företag på Stockholmsbörsen. Vissa författare menar att det inte endast är ett negativt 

resultat som kan kopplas ihop med Big Bath Accounting utan även när ett företag kraftigt 

ökar sin vinst. Big Bath Accounting är således enligt Stlowy & Breton (2004) ganska 

närbesläktat med earnings management. 

Healy (1985) menar att användningen av Big Bath Accounting ökar sannolikheten att 

framtida intäktsmål uppfylls. Med de avskrivningar Healy (1985) nämner i citatet syftar 

han på periodiseringar som skildras i kassaflödet. Med hjälp av bland annat 

kassaflödesanalysen går det att hitta poster som enligt Healy (1985) kan indikera på att 
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någon typ av designad redovisning, det vill säga justering av redovisningsinformation, 

förekommer. En VD borde på detta sätt kunna utnyttja sitt informationsövertag utifrån 

drivkraften att maximera den egna ekonomiska nyttan. 

 

2.3.1 Diskretionära periodiseringar 

Många studier har visat att diskretionära periodiseringar kan användas som indikationer på 

Big Bath Accounting. Diskretionära periodiseringar är enligt Healy (1985): 

“Discretionary accruals are adjustments to cash flows selected by the manager. The 

manager chooses discretionary accruals from an opportunity set of generally accepted 

procedures defined by accounting standard-setting bodies. For example, the manager 

can choose the method of depreciating long-lived assets; he can accelerate or delay 

delivery of inventory at the end of the fiscal year; and he can allocate fixed factory 

overheads between cost of goods sold and inventories.” (Healy, 1985). 

Av citatet framgår att det finns tre sorters transaktioner som är framträdande för att 

identifiera förekomsten av Big Bath Accounting. Dessa är avsättningar, avskrivningar och 

nedskrivningar. 

 

Avsättningar definieras av International Accounting Standard 37 (IAS 37) på följande sätt:  

”En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp”. 

Avsättningar ska tillämpas av alla företag som följer IFRS/IAS. Det som skiljer en skuld 

från en avsättning är att skulder har ett bestämt belopp och en bestämd förfallotidpunkt. 

Skulder är befintliga förpliktelser som härrör från inträffade händelser och vars 

regleringar förväntas medföra ett utflöde av resurser som utgör ekonomiska fördelar för 

företaget” (IAS 37, s 10) 

Enligt IAS 37 definieras alltså en avsättning som en skuld som är oviss avseende tidpunkt 

eller belopp. Enligt ÅRL 3:10 förklaras att större bolag ska redovisa större avsättningar i en 

not i årsredovisningen. 

Avskrivningar definieras som en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara 

belopp över dess nyttjandeperiod (IAS 16). IAS 16 reglerar redovisningsregler och 
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rekommendationer för materiella anläggningstillgångar för noterade företag på koncernnivå 

och det är även där det går att finna information om avskrivningar. 

Företaget ska dessutom varje år bedöma om det förekommer indikationer på att en tillgång 

har minskat i värde. Bedömning ska då göras av företaget om värdet på tillgången ska 

skrivas ned. (IAS 36) Nedskrivningar är relevanta att undersöka i vårt arbete eftersom 

tidigare forskare har nämnt nedskrivningar som en indikation på Big Bath Accounting. 

Nedskrivningar kan ge ledningen en möjlighet att belasta årets resultat för att minska 

framtida kostnader. 

Sammanfattningsvis kan variablerna förklaras som följande: 

Avsättningar = Differensen mellan avsättningarnas ingående och utgående värden 

exklusive avsättningar för pensioner och skatter. Pensionsavsättningar inte är relevanta i 

denna studie eftersom dessa inte kan användas i någon större utsträckning för att 

manipulera företagets kostnader och resultat. 

Avskrivningar = Samtliga årets avskrivningar för koncernens anläggningstillgångar 

(Stalebrink, 2007). 

Nedskrivningar = Samtliga årets nedskrivningar för koncernens anläggningstillgångar 

(Stalebrink, 2007). 

 

2.4 Olika typer av ersättningar till företagsledningen 

I företagens årsredovisningar går det att utläsa företagets ersättningar till företagsledningen. 

Ersättningar i företag förkommer främst i form av aktier eller kontant ersättningar. Dessa 

två ersättningssystem finns utformade i bolagets ersättningsplan till ledningen. Speciellt 

aktierelaterade ersättningar till ledningen har fått stort fokus i tidigare forskning. Cheng & 

Warfield (2005) har beskrivit relationen mellan dessa ersättningar och earnings 

management. Detta innebär inte att deras studie behandlat sambandet mellan ersättningar 

och Big Bath Accounting. De menar att aktierelaterade ersättningar ger incitament att öka 

den kortsiktiga aktiekursen i syfte att sälja de aktier i framtiden som de får som ersättning 

idag, speciellt det år då det publiceras en rapport som visar ökat reslutat. Beteendet enligt 

Cheng & Warfield (2005) är i linje med ledningens behov av ökad diversifiering av risken 
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som medföljer ett ökad aktievärde. Ett incitament kan ge en VD anledning att utföra en viss 

handling. Denne har i detta fall incitament att sälja på grund av att dennes innehav av 

aktievärde och optioner ökar i takt med bolagets värde.  

Aktierelaterade och kontantbaserade ersättningar brukar finnas utformade i företagets 

ersättningspaket till ledningen och kan utläsas i årsredovisningar. I företag med mer 

långsiktiga incitamentsprogram fokuseras aktierelaterade ersättningar mer (Merchant & 

Van den Stede, 2007).  Investopedias (2010) definition av aktierelaterade ersättningar är: 

”The payment of stock in lieu of cash for services provided”.  

Detta är enligt Investopedia (2010) en vanlig metod för att få VD:n att anstränga sig hårdare 

för att får ett bra resultat eftersom detta i sin tur påverkar en VD:s ersättningsbelopp. 

