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SAMMANFATTNING 

Titel En eventstudie om aktiemarknadens acceptans av Big bath 

 

Författare Thérese Ek och Jennie Lind 

 

Handledare Bengt Lindström och Jurek Millak 

 

Problem Försiktighetsprincipens minskade roll i den svenska redovisningen tillför ett 

större utrymme för företagsledningen att utnyttja flexibiliteten i redovisningen för att uppnå vissa mål 

med resultatet. I vetenskapliga artiklar har gränsen mellan flexibel och bedräglig redovisning 

diskuterats. Det har även diskuterats om resultatplanering skulle kunna klassas som bedräglig 

redovisning. Eftersom det inte är straffbara åtgärder anses resultatplanering idag inte vara bedrägligt av 

aktieanalytiker. Detta kan vara en anledning till att dessa åtgärder inte heller återspeglas i aktiekursen. 

När flexibiliteten väl har börjat utnyttjas blir linjen mellan bedräglig redovisning och resultatplanering 

mer och mer otydlig. 

 

Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka om Big bath förekommer på den 

svenska aktiemarknaden samt om indikationer av en förmodad resultatplanering i form av Big bath 

accepteras på den svenska aktiemarknaden. 

 

Metod En eventstudie har använts för att kunna utföra denna undersökning. Händelsen 

som är det centrala i en eventstudie har varit Big bath. När företag med förmodad resultatplanering i 

form av Big bath identifierats har den normala och onormala avkastningen beräknats. Hypotesprövning 

har skett för att säkerställa data.  

 

Resultat Observationer under studiens gång har visat att Big bath förekommer på den 

svenska aktiemarknaden. Resultaten som erhölls från eventstudien visade att det inte förekom någon 

onormal avkastning under eventfönstret. Detta innebär att aktiemarknaden accepterar Big bath.  

 

Nyckelord  Eventstudie, earnings management, Big bath, effektiva marknadshypotesen, 

försiktighetsprincipen, VD-byte, nedskrivningar, avsättningar. 
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ABSTRACT 

Title An event study of the stock market´s acceptance of Big bath  

 

Authors Thérese Ek and Jennie Lind 

 

Tutor Bengt Lindström and Jurek Millak 

 

Problem discussion Precautionary principles reduced role in Swedish reports provides greater 

scope for management to exploit the flexibility of financial statements in order to achieve certain goals 

with the result. In scientific papers, the boundary between flexible and fraudulent accounting is 

discussed. There is also a discussion about earnings management and if it could be classified as 

fraudulent accounting. Because there are criminal actions deemed earnings management today are not 

considered to be fraudulent by stock analysts. This may be one reason that these measures are not 

reflected in the stock price. When flexibility has been started to be exploited the line between fraudulent 

accounting and profit planning becomes more and more blurred. 

 

Purpose The purpose of this paper is to estimate whether Big bath occurs on the Swedish stock 

market and if the indications of earnings management in the form of Big bath is accepted by the 

Swedish stock market. 

 

MethodologyAn event study has been used to exercise this study. The event that is the focus of the 

event study has been Big bath. When earnings management in the form of Big bath has identified, the 

normal and abnormal returns are calculated. Hypothesis testing has been implemented to ensure data. 

 

Results Observations during the study has shown that Big bath occurs on the Swedish stock 

market. The results obtained from the event study showed that there were no abnormal returns during 

the event window. This means that the stock market accepts Big bath. 

 

Key wordsEvent study, earnings management, Big bath, efficient market hypothesis, precautionary 

principle, CEO replacement, impairment, appropriation. 
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Förkortningar 

 

EMH = Effektiva marknadshypotesen (Efficient market hypothesis) 

 

α = Alfa, intercept på regressionslinjen/Signifikansnivå 

 

β =Betavärde, betecknas som linjens lutning på regressionslinjen 

 

VD = Verkställande direktör 

 

H0 = Nollhypotes 

 

H1 = Alternativa hypotesen 

 

 



V 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning .................................................................................................. s. 1 

1.1. Bakgrund  ....................................................................................... s. 1 

1.2. Problemformulering  ..................................................................... s. 2 

1.3. Frågeställning ................................................................................ s. 3 

1.4. Syfte ................................................................................................ s. 3 

1.5. Avgränsning  .................................................................................. s. 3 

2. Metod ........................................................................................................ s. 4 

2.1 Insamling av data ........................................................................... s. 4 

2.1.1 Validitet  ...................................................................................... s. 5 

2.1.2 Reliabilitet .................................................................................... s. 5 

2.2 Eventstudie  ..................................................................................... s. 6 

2.2.1 Eventstudiens sex steg .................................................................... s. 7 

3. Teori .......................................................................................................... s. 13 

3.1 Effektiva marknadshypotesen  ...................................................... s. 13 

3.1.1 Svag form .................................................................................... s. 14 

3.1.2 Semi-stark form ............................................................................. s. 14 

3.1.3 Stark form .................................................................................... s. 15 

 

3.2 Positiva redovisningsteori .............................................................. s. 15 

3.3 Tidigare forskning .......................................................................... s. 16 

4. Empiri ....................................................................................................... s. 19 

5. Analys ....................................................................................................... s. 22 

6. Slutsats ..................................................................................................... s. 24 

6.1 Förslag till fortsatt forskning......................................................... s. 24 

7. Källförteckning ..................................................................................... s. 25 

8. Tabellförteckning ................................................................................. s. 27



- 1 - 

 

1. Inledning 

Det som kommer att studeras i denna uppsats är resultatplanering i form av Big bath. Big bath utförs 

genom att företag som exempelvis byter verkställande direktör eller redovisar lågt resultat en period tar 

stora engångskostnader för att på så sätt hålla vinsten uppe senare perioder. Därmed utnyttjas flexibilit-

eten i redovisningen och det kan göra att informationen som intressenterna får inte är korrekt eller 

neutral. Tillförlitligheten i informationen som inte ska innehålla väsentliga fel eller vara vinklad kan då 

inte utlova detta när det uppstår en Big bath-situation.
1
 

 

1. 1 Bakgrund 

Inom extern redovisning finns det olika centrala egenskaper som redovisningen måste uppfylla och en 

av dessa är tillförlitlighet. Med detta menas att informationen i den finansiella rapporten inte får inne-

hålla väsentliga fel eller vara vinklad. Några andra kvalitativa egenskaper hos redovisningen är korrekt 

bild och neutralitet. För att en finansiell rapport ska vara tillförlitlig måste även informationen återges 

på ett korrekt sätt samt vara neutral. Informationen är inte neutral om företaget genom val av inform-

ation som presenteras eller presentationssätt försöker påverka olika intressenters beslut och bedömn-

ingar om företaget. 

 

Resultatplanering eller så kallad earnings management är en teknik som företagsledningen använder för 

att påverka resultatet. Företagsledningen kan använda sig av flexibiliteten i redovisningen för att max-

imera vinsten på kort sikt. Resultatplanering kan ske på grund av olika anledningar, bland annat för att 

påverka aktiemarknaden, öka ledningens bonusar eller för att undvika statlig inverkan på företaget. 

Ledningen kan försöka att styra resultatet i tron om att det ska påverka investerares och kreditgivares 

beslut. I de flesta fall är tekniker för resultatplanering konstruerade för att förbättra rapporterade intäkter 

och för att reducera företagets kostnader. Resultatplanering kan även ske genom att ledningen redogör 

ett lägre resultat för en period då resultatet redan är lågt för att kunna få en ökad vinst framöver, så 

kallad Big bath. 
2
 

 

”Earnings management occurs when managers use judgement 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 

                                                 
1
 Sundgren. S, Nilsson. H, Nilsson. S, Internationell redovisning – teori och praxis. s. 49-58 

2
 Schroeder. R, Clark. M, Cathey. J . Financial accounting – theory and analysis.  s. 117-123. 
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accounting numbers”. (Healy & Wahlen 1999: 368)
3
 

 

Det citat ovan som Healy och Wahlen skrivit, säger med andra ord att earnings management är när 

företagsledningen försöker genom eget omdöme att förändra eller missleda aktieägare om företagets 

finansiella ställning eller att influera utomstående parter som kräver ett visst rapporterat resultat. 

Big bath innebär att företag som redovisar ett lågt resultat eller byter VD en period tar en överdrivet stor 

engångskostnad för att minska periodens resultat ytterligare.
 4

 Företagsledningen skulle gagnas av att ta 

Big bath en period på minst två sätt. Det ena skulle vara att den nya företagsledningen kan skylla det 

låga resultatet på den gamla företagsledningen. Det andra skulle vara att framtida resultat skulle befrias 

från dessa kostnader och en positiv trend i resultatet skulle rapporteras. Engångskostnaderna kan före-

komma i form av överdrivet stora avsättningar eller stora nedskrivningar på exempelvis goodwill.
 5

 På 

detta sätt reduceras framtida utgifter och effekten blir att dessa förtidsredovisade utgifter inte kommer 

att betunga det framtida resultatet. Dessa stora engångskostnader är något som aktieanalytiker har en 

tendens att förbise eftersom de inte tros påverka resultat i framtiden.
6
  

 

1.2 Problemformulering 

Efter Kreugerkraschen i Sverige på 30-talet fick försiktighetsprincipen en stor roll i svensk redovisning. 