Studier skiljer mellan kort- och långsiktig aktierelaterad ersättning. Det kortsiktiga 

perspektivet av ersättningen kan beskrivas som kortsiktiga incitament till att kompensera 

VD:n under ett och samma år och gagnar den VD som tenderar att vinstmaximera under 

året. Den mer långsiktiga aktierelaterade ersättningen kan delas upp i aktieoptioner och 

restriktiva aktier, vilket går att få som kompensation i ett långt perspektiv vid 

vinstmaximering. Under det långsiktiga perspektivet på vinstmaximering erhåller en VD 

aktieoptioner med en viss löptid. Dessa löptider brukar oftast vara på minst tre år. VD:n har 

då rätt att köpa företagets egna aktier till ett förbestämt pris i framtiden. (Bryan, et al., 

2000) 

Den aktierelaterade ersättningen kan se olika ut och incitamentets innehåll brukar beror på 

hur de valt att utformas på bolagsstämman. Genom de aktierelaterade ersättningarna lyckas 

aktieägare bygga in monetära incitament för VD:n. Emedan aktierelaterad ersättning, 

exempelvis aktieoptioner, är till för att kompensera VD:n för beslut kring långsiktiga 

resultatmål, så används den kontantbaserade ersättningen mer för att ersätta för att 

kortsiktiga mål uppfylls. Den kontanta ersättningen länkar en VD:s kompensation till 

kortsiktiga resultatmått (Schiehll, 2005). Total kontantbaserad ersättning består, enligt 

Cadman et. al. (2010), av fast lön och rörliga kontantbaserade ersättningar som är kopplade 

till resultatmått. De menar att bonusandelen i den totala kontantbaserade ersättningen är 

procentuellt högre än den fasta lönen till VD i majoriteten av de undersökta företagen inom 

USA som de studerat. Detta är således den dominerade formen av kontanta ersättningar. 
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2.5 Hypotesbildning 

Vårt syfte med denna studie är att se om det finns något samband mellan ersättningar till 

VD:n i företag på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen och Big Bath Accounting. Inom Big 

Bath Accounting ingår avskrivningar, nedskrivningar och avsättningar, vilka benämns som 

diskretionära periodiseringar. Stora diskretionära periodiseringar kan vara en indikation på 

Big Bath Accounting. 

Tidigare forskning som nämnts ovan antyder på att om en VD i ett företag exempelvis 

förutspår att vissa finansiella mål inte kan uppnås under det givna året så kommer denne att 

ha ett intresse i att flytta finansiella siffror till framtida år eftersom dessa ändå inte i större 

grad kommer att påverka ersättningar som betalas ut till företagets VD. En VD:s ersättning 

brukar oftast bestå av en fast och en rörlig del som betalas ut varje år. Genom att på något 

sätt förflytta vinster framåt så kan det öka en VD:s chans att få en stor ersättning 

nästkommande år. En VD borde på detta sätt kunna utnyttja sitt informationsövertag och 

drivkraften är i detta fall maximering av deras egna ekonomiska nytta. 

Cheng & Warfield (2005) har gjort en studie om relationen mellan ersättningar och income 

smoothing, som är närbesläktat med earnings management. Studien visade på ett positivt 

samband mellan ersättningar och income smoothing. Cheng & Warfield (2005) fokuserade 

på positiva periodiseringar inom earnings management. I flera studier har författare 

undersökt kopplingen mellan Big Bath Accounting och bland annat negativt resultat och 

VD-byte. Kan ersättningar till VD vara ytterligare en möjlig förklaringsfaktor till Big Bath 

Accounting? 

Vår hypotes är alltså att storleken på genomsnittlig ersättning till VD:n är högre i företag 

vars redovisning indikerar på Big Bath Accounting (där de diskretionära periodiseringarna 

används som indikation) än i företag vars redovisning inte indikerar på Big Bath 

Accounting. 

 

Utifrån den teori som nämnts ovan så har vi utformat följande hypoteser: 

Hypotes (1): Det finns ett positivt samband mellan storleken på genomsnittliga 

ersättningar till VD:n och diskretionära periodiseringar. 
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Hypotes (0): Det finns inte ett positivt samband mellan storleken på genomsnittliga 

ersättningar till VD:n och diskretionära periodiseringar. 
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3. METOD 

 

3.1 Metodansats 

Vårt arbete har inslag av en förklarande studie. Saunders, et al. (2007) skriver att en 

förklarande studie innebär att ett problem undersöks för att på så sätt kunna förklara 

sambandet mellan flera variabler. I denna studie söks ett samband mellan Big Bath 

Accounting och ersättningar till VD. Utgångspunkten för detta resonemang är teorin om 

positive accounting (se avsnitt 2.1). 

 

3.2 Datainsamling 

Vårt arbete är en dokumentstudie där den empiriska datan till studien har hämtats ur 

årsredovisningar. Ett tänkbart alternativ till att göra dokumentstudier har varit intervjuer 

kombinerat med dokumentstudier för att på så sätt få med både kvantitativa och kvalitativa 

aspekter i undersökningen. Argumenten som talar emot användningen av intervjuer i vår 

undersökning är att det är mer resurskrävande och att många företag förmodligen inte skulle 

ställa upp på en sådan intervju. Urvalet skulle bli för litet och inte lika trovärdigt för att 

kunna dra en generell slutsats. De data som vi samlat in för att få fram svar på studiens 

problem är vanligt förekommande poster i noterade företags årsredovisningar, varför 

bortfallet av data har varit lågt. 

Ett första steg i undersökningen var att ta reda på mer om bakgrunden till det problem som 

vi har tagit upp i inledningen. Det vi först och främst ville veta var hur mycket tidigare 

forskning och teorier relaterade till Big Bath Accounting och ersättningar som fanns. För att 

få fram bakgrundsinformation och teori till vårt valda område har vi sökt på och använt oss 

av vetenskapliga artiklar och tryckta källor. Artiklarna har vi fått fram genom sökning i 

databasen elin@orebro där vi bland annat använde sökord som ”Big Bath Accounting” och 

”CEO compensation” och dessa har hjälpt oss utforma analysmetoden genom att de bidragit 

med information om Big Bath Accounting och ersättningar till ledningen i ett företag. 

Förståelsen för ämnet har alltså mognat fram under läsandets gång och teorin bakom detta 

går att läsa om under referensramen, som legat till grund för våra hypoteser och som vi 

även har nytta av vid analysen av data. Faktorer som påverkar vid litteratursökningen är 

enligt Saunders, et al. (2007) bland annat om litteraturen behandlar vårt 

undersökningsområde, om litteraturen är uppdaterad och till vilket syfte källan är 



19 

 

publicerad, det vill säga budskapet med den information vi tar till oss. Detta har vi tagit 

hänsyn till och vi har varit kritiska till de källor vi har använt oss av när vi sökt information 

som kan tänkas vara relevant för undersökningen genom att exempelvis vara medvetna om 

till vilket syfte källan är publicerad och vem eller vilka som ligger bakom informationen. 

Eftersom det finns en risk för att information är vinklad eller ofullständig är det viktigt att 

ha detta kritiskta förhållningssätt. Vid informationssökandet har vi strävat efter att främst 

titta på vetenskapliga artiklar eftersom de genomgår stora granskningar innan och efter 

publiceringen. De vetenskapliga artiklarna är forskningsartiklar som har varit publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter och som följer de vedertagna krav som ställs på vetenskapliga 

publiceringar. Vi har främst tittat på referenser från välkända vetenskapliga tidsskifter som 

publicerar många artiklar, som till exempel ”The Accounting Review”, ”Journal of 

Business Science and Accounting och Journal of Accounting and Economics”.   

 

3.3 Urval 

I denna undersökning har 195 årsredovisningar undersökts. Eftersom tidigare studier 

bevisat att Big Bath Accounting förkommer i många av de bolag som finns noterade på 

NASDAQ OMX Stockholmsbörsen har vi använt oss av företag noterade på denna. Vi har 

begränsat vårt urval till företag som finns noterade på OMX Stockholmsbörsens Large cap 

eftersom vi haft som avsikt att undersöka de största publika svenska företagens 

ersättningsnivåer och deras användning av Big Bath Accounting. Vi har valt att exkludera 

kreditinstitut, det vill säga finans- och investmentföretagen, i vår studie eftersom de 

omfattas av särskilda regleringar (Ghasemi & Karnerfors, 2009). Kreditinstitutens intäkter 

består främst av ränteintäkter och dessa redovisas inte under företagens omsättning utan 

under finansiella poster. 15 kreditinstitut finns noterade på OMX Stockholmsbörsens Large 

Cap. OMX Stockholmsbörsens Large Cap omfattar totalt 56 företag och gemensamt för 

dessa företag är att de har ett börsvärde på över en miljard euro (Wincrantz, 2010). Vi har 

även exkluderat två andra företag på grund av att de använder sig av brutet räkenskapsår 

eller inte särredovisar ersättningarna och de diskretionära periodiseringarna på ett 

jämförbart sätt med övriga företag i urvalsgruppen. Vår bedömning är att dessa bortfall inte 

kommer att påverka resultatet i större uträckning, men de bör ändå uppmärksammas. 

Undersökningspopulationen består således totalt av 39 företag. Eftersom det den 1 januari 

2005 blev obligatoriskt för noterade bolag på Stockholmsbörsen att använda sig av 
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International Financial Reporting Standards (IFRS) i sin koncernredovisning har vi valt att 

inte titta på årsredovisningar före detta år eftersom detta kan försvåra tolkningen av våra 

siffror. År 2005 till 2009 års årsredovisningar har därför bearbetats och analyserats (det vill 

säga fem årsredovisningar per företag). Totalt för dessa 39 företag har 195 årsredovisningar 

i urvalet undersökts. 

 

3.4 Operationalisering av variabler 

Vi har undersökt variablerna Big Bath Accounting och ersättningar till VD. För att 

operationalisera begreppet Big Bath Accounting så har vi använt oss av diskretionära 

periodiseringar som variabel. Detta eftersom tidigare studier har visat att diskretionära 

periodiseringar kan användas för att mäta indikationer på Big Bath Accounting (se till 

exempel Haldorson et al., 2007, och Ghasemi & Karnerfors, 2009). I dessa studier har 

avsättningar, avskrivningar och nedskrivningar reducerats till en sammansatt variabel i 

syfte att mäta företags ökade diskretionära periodiseringar. Stalebrink (2007) har använt sig 

av av- och nedskrivningar som en variabel, men själva detaljerna runt operationaliseringen 

framgår inte i den vetenskapliga artikeln. I vår uppsats kommer vi att definiera Big Bath 

Accounting som ett företags tendens att öka sina diskretionära periodiseringar. Vi har 

definierat de diskretionära periodiseringarna som avsättningar, avskrivningar och 

nedskrivningar enligt följande:  

 

Avsättningar = Differensen mellan avsättningarnas ingående och utgående värden exkl. 

avsättningar för pensioner och skatter. 

  

Avskrivningar = Samtliga årets avskrivningar för koncernens anläggningstillgångar 

(Stalebrink, 2007). 

 

Nedskrivningar = Samtliga årets nedskrivningar för koncernens anläggningstillgångar 

(Stalebrink, 2007). 

 

Första steget har varit att summera de diskretionära periodiseringarna för att se hur stora 

diskretionära periodiseringar varje företag har haft för åren 2005-2009.  