IFRS-standarderna har successivt införts i Sverige men 2005 blev det obligatoriskt för börsnoterade 

företag att följa dessa. Detta har resulterat i att försiktighetsprincipen inte längre har lika stor inverkan 

på den svenska redovisningen.
7
 
8
 Försiktighetsprincipens minskade roll tillför ett större utrymme för 

företagsledningen att utnyttja flexibiliteten i redovisningen för att uppnå vissa mål med resultatet. Arthur 

Levitt skriver i sin artikel ”The numbers game” att redovisningsprinciper ska kunna anpassas till föränd-

erliga omständigheter och flexibiliteten i redovisningen ska kunna ge utrymme för att hålla jämna steg 

med förändringar i företaget. Earnings management eller så kallad resultatplanering infinner sig när 

denna flexibilitet utnyttjas. Levitt menar även att resultatplanering inte är ett nytt fenomen men att det är 

ett växande problem på en marknad som den amerikanska där det inte är accepterat att bolag inte når 

upp till sina förväntade resultat.  Det mönster som resultatplanering skapar är att bolag försöker möta 

eller övervinna börsens förväntade resultat för att kunna öka sin kapitalbildning på marknaden och öka 

                                                 
3
 Healy, P. & Wahlen, J. A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. s. 365-383 

4
 Arya, Anil. Glover, Jonathan. Sunder, Scyam. Earnings management and the revelation principle. 

5
 Schroeder. R, Clark. M, Cathey. J. Financial accounting – theory and analysis. s. 117-123 

6
 http://www.cluteinstitute-onlinejournals.com/PDFs/2004152.pdf 

7
 Sundgren. S, Nilsson. H, Nilsson. S. Internationell redovisning – teori och praxis. s. 49-58. 

8
 Schroeder. R, Clark. M, Cathey. J, Financial accounting – theory and analysis. s. 117-123. 

http://www.cluteinstitute-onlinejournals.com/PDFs/2004152.pdf
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aktiens värde. 
9
 

 

Resultatplanering i form av Big bath som kommer att studeras har undersökt i andra länder och på andra 

marknader och då har fenomenet Big bath existens kunnat bekräftas. Dock har det inte förekommit 

studier om Big bath i Sverige och på den svenska aktiemarknaden, därför vill vi i denna studie under-

söka detta och se om samma fenomen existerar även i Sverige. 

 

1. 3 Frågeställning 

Förekommer Big bath på den svenska aktiemarknaden? 

Accepterar aktiemarknaden Big bath? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bedöma om Big bath förekommer på den svenska aktiemarknaden samt 

om indikationer av en förmodad resultatplanering i form av Big bath accepteras på den svenska aktie-

marknaden. 

 

1.5 Avgränsningar  

Studien avgränsas till företag på Nasdaq OMX Stockholm mellan år 2007-2009. De företag som ingår i 

eventstudien är de som visar indikationer på att ha utfört en förmodad resultatplanering i form av Big 

bath. De bolag som ej visar indikationer på detta kommer att ses som bortfall. De indikationer som vi 

fokuserar på är följande; VD-byte och lågt resultat. Anledningen till att VD-byte och lågt resultat valts är 

för att de är de vanligaste förhållanden som ger incitamenten till Big bath.10 Därefter har nedskrivningar 

samt avsättningar studerats för att kunna fastställa om engångskostnader ägt rum.
11

  

 

 

 

 

                                                 
9
 Levitt Jr., Arthur. The Numbers Game. 

10
 Dechow, P.M. & Skinner, D.J. (2000) . Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, 

Practitioners, and Regulators.  s. 235-250 
11

 Moore. L, Michael. Management changes and discretionary accounting  decisions.  s. 100-107. 
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2. Metod 

I detta avsnitt redogörs studiens metodval, urvalsprocess vid datainsamling samt en beskrivning av hur 

den empiriska undersökningen genomförts. 