Nästa steg har varit att undersöka vilka företag som har haft stora och vilka som haft små 
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förändringar i de diskretionära periodiseringarna. Ett problem med detta är att om vi bara 

skulle ha tagit medelvärdet av de diskretionära periodiseringarna så tenderar de att ”jämnas 

ut” över de fem åren. Detta innebär att vi har behövt hitta ett sätt att kunna identifiera och 

mäta större avvikelser för de diskretionära periodiseringarna för att på så sätt se var de är 

stora. Ett sätt att se stora avvikelser är att använda sig av standardavvikelse (Saunders, 

2007). Ett andra steg har därmed varit att mäta standardavvikelsen för de diskretionära 

periodiseringarna. En standardavvikelse mäter, enligt Saunders, et al. (2007), omfattningen 

av spridningen av datavärden kring medelvärdet för en variabel som innehåller mätbar data. 

En stor spridning (standardavvikelse) betyder i detta fall att företaget gjort stora 

diskretionära periodiseringar, vilket i sin tur indikerar Big Bath Accounting. En liten 

spridning (standardavvikelse) indikerar däremot inte Big Bath Accounting.  

 

Hirvonen, et al. (2010) har relaterat diskretionära periodiseringar till resultat efter 

finansiella poster. Vi har relaterat diskretionära periodiseringar till omsättning istället för 

till resultat efter finansiella poster. Detta har gjorts eftersom det kan bli missvisande att 

mäta resultat efter finansiella poster på grund av att vissa företag är stora och vissa är små 

och resultatet inte alltid speglar detta. Omsättning tar hänsyn till företagets storlek och tar 

därför bort effekten av att diskretionära periodiseringar normalt brukar vara större i företag 

med större omsättning och mindre i storleksmässigt mindre företag. Storlek har därmed 

räknats ut uttryckt i företagens omsättning. 

 

Den beroende variabeln i vårt urval är, som givet i vår inledning och teoretiska referensram, 

storleken på ersättningar till VD. I årsredovisningar brukar den nästan alltid kallas för 

”ersättningar till VD” och ska finnas presenterad i årsredovisningens noter.  

Först har ersättningarna under femårsperioden för varje företag summerats för att se hur 

stora ersättningarna har varit för varje företag. När vi samlat in data har vi exkluderat 

pensionskostnader i de totala ersättningarna eftersom de oftast inte utbetalas inom en snar 

framtid och eftersom Bäckström (2006) menar att ersättningens fokus ska vara under en 

VD:s karriär och inte efter anställningen. Vi har även exkluderat sociala avgifter eftersom 

det inte räknas som en ren ersättning utan snarare som en kostnad som företaget betalar till 

staten. Efter att ersättningarna för varje företag summerats har de dividerats med fem år för 

att få fram medelvärdet på ersättningarna. 
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Utifrån vårt resonemang ovan kan undersökningsvariablerna sammanfattas som följande: 

 

Beroende variabel: Ersättningar. 

 

Oberoende variabel: Standardavvikelsen på diskretionära periodiseringar. 

 

I de fall då de diskretionära periodiseringarna och ersättningarna varit redovisade i en annan 

valuta än i svenska kronor har vi räknat om dem till SEK med hjälp av Riksbankens 

genomsnittskurser för respektive valuta och år. 

 

Vår hypotes är att ersättningen till VD är större i företag vars redovisning indikerar på Big 

Bath Accounting (där de diskretionära periodiseringarna används som indikation) än i 

företag vars redovisning inte indikerar på Big Bath Accounting. Det kan ta något år innan 

ersättningarnas påverkan syns vid förändring av de diskretionära periodiseringarna. Vid en 

kritisk reflektion över vår definition av Big Bath Accounting så är vi medvetna om att vår 

metod inte fullständigt visar om hänsyn tas till denna tidsförskjutning. 

 

3.5 Analysmetod 

Efter sammanställningen av data har vi genomfört analysen. För att kunna hitta sambandet 

mellan variablerna, i detta fall ersättningar och diskretionära periodiseringar så har vi 

använt en metod som bedömer styrkan i sambandet mellan dessa variabler. Enligt Saunders 

et al. (2007) används regressionsanalys för att för att mäta styrkan i sambandet mellan 

beroende och oberoende variabler, där denna kan få ett värde som antingen visar att 

variablerna har eller inte har ett starkt samband. Sambandet kan beskrivas enligt följande 

ekvation: Y = α + β1*X1 + β2*X2, där β är lutningskoefficienterna och där α är den 

eventuella regressionskonstanten. Vi har mätt standardavvikelsen på de diskretionära 

periodiseringarna över fem år (med hänsyn till storleken på företaget) och undersökt 

sambandet mellan denna variabel och ersättning till VD för varje företag för att se om det 

finns något samband mellan Big Bath Accounting och storleken på ersättningar till VD. I 

ett punktdiagram har det linjära sambandet mellan dem fastslagits. Detta har gjorts i 

statistikprogrammet SPSS.  
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Vår hypotes är att ersättningar är en funktion av Big Bath Accounting. Men belöningar bör 

även vara beroende av storlek – ju större företag desto större belöningar. Då ser formeln ut 

så här: Belöning = β1 * Standardavvikelse + β2 * Storlek. Vad som är intressant här är 

värdet på β1 (betavärdet för standardavvikelsen): Om det är positivt (relativt högt) och om 

det är statistiskt signifikant (p<0,05) så innebär det att företag som gör Big Bath också har 

högre bonusar. 