 

Arbetet har skett deduktivt då vi har utgått från en teori och data har sökts i empirin genom kvantitativ 

data som har erhållits från företags årsredovisningar, kvartalsrapporter samt pressmeddelanden. Inform-

ationen har sedan legat till grund för en statistisk undersökning i form av en eventstudie. Vi har valt att 

utgå ifrån MacKinlays rekommendation om hur en eventstudie utförs och empirin kommer att analys-

eras utifrån denna studie. Det finns även andra forskare som skrivit om Big bath men vi tycker att 

MacKinlays rekommendation är den som bäst förklarar hur en eventstudie ska utföras och den är väl-

använd samt väletablerad. Studien har skett objektivt och urval av förmodad resultatplanering har endast 

skett utifrån urvalet på indikationer av Big bath. 

 

2.1 Insamling av data 

Koncernens årsredovisningar, kvartalsrapporter samt pressmeddelanden har legat till grund för 

insamlingen av data om förmodad Big bath. Om koncernförhållande inte förekommit har företagets 

finansiella rapporter använts för insamling av data. De primära indikationer som tagits i beaktning vid 

insamlingen är om företag som är börsnoterade under åren 2007-2009, antingen gjort ett VD-byte eller 

om de har redovisat ett lågt resultat, som är två av de vanligaste incitamenten till Big bath.
12

 VD-bytet 

ska ha skett under något av de tre åren som undersöks och därefter söks det efter de sekundära indika-

tionerna samma år som VD-bytet skett, se nedan för sekundära indikationer. Lågt resultat definierar vi 

som ett negativt resultat eller ett resultat som är lägre än 50 procent jämfört mot det föregående året. 

Resultaten är beräknade för ett helt räkenskapsår. Om det låga resultatet skett någon gång under åren 

2007-2009, har det därefter sökts efter de sekundära indikationerna samma år som det låga resultatet 

skedde.  

 

Om företaget uppfyller någon av de primära indikationerna, VD-byte eller lågt resultat, har nästa steg 

varit att fastställa de sekundära indikationerna som varit nedskrivning, avsättning i form av omstrukt-

ureringskostnader eller liknande av betydande storlek under det aktuella året.
13

 Dessa ska följaktligen 

vara så pass betydande att de inte ska kunna härledas till något annat som företaget skulle ha gjort 

                                                 
12

 Dechow, P.M. & Skinner, D.J. Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and 

Regulators. s. 235-250 
13

 Elliot, A. John. & Shaw, H. Wayne. Write-Offs As Accounting Procedures to Manage Perceptions. 
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oavsett VD-bytet eller det låga resultatet. Om de sekundära indikationerna inte kan ha härletts till något 

annat har kravet på dessa indikationer varit att de måste uppfylla 25 procent eller högre av resultatet det 

år som den förmodade Big bath skedde. Om företaget uppfyller de sekundära indikationerna har studien 

klassat detta som ett förmodad Big bath och företaget kommer därmed att ingå i eventstudien. Varför 

dessa procentsatser valts är för att vi anser att detta är tillräckligt stort för att företaget ska ha incitament 

till att ta Big bath. Om lägre procentsatser antagits hade det funnits en risk att företag kvalificerats in i 

studiens urval utan att de haft incitament till att ta Big bath. Observera att det endast är studiens indik-

ationer som uppfylls, om en resultatplanering har förekommit går inte att säkerställa till fullo då det 

endast är företagets ledning som vet om detta verkligen har förekommit. 

2.1.1 Validitet 

Validitet innebär att data som framtagits i studien är relevant för fenomenet som undersökts. Validiteten i 

denna uppsats är hög då vi undersöker med hjälp av årsredovisningar, kvartalsrapporter samt press-

meddelanden om typiska incitament för resultatplanering i form av Big bath föreligger eller ej. Denna 

typ av data från företagen är högst relevant för att kunna redogöra samt avgöra för om indikationer på 

Big bath föreligger.
14

   

2.1.2 Reliabilitet 

Reliabilitet förklarar hur tillförlitlig data är som använts i studien. Den avgörande informationen har 

inkommit via årsredovisningar, kvartalsrapporter samt pressmeddelanden. Reliabiliteten i denna typ av 

information kan vara varierande. Det som kan minska reliabiliteten är att det endast är företagsledningen 

som vet om en resultatplanering i form av Big bath verkligen skett. Det finns även en risk för att 

aktiekursen blivit påverkad av annan information som blivit offentlig samtidigt som indikationerna på 

Big bath. Om det är dåliga nyheter som blir offentliga kan störande information, så kallat ”noise”, 

tilläggas i rapporten för att försvåra upptäckandet av de dåliga nyheterna för läsaren. 
15

 Detta kan 

minska reliabiliteten i studiens data. Andra sekundära källor som givit data till uppsatsen representerar 

även varierande reliabilitet då viss information via Internet är mer tillförlitlig än annan information, till 

exempel vetenskapliga artiklar är mer tillförlitliga än företagens hemsidor.
16

 

 

 

 

                                                 
14

 Johannessen, Asbjorn & Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s. 28, 47. 
15

Kirschenheiter. Michael, Melumad. Nahum D. Can “Big Bath” and Earnings Smoothing Co-exist as Equilibrium Financial 

Reporting Strategies? s. 761-796 
16

 Johannessen, Asbjorn & Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod.  s. 28, 47. 
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2.2 Eventstudie 

En eventstudie kan tillsammans med finansiell data mäta hur starkt en specifik händelse påverkar ett 

företags värde. Några exempel på när en eventstudie kan användas är vid sammanslagningar, förvärv 

och resultatrapportering. En viktig egenskap för en lyckad eventstudie är förmågan att identifiera det 

faktiska datumet då händelsen sker. I de fall då dagen för händelsen är svår att identifiera eller att 

händelsens datum var delvis förväntad kommer studien att vara mindre användbar. Se avsnittet 2.2.1 

Eventstudiens sex steg samt figur 2.1 för närmare beskrivning. 

 

År 1933 gjordes den första eventstudien utav James Dolley. I sitt arbete undersökte han priseffekter på 

aktiekursen vid aktiesplittar. Detta gjorde han genom att undersöka om det nominella priset förändras 

under tiden för aktiesplitten. I slutet av 60-talet kom en studie av Ball, Brown och Fama som kom att 

introducera den metodologin som används fortfarande idag. År 1997 publicerade A. Craig MacKinlay 

artikeln ”Event Studies in Economics and Finance”. I denna artikel redogör han för tidigare forskning 

och beskriver även stegvis en rekommendation om hur en eventstudie skulle kunna utföras. Det finns 

flera tillvägagångssätt men den struktur MacKinlay rekommenderar i sin artikel är den mest använda. 

Enligt MacKinlay är en eventstudies användbarhet beroende av att aktiemarknaden omedelbart åter-

speglar händelsen i aktiepriset.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 MacKinlay, A. Craig. Event studies in economics and finance. s. 13-39 
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2.2.1 Eventstudiens sex steg 

Identifiera händelsen och tidsperioden 

Det första steget, se figur 2.1, i en eventstudie är att identifiera 

en händelse av intresse och identifiera den period som invol-

veras av händelsen, ett så kallat ”eventfönstret”, se figur 2.2. I 

praktiken kommer den berörda perioden att utökas till flera 

dagar, inklusive dagen som händelsen sker samt dagen efter 

händelsen. Då fångas priseffekten åtminstone dagen då händ-

elsen sker och dagen efter börsen stängt. Händelsedagen i denna 

studie kommer vara den dag som marknaden får information om 

företag som visar indikationer på Big bath, exempelvis genom 

kvartalsrapporter och pressmeddelanden. Även klockslag för när 

informationen nått marknaden har observerats för att kunna fast-

slå ett datum för händelsen. Har meddelandet släppts efter bör-

sen stängt har nästkommande dag räknats som händelsedagen 

och för att vara konsekventa har stängningskursen valts vid 

studiens beräkningar. Följande eventfönster för respektive före-

tag kommer att vara elva dagar. Fem dagar före eventdagen till 

fem dagar efter eventdagen. Dag 0 är eventdagen, då händelsen 

skedde, se figur 2.2. Anledningen till att ett eventfönster om 

elva dagar valts är för att fånga en eventuell direkt priseffekt 

eller om marknaden gradvis anpassar sig. En period på elva 

dagar är en komprimerad period som gör det möjligt att fånga 

den onormala avkastningen. Ett problem med att jämföra event-

dagen med dagarna innan är dock att aktiens omsättning ofta 

ökar innan en finansiell rapport släpps.
18

         

                                                                        

                                                                           

                                                                                                                                             Figur 2.1 Eventstudiens steg                                                                                                

 

 

                                                 
18

Warner, B. Jerold. Brown, J. Stephen. 1984. Using daily stock return: the case of event studies. 