 

Därefter har vi räknat ut β-värdena och signifikansen. Om β-värdet är positivt och om 

värdet är statistiskt signifikant så innebär det enligt hypotesen att företag som gör Big Bath 

också har höga ersättningar. Regressionstabellerna har sedan använts för att pröva vår 

hypotes (Det finns ett positivt samband mellan storleken på totala genomsnittliga 

ersättningar till VD:n och diskretionära periodiseringar.). Signifikansnivån (p-värdet) har 

därefter jämförts mot vår antagna signifikansnivå på 0,05. Den vanligaste signifikansnivån 

för statistiska studier av kvantitativa variabler är 0,05, som betraktas som starkt signifikant.
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4. EMPIRI & ANALYS 

 

I detta kapitel presenteras det material som vi samlat in genom vår dokumentstudie. Först 

presenteras resultatet av genomgången av årsredovisningarna och därefter analysen och 

hypotesprövningen. 

 

4.1 Inledande statistik 

Nedan presenteras statistik över de operationaliserade variablerna. Dessa ligger till grund 

för den fortsatta analysen. Totalt har 195 årsredovisningar studerats. Antal undersökta 

företag är 39 st (n=39). De observationer som har gjorts och de värden som vi fått fram 

agerar som input i punktdiagrammet (figur 4.3) för att visualisera hur variablerna förhåller 

sig till varandra. Standardavvikelsen för variabeln diskretionära periodiseringar presenteras. 

Vi presenterar även MIN-, MAX- och medelvärdena för de olika variablerna, vilket ger en 

överblick över variablernas spridning. 

 

 

Tabell 4.1. Min, max och medelvärdet för standardavvikelsen på den oberoende variabeln 

diskretionära periodiseringar 

Standardavvikelsen för diskretionära periodiseringar 

n MAX MIN medelvärde 

39 0,477 0,001 0,046 

 

 

Tabell 4.1 visar att max-värdet, som är det högsta observerade värdet på standardavvikelsen 

för den oberoende variabeln diskretionära periodiseringar, är 0,477. Tabellen visar också att 

min-värdet, det lägsta observerade värdet på standardavvikelsen för diskretionära 

periodiseringar, är 0,001. Det går även att utläsa att medelvärdet för denna variabel i vårt 

urval är 0,046, vilket ligger närmare min- än max-värdet.  
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Tabell 4.2. Min, max och medelvärdet för den beroende variabeln ersättning 

Ersättningar (Mkr) 

n MAX MIN medelvärde 

39 47,928 3,672 15,207 

 

 

Tabell 4.2 visar max-värdet, som är det högsta observerade värdet för den beroende 

variabeln genomsnittliga ersättningar. Tabellen visar också min-värdet, det lägsta 

observerade värdet på genomsnittliga ersättningar. 

 

Tabell 4.3. Min, max och medelvärdet för företagets storlek (omsättning) 

Storlek (omsättning) (Mkr) 

n MAX MIN medelvärde 

39 250809,543 4372,078 88443,969 

 

 

Tabell 4.3 visar max-värdet, som är det högsta observerade värdet för företagets storlek 

uttryckt i omsättning. Tabellen visar också min-värdet, det lägsta observerade värdet på 

omsättningar. 

Nedan visas hur de undersökta företagen fördelar sig enligt branschtillhörighet. Vi kan se 

att majoriteten av de undersöka företagen tillhör kategorin industri. 

Branschkategoriseringen av företagen på Large Cap har vi fått genom BolagsFakta. 
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Figur 4.1 Diagram över de undersökta företagens branschtillhörighet. 

 

Ur diagram 4.1 går det att utläsa att de branschtillhörigheter som har störst andel av det 

totala urvalet är Industri (41 %), Material (15 %) och Sällanköpsvaror (13 %). Andra 

branscher som kan utläsas ur diagrammet är Hälsa (8 %), Telekommunikation (8 %), 

Energi (5 %), Dagligvaror (5 %), IT (5 %).  
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Figur 4.2. Standardavvikelser perioden 2005-2009 (DP/omsättning) 

 

Figur 4.2 visar standardavvikelsen för diskretionära periodiseringar (med hänsyn till 

storlek), det vill säga periodens standardavvikelse för diskretionära periodiseringar under 

åren 2005-2009.  

Extremvärdena är företag nr 3 (energi), nr 18 (material), nr 19 (energi) och nr 22 

(media/sällanköpsvaror). Branschfördelningen bland de undersökta företagen går att utläsa i 

figur 4.1. Två andra bolag som befinner sig över medelvärdet (0,046) för 

standardavvikelsen på diskretionära periodiseringar är företag nr 21 (telekommunikation) 

och nr 29 (industri). De företag som ligger under medelvärdet (0,046) för avvikelsen på 

diskretionära periodiseringar finns inom företagskategorierna material (fem av sex företag), 

industri (15/16 företag), sällanköpsvaror (fyra av fem företag), dagligvaror (två företag och 

extremt låga siffror), hälsovård (tre företag), IT (två företag), telekommunikation (endast 

två av tre företag och båda ligger nära medelvärdet för hela urvalet). Alla företag inom 

kategorin ”energi” har därför avsevärt högre värden på standardavvikelsen för diskretionära 

periodiseringar än medelvärdet för hela det undersökta urvalet, vilket även framgår av 
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diagrammet. Det bör dock uppmärksammas att endast 5 % av företagen tillhör denna 

kategori. 

 

4.2 Regressionsanalys 

Nedan följer plottning av våra variabler enligt vad som framkommit i observationerna. 

Linjär regressionsanalys har använts för att ta reda på variablernas relation till varandra. Vi 

redovisar nedan hur stort och hur signifikant sambandet är med hjälp av ett 

regressionsdiagram som visar hur sambandet ser ut för alla 39 företag. 

 

 

 

Figur 4.3. Relationen mellan standardavvikelsen för diskretionära periodiseringar och 

total ersättning. 
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Variablerna fördelar sig enligt punktdiagrammet (figur 4.3) på följande sätt: 

Observationerna delas in i hur deras respektive x-värde och y-värde förhåller sig till 

varandra. Resultatet för varje företag är en punkt i diagrammet som visar respektive  

företags standardavvikelse för diskretionära periodiseringar och genomsnittlig ersättning. 