Steg 1: 
Identifiera händelsen och 

tidsperioden 

Steg 2: 
Urval 

Steg 3: 
Beräkna den normala 

avkastningen 

Steg 4: 
Val av modell 

Steg 5: 
Beräkna och analysera den 

onormala avkastningen 

Steg 6:  
Testa data genom hypotesprövning 
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Faktiska avkastningen 

 
Förväntade avkastningen Onormala avkastningen 

 

T 

                   -5    -4   -3   -2   -1    0     1     2     3     4     5 

 

                                           Händelsedagen 

Figur 2.2 Eventfönstret  

 

Urval  

Efter att identifiering av händelsen skett är det nödvändigt att bestämma vilka företag som ska under-

sökas. Vid denna tidpunkt fastställs vissa egenskaper och eventuella avvikelser noteras. Urvalet i denna 

eventstudie kommer att vara bolag på Nasdaq OMX Stockholm. Därefter sker ett vidare urval där de 

bolag som ej visar indikationer på Big bath exkluderas.  

 

Beräkna den normala avkastningen  

För att värdera en händelses inverkan på aktiekursen krävs det att den onormala avkastningen fastställs. 

Den onormala avkastningen är den faktiska avkastningen före eventfönstret subtraherat med den för-

väntade avkastningen över eventfönstret, se figur 2.3. Den normala avkastningen definieras som den 

förväntade avkastningen utan att händelsen ska ha ägt rum. För företag i och händelsen t är formeln för 

den normala avkastningen: 

 

 

Formel 2.1 Den normala avkastningen 

= onormala avkastningen 

 = faktiska avkastningen 

 = normala avkastningen 

 

Alla dessa är för period t. 

 = undersökta informationen för den normala avkastningsmodellen.        

   

                                             -                                            =                                                                  

 

 

Figur 2.3 Den onormala avkastningen 
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Val av modell  

Det finns två modeller som kan användas för att räkna ut den onormala avkastningen, den konstanta 

genomsnittsavkastningsmodellen (Constant mean return model), samt marknadsmodellen (Market 

model). Den modell som kommer att användas i denna eventstudie är marknadsmodellen som är en 

statistisk modell, där är marknadsavkastningen. Den följer statistiska antaganden om en tillgångs 

avkastning och behöver inte stödjas av något ekonomiskt argument. Marknadsmodellen relaterar 

avkastningen för en given aktie till avkastningen för marknadsportfolion samt antar ett linjärt samband 

mellan marknadsavkastningen och aktieavkastningen, se formel 2.2. Marknadsportfolion som används i 

denna studie är marknadsindexet för alla börsnoterade bolag vid tidpunkt t. MacKinlay skriver i sin 

artikel att en eventstudie som använder sig av daglig data och marknadsmeddelanden kan använda sig 

utav en estimeringsperiod på 120 dagar, och detta kommer att följas även i denna studie, se figur 2.4. T0 

till t1 är estimeringsfönsters 120 dagar. Mellan t1 och t2 är eventfönstret där händelsen betecknas som 0. 

T2 till T3 är postfönstret, alltså perioden efter eventfönstret och händelsen skett. 

 

Figur 2.4 Eventfönstret och estimeringsfönstret 

 

Beräkna och analysera den onormala avkastningen   

För att beräkna den onormala avkastningen används marknadsmodellen och även om händelsen skett ett 

givet datum är det vanligt att eventfönstrets period omfattar mer än en dag. Det är typiskt för 

estimeringsfönstret och eventfönstret att de inte överlappar varandra. Detta för att eventuell onormal 

avkastning som uppkommer inom eventfönstret inte ska påverka estimeringsfönstrets normala 

avkastning. 

 

 

Formel 2.2 Marknadsmodellen 
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 är den onormala avkastningen för aktien (i) vid tidpunkt t, 

 är den faktiska avkastningen för aktie (i) vid tidpunkt t, 

 är linjens intercept, 

 är linjens lutning, samt 

är den förväntade avkastningen för marknaden vid tidpunkt t. 

 

I MacKinlay´s artikel finns även ett förslag till en förenklad version av marknadsmodellen, denna 

benämns som Market adjusted return model. Denna modell anger att α = 0 och β = 1.  Det innebär att 

den förväntade avkastningen för aktien blir densamma som marknadens förväntade avkastning. Den 

förväntade avkastningen för aktie (i) vid tidpunkt (t) subtraheras med den faktiska avkastningen, vilket 

får fram den onormala avkastningen för aktie (i) vid tidpunkt t varje dag, se formel 2.3. 