Diagrammet visar att standardavvikelsen för de diskretionära periodiseringarna ligger under 

medelvärdet för majoriteten av företagen och visar därför inte på någon tydlig indikation 

för Big Bath Accounting. Det finns ett fåtal företag som ligger över medelvärdet för 

diskretionära periodiseringar och dessa kan indikera på Big Bath Accounting. 

Även om figur 4.3 visar ett samband mellan variablerna i företag som har 

standardavvikelser på diskretionära periodiseringar som ligger under genomsnittet så kan vi 

inte säkerställa att det förekommer Big Bath Accounting eftersom Big Bath Accounting 

definieras som att stora diskretionära periodiseringar förekommer i företag. Däremot kan vi 

se att i de företag där det förekommer låga standardavvikelser i diskretionära 

periodiseringar så förekommer det i stor utstäckning låga ersättningar till VD. De företag 

som är intressanta i vår undersökning är de som indikerar på Big Bath Accounting, vilket 

endast är ett fåtal. 

Med denna statistik bygger vi vidare på vår regressionsanalys för att se hur väl vår 

oberoende variabel standardavvikelsen för diskretionära periodiseringar har ett samband 

med vår beroende variabel genomsnittlig ersättning. Resultatet visas i en 

regressionskoefficient som förklarar det linjära sambandet mellan våra variabler. 
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Tabell 4.4. Sammanfattning av regressionsmatris för diskretionära periodiseringar, storlek 

och ersättning. 

 

Modell R R ^2 Justerad R^2 

Std.error av 

estimatet 

1 ,502
a
 ,252 ,210 8,61410E6 

a: (konstant), storlek, standardavvikelse 

 

Tabell 4.5. Regressionsmatris för diskretionära periodiseringar och ersättning. 

Koefficienter
a
 

Modell 

Ostandardiserade koefficienter 

Standardiserade 

koefficienter 

t Sig. B Std.error Beta 

1 (Konstant) 9751164,226 2137074,871  4,563 ,000 

Standardavvikelse 1,641E7 1,412E7 ,173 1,162 ,253 

Storlek 7,458E-5 ,000 ,516 3,466 ,001 

a. Beroende variabel: ersättning 

Regressionen är ej statistiskt signifikant på 0,05-nivån. 

 

Våra data visar, med hjälp av regressionsanalysen mellan den oberoende variabeln 

avvikelsen i diskretionära periodiseringar och den beroende variabeln ersättning, ett positivt 

beta-värde på 0,173. Tabell 4.5 visar att den observerade signifikansen (P-värdet) ligger på 

0,253 och att regressionen därför inte är statistiskt signifikant. Förklaringsgraden av 

regressionen får vi genom r^2 i tabell 4.4 och blir således 0,252 eller 25,2%. Över 25,2 % 

av våra observationer har därmed ett linjärt samband mellan diskretionära periodiseringar 
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och ersättning. Trenden eller regressionslinjen visar på en positiv förklaringsgrad. Antal 

företag efter bortfall (n) = 39. Analysen visar således att det inte finns starkt positivt 

samband mellan ersättning till VD i företag och företags tendenser till att öka sina 

diskretionära periodiseringar, det vill säga Big Bath Accounting. 

Två olje-/energiföretag, ett företag inom kategorin material och ett mediebolag sticker ut 

när det gäller avvikelsen i diskretionära periodiseringar. Analysen visar att det främst är 

bolag inom företagskategorin ”olja/energi” som uppvisat extremvärden jämfört med de 

andra företagen och att deras avvikelser dessutom är betydligt större än hos de övriga 

företagen. 

Vissa företag med extremvärden kan påverka utfallet eftersom de avviker så kraftigt att de 

ligger långt ifrån de andra värdena. Därför har vi provat med att ta bort företag nr 3 som 

finns inom kategorin olja/energi och företag nr 18 (material) och nr 19 (energi) för att se 

om regressionen blir statistiskt signifikant. Anledningen till att vi testar att ej ha med dessa 

tre företag är för att de har uppvisat betydligt högre standardavvikelser för diskretionära 

periodiseringar (förekomsten av Big Bath) än de övriga företagen i vårt urval. Detta kan 

förklara varför regressionen ej blev statistiskt signifikant vid vårt urval med 39 företag och 

195 studerade årsredovisningar. I så fall kan vi diskutera dessa värden och förklara varför 

detta företag sticker ut avsevärt mycket jämfört med de andra (exempelvis kan detta 

förklaras av andra faktorer, som branschtillhörighet).  
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Tabell 4.6: Sammanfattning av regressionen mellan variablerna för 36 företag. 

 

Modell R R^2 Justerad R^2 

Std.error av 

estimatet 

1 ,675
a
 ,455 ,422 7,52231E6 

a. Predictors: (konstant), storlek, standardavvikelse 

 

 

Tabell 4.7: Regressionen mellan variablerna för 36 företag. 

 

Koefficientera 

Modell 

Ostandardiserade koefficienter 

Standardiserade 

koefficienter 

t Sig. B Std.error Beta 

1 (Konstant) 4455219,465 2428183,509  1,835 ,076 

Standardavvikelse 2,417E8 6,698E7 ,473 3,609 ,001 

Storlek 8,532E-5 ,000 ,585 4,463 ,000 

a. Beroende variabel: genomsnittlig ersättning 

 

Tabell 4.7 visar regressionsanalysen mellan den oberoende variabeln avvikelsen i 

diskretionära periodiseringar och den beroende variabeln ersättningar. Den visar på ett 

positivt beta-värde på 0,473. Den observerade signifikansen (P värdet) ligger på 0,001. 