 

 

 

Formel 2.3. Market adjusted return 

 

För att räkna ut används följande formel: 

 

 

Formel 2.4. Aktiens faktiska avkastning 

 

 är den genomsnittliga avkastningen för aktie (i) under dessa dagar.  

 är stängningskursen och är dagen innan ´s stängningskurs. 

 

För att räkna ut : 

 

 

Formel 2.5 Marknadens förväntade avkastning 

 

 och är stängningskurserna för marknaden vid tidpunkt samt dagen innan . 
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Varje enskild akties onormala avkastning måste aggregeras för eventfönstrets period och det görs genom 

att använda , se formel 2.6.  Den onormala avkastningen måste aggregeras för att se om det 

uppstår någon reaktion under eventfönstret. De enskilda onormala avkastningarna för respektive dag 

läggs ihop och den aggregerade onormala avkastningen (  beräknas, se formel 2.6. 
19

 

 

 

Formel 2.6 Den aggregerade onormala avkastningen 

 

Den onormala avkastningen ( ) ska sedan summeras över eventfönstret genom att använda samma 

metod som för formel 2.6. 1 och 2 representerar eventfönstrets period.
20

 

 

 
Formel 2.7 Den kumulativa onormala avkastningen 

 

Testa data genom hypotesprövning: 

För att undersöka eventet kräver studien att ett statiskt test utförs för att säkerställa hypotesen. En hypo-

tesprövning prövar om den onormala avkastningen under eventfönstret inte beror på slumpen.
 21 

Ett 

hypotestest genomförs genom att nollhypotesen samt den alternativa hypotesen fastställs. Nollhypotesen 

kommer att benämnas som H0, ska acceptera hypotesen och den alternativa som benämns H1, ska 

förkasta hypotesen. Våra hypoteser lyder: 

 

H0: Aktiemarknaden accepterar Big bath (ingen onormal avkastning) 

H1: Aktiemarknaden accepterar inte Big bath (onormal avkastning) 

 

Hypotesprövning 

För att besvara hypoteserna måste ett z-test utföras. Urvalet i denna studie är alla bolag på Nasdaq OMX 

Stockholm men eftersom undersökningen endast behandlar vissa indikationer, se våra indikationer s. 5, 

                                                 
19

 MacKinlay, A. Craig. Event studies in economics and finance. s. 13-39 
20

Riahi- Belkaoui, Ahmed. Accounting theory. s. 344-371 
21

 http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=418540a3-0d2a-49ee-a46b-

e5608fae7c2a%40sessionmgr114&vid=4&hid=104 (2011-03-30) 
 

http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=418540a3-0d2a-49ee-a46b-e5608fae7c2a@sessionmgr114&vid=4&hid=104
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=418540a3-0d2a-49ee-a46b-e5608fae7c2a@sessionmgr114&vid=4&hid=104
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används därför ett z-test och inte t-test som endast används vid stickprov. För att utföra z-testet måste 

den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för eventfönstret beräknas, se formel 2.8, för att 

sedan använda i formel 2.9 för att få fram ett z-värde, enligt MacKinlays formel: 

 

 

 

Formel 2.8 Den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen 

 

 

   

Formeln 2.9 z-värde 

 

 

När z har beräknats jämförs det med ett fastställt z-värde som inhämtas från en statistisk tabell som 

kallas ”Normalfördelningen”
 22

. Signifikansnivån, (α), behöver även fastställas. Signifikansnivån visar 

hur stor risk det finns att en sann nollhypotes förkastas eller att en falsk nollhypotes accepteras. Denna 

studie kommer använda fem procent signifikansnivå (α= 5 %), se figur 4.1. Om z-värdet hamnar inom 

den kritiska gränsen kan H0 accepteras. Om z-värdet dock hamnar utanför den kritiska gränsen förkastas 

H0 och H1 accepteras.
23 

 

                                                 
22

http://webappo.web.sh.se/C1256CFE004C57BB/0/394A0C4302EE4E68C12572C1004E804C/$file/Åkes%20formelsamlin

g.pdf 
23

 Körner, Svante. Wahlgren, Lars. 2005. Statistiska metoder. s. 122 

http://webappo.web.sh.se/C1256CFE004C57BB/0/394A0C4302EE4E68C12572C1004E804C/$file/Åkes%20formelsamling.pdf
http://webappo.web.sh.se/C1256CFE004C57BB/0/394A0C4302EE4E68C12572C1004E804C/$file/Åkes%20formelsamling.pdf
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3. Teori 

I detta avsnitt redogörs för en genomgång av de bakomliggande teorier som ligger till grund för studien. 