Förklaringsgraden av regressionen får vi genom r^2 i tabell 4.6 och blir således 0,455 eller 

cirka 45,5 %. Över 45,5 % av våra observationer har därmed ett linjärt samband mellan 

diskretionära periodiseringar och ersättningar. Analysen visar att det finns ett visst samband 

mellan ersättningar till VD i företag och företags tendenser till att öka sina diskretionära 
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periodiseringar om tre av företagen i urvalet (med extremvärden) inte räknas med, det vill 

säga vi kan se att ökade diskretionära periodiseringar hänger ihop med ökade ersättningar. 

Det finns dock inte ett statistiskt samband mellan ersättningar till VD och Big Bath 

Accounting eftersom endast stora standardavvikelser i de diskretionära periodiseringarna 

indikerar på Big Bath Accounting. 

Enligt vårt resonemang i tidigare kapitel så förespås att ledningen agerar rationellt och vill 

maximera sin ersättning i förhållande till det rapporterade resultatet för företaget. VD:n 

väljer då ett lämpligt beslut för att maximera sin ersättning (Riahi-Belkaoui, 2004). Detta 

skulle, om sambandet skulle ha varit stark och statistiskt signifikant, ha visat sig 

överrensstämma med våra förväntningar. 

Vår undersökning visar att det är ett fåtal företag som avviker från de andra och som visar 

indikationer på Big Bath Accounting eftersom standardavvikelsen för de diskretionära 

periodiseringarna varit hög för dessa företag. Dessa företag är intressanta eftersom de har 

liknande branschtillhörighet (det vill säga alla undersökta företag inom energibranschen 

och ett fåtal liknande företag). 

Det kan finnas flera orsaker till att standardavvikelsen för diskretionära periodiseringar har 

varit hög för just dessa tre företag. En orsak är att det ena energiföretaget under perioden 

gjort stora avskrivningar för justering av oljereserverna och återspegla rådande 

marknadsförhållanden i enlighet med gällande redovisningsprinciper. Materialföretaget har 

gjort ett VD-byte mellan de år som standardavvikelsen var som störst. Precis som tidigare 

studier förklarat så kan VD-byte vara en indikation på Big Bath Accounting. Det andra 

energiföretaget har inte gjort något VD-byte för den undersökta perioden, men ur företagets 

årsredovisning gick det att utläsa att de hade gjort stora diskretionära periodiseringar.  

Ersättningarna till VD för dessa tre företag ligger varken mycket över eller mycket under 

medelvärdet för hela det undersökta urvalet. Vi är medvetna om att det bör vara en 

tidsförskjutning mellan tiden då de diskretionära periodiseringarna görs och utbetalningen 

av ersättningar till VD i företag och att detta inte alltid återspeglas över de fem åren.  
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4.3 Sammanfattande hypotesprövning 

I detta avsnitt görs hypotesprövningen utifrån de regressionsanalyser som har ställts upp i 

föregående avsnitt. Vår hypotes presenteras och utifrån vårt resultat så ställer vi upp 

beslutsregeln som fastställer att vi antingen kan förkasta eller behålla vår hypotes. 

Beslutsregeln bygger på att den observerade signifikansen jämförs med den antagna 

signifikansnivån på 0,05. 

 

Hypotes (1): Det finns ett positivt samband mellan storleken på genomsnittliga 

ersättningar till VD:n och diskretionära periodiseringar. 

 

Hypotes (0): Det finns inte ett positivt samband mellan storleken på genomsnittliga 

ersättningar till VD:n och diskretionära periodiseringar. 

 

Vår regressionsmatris visar på ett positivt beta-värde om 0,173. Vårt observerade p-värde 

(signifikans) i regressionsmatrisen är 0,253. Här ser vi att p-värdet överstiger vår antagna 

signifikansnivå (0,253 > 0,05) vilket betyder att sambandet inte är statistiskt säkerhetsställd 

och att vi enligt vår analys och hypotesprövning kan förkasta vår hypotes om att det skulle 

finnas ett positivt samband mellan ersättningar och diskretionära periodiseringar. Det finns 

ett fåtal företag som ligger över medelvärdet för diskretionära periodiseringar och dessa kan 

indikera på Big Bath Accounting. Vår undersökning visar således att det inte finns ett 

samband mellan ersättningar till VD och Big Bath Accounting. 

Vår andra regressionsmatris, som visar hur sambandet ser ut utan tre av de mest avvikande 

företagen vid diskretionära periodiseringar, visar på en positiv beta-värde om 0,473. Vårt 

observerade p-värde (signifikans) i regressionsmatrisen är 0,001. Här ser vi att p-värdet 

understiger vår antagna signifikansnivå (0,001 < 0,05) vilket betyder att det i detta fall 

skulle finnas ett positivt samband mellan storleken på genomsnittliga ersättningar till VD 

och diskretionära periodiseringar. Hade urvalet bestått endast av värdena från dessa 36 

företag, det vill säga utan de tre företag som hade de mest avvikande värdena i 

diskretionära periodiseringar från medelvärdet för hela urvalet, så hade slutsatsen, utifrån 

vår analys och hypotesprövning, varit att det hade funnits ett positivt samband mellan 
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storleken på genomsnittliga ersättningar till VD och diskretionära periodiseringar. Detta 

innebär att dessa tre företag till stor del påverkar resultatet av vår regressionsanalys och 

hypotesprövning. Det finns ett fåtal företag som ligger över medelvärdet för diskretionära 

periodiseringar och endast dessa kan indikera på Big Bath Accounting. Dessa tre företag 

ingår i denna kategori. Det finns således inget samband mellan Big Bath Accounting och 

ersättningar till VD, men däremot finns det viss samband mellan ökade diskretionära 

periodiseringar och ersättningar. Vårt syfte med studien var att undersöka om det fanns 

något samband mellan storleken på ersättningar till VD och standardavvikelsen för 

diskretionära periodiseringar (som kan vara en indikation på Big Bath Accounting) för hela 

vårt undersökningsområde. För att få en helhetsbild av hur det ser ut för de undersökta 

företagen är det därför alla 39 företag som ska inkluderas vid sammanfattningen av vår 

hypotesprövning. 

 

Förkastas: 

Hypotes (1): Det finns ett positivt samband mellan storleken på genomsnittliga 

ersättningar till VD och diskretionära periodiseringar. 

 

Antas: 

Hypotes (0): Det finns inte ett positiv samband mellan storleken på genomsnittliga 

ersättningar till VD och diskretionära periodiseringar. 
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5. SLUTSATSER 

 

5.1 Slutsats 

Tidigare studier, bland annat Hirvonen et al (2010), undersökte vilka faktorer som bidrog 

till Big Bath Accounting. Deras resultat tyder på att det finns ett samband mellan VD-byte, 

skuldsättningsgrad eller negativt resultat och tendenser för företag att öka sina diskretionära 

periodiseringar. Enligt positive accounting förespås att ledningen agerar rationellt och vill 

maximera sin ersättning i förhållande till det rapporterade resultatet för företaget. VD:n 

väljer enligt resonemanget ett lämpligt beslut för att maximera sin ersättning (Riahi-

Belkaoui, 2004). Syftet med vårt arbete var utifrån detta ta reda på om det fanns ett positivt 

samband mellan storleken på ersättningar till VD och Big Bath Accounting. Vi har 

undersökt 39 företag under fem års tid, det vill säga 195 årsredovisningar, och genomfört 

en regressionsanalys som visar att det inte finns något positivt samband mellan Big Bath 

Accounting och ersättningar till VD.  

Resultatet av vår studie pekar endast på ett svagt positivt samband mellan ersättningar till 

VD och diskretionära periodiseringar, det vill säga att ökade diskretionära periodiseringar 

delvis förekommer tillsammans med ökade ersättningar till VD. Vår undersökning visar att 

det endast är några företag som visar indikationer på Big Bath Accounting. Vi kan således 

konstatera att Big Bath Accounting inte är särskilt vanligt förekommande i företag noterade 

på svenska börsen. De få företag som förefaller ha gjort Big Bath Accounting är intressanta 

eftersom de har liknande nämligen energibranschen.  

Vårt resultat kan således inte visa att ersättningar till VD är ytterligare en 

förklaringsvariabel till uppkomsten av Big Bath Accounting utöver de tidigare undersökta 

förklaringsvariablerna VD-byte, negativt resultat och skuldsättningsgrad som framkommit i 

tidigare forskning men visar att företag som tillhör energibranschen visar starkare 

indikationer på att använda Big Bath Accounting. 
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5.2 Slutdiskussion och förslag på fortsatt forskning 

Exakt varför ett flertal företag använder sig av Big Bath Accoutning kan vara svårt att 

förklara. Trots detta har flera andra forskare (t.ex. Healy (1999) och Stalebrink (2007) 

utifrån sin forskning funnit stöd i att fenomenet förekommer och då testat om detta kan 

bero på en eller flera olika faktorer. Uppsatsen ger således ytterligare ett teoretiskt bidrag 

till förekomsten av Big Bath Accounting och visar att ersättningar till VD inte kan bevisas 

ha ett samband med Big Bath Accounting. 

Vår studie har flera begränsningar. En begränsning i denna studie är det mått på Big Bath 

Accounting som använts. Big Bath Accounting har enligt Healy (1985 & 1999) kunnat 

mätas genom att titta på ett företags diskretionära periodiseringar. Vår användning av 

diskretionära periodiseringar som operationaliserad variabel är tämligen komplex, men 

skulle trots detta möjligtvis kunna kompletteras med exempelvis en annan 

periodiseringsmetod för att få fram vilka företag som använder sig av Big Bath Accounting. 

Healy (1985) tog upp ett flertal olika metoder som kunde användas för att räkna ut ett 

företags diskretionära periodiseringar.  

Ytterligare en begränsning är att det kan ta något år mellan Big Bath och utbetalning av 

ersättning till VD. Vi är medvetna om att vår metod inte fullständigt tar hänsyn till denna 

tidsförskjutning och och vid närmare eftertanke kunde vi ha utvecklat denna del av metoden 

ytterligare. 

Slutligen kan målsättningen av ersättningar till VD diskuteras. Tidigare studier visar att 

VD:n kompenseras olika när de vinstmaximerar på lång eller kort sikt. Med detta menas att 

de blir belönade med restriktiva aktier utifrån ett kort perspektiv och aktieoptioner utifrån 

ett långt perspektiv. Ett intressant forskningsområde skulle kunna vara att fastställa i hur 

stor omfattning dessa två ersättningsformer varierar i förhållande till ökade diskretionära 

periodiseringar (Big Bath Accounting). Därmed kan enstaka komponenter i ersättningen 

eller i ersättningspaketet ha ett starkare samband med diskretionära periodiseringar. 

Ett förslag på fortsatt forskning inom ämnet är att titta på ytterligare orsaker bakom Big 

Bath Accounting. Big Bath Accounting skulle exempelvis kunna studeras efter ägarstruktur 

eller bransch. En intressant slutsats med vår studie är att företag inom vissa branscher 

uppvisar större tendenser att tillämpa Big Bath Accounting än andra. Ett förslag skulle 
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kunna vara att undersöka om detta gäller för företag i samma branscher i andra länder 

också. De företag som tillämpar eller visar indikationer på Big Bath Accounting kan 

dessutom ytterligare studeras med en kvalitativ metod för att fastställa om det finns några 

enskilda händelser i just dessa företag som påverkar användningen av Big Bath 

Accounting. Vi anser att denna studie ger intressanta infallsvinklar som vi hoppas kan 

utvecklas i framtida forskning. 
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