Därefter presenteras tidigare forskning som är aktuell för studiens område. 

 

Syftet med teorier är att den ska förklara och förutspå. Det grundläggande målet för en teori är att den 

ska ha en väldefinierad bas av kunskap som har blivit systematiskt insamlad, organiserad och väl 

verifierad för att förse en ram av referenser för framtida handlande. Teorier kan bli beskrivna som 

normativa eller positiva. Normativa teorier förklarar vad som borde vara, medan positiva teorier 

förklarar hur det är. 
24

 

 

3.1 Effektiva marknadshypotesen 

Ekonomer har i många år argumenterat för att priset på en fri marknad med perfekt konkurrens styrs av 

utbud och efterfrågan. Priset på produkter blir alltså bestämt genom samförståndet på marknaden. På en 

marknad där perfekt konkurrens råder antas alla aktörer på marknaden ha fullständig kunskap om 

marknadens ekonomi. Alla varor och tjänster ska kunna röra sig fritt inom marknaden. De företag som 

opererar på marknaden är av samma storlek och det finns inte något enskilt bolag som kan influera 

prissättningen. Det finns dessutom inte några restriktioner på utbud, efterfrågan eller pris, så som 

punktskatter eller dylikt. 
25

 

 

Ekonomer har dock även argumenterat för att denna modell inte är operationell på marknaden eftersom 

förutsättningen för en marknad med perfekt konkurrens blivit motbevisad av vårt ekonomiska systems 

natur. 
26

 

 

Denna modell om perfekt konkurrens har blivit utvecklad för värdepappersmarknaden och har då fått 

namnet Effektiva marknadshypotesen (EMH). När Fama år 1970 publicerade sin artikel ”Efficient 

capital markets” var EMH allmänt accepterad. Det var generellt betrott att aktiemarknaden var extremt 

effektiv i att reflektera information om en enskild aktie men även om själva aktiemarknaden.
27

 De 

problem som EMH belyser är vilken information om företag som är av värde för investerare samt hur 

avslöjandet av informationen påverkar investerares förståelse för informationen. Förespråkare för denna 

                                                 
24

 Schroeder. R, Clark. M, Cathey. J . Financial accounting – theory and analysis, s. 117-123 
25

 Schroeder. R, Clark. M, Cathey. J . Financial accounting – theory and analysis, s. 117-123 
26

Burton, G. Malkiel. The efficient market hypothesis and its critics. s. 59-82 

 
27

Burton, G. Malkiel. The efficient market hypothesis and its critics. s. 59-82 
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teori menar att finansiella marknader prissätter tillgångar till dess verkliga värde genom den information 

som finns tillgänglig. Därmed reflekterar ett bolags aktiekurs värdet på bolaget efter att information om 

bolagets intäkter, affärsplan och annan relevant information bearbetats.  EMH menar att en investerare 

inte kan göra en överskottsvinst som överstiger den förväntade vinsten enbart med hjälp av ofullständig 

information. 

 

Det finns tre olika former av EMH. Svag form, semi-stark form och stark form. Dessa tre former skiljer 

sig åt i deras definitioner om mängden av tillgänglig information som inkluderas i beslutstagandet av 

priset på värdepapper.
28

 Nedan beskrivs dessa tre olika former lite närmre. 

 

3.1.1 Svag form 

Enligt denna form ger den historiska aktiekursen en objektiv uppskattning av den framtida aktiekursen. 

Ett flertal studier har stöttat detta argument. Argumentet för att aktiekurser skulle vara slumpartade 

betyder inte att upp och nedgångar i kursen inte har någon bakomliggande orsak. Tvärtom menas att 

förändringar i aktiekursen beror på investerares medvetenhet om möjlig vinstpotential eller alternativa 

investeringsmöjligheter.
29

 

Enligt den svaga formen av EMH kan en investerare inte göra en överskottsvinst enbart med hjälp av 

information om historisk aktiekurs. Aktiemarknaden inkluderar all information om historiska priser i 

beslutet om den aktuella kursen, därmed ger en kartläggning av trender i värdepapperspriser ingen 

ytterligare information för investeraren. Om denna form av EMH är riktig kan en investering i en 

slumpmässigt vald aktieportfölj generera lika bra avkastning som en aktieportfölj som är sammansatt 

genom en kartläggning av trender på aktiekursen. Slutsatsen av denna svaga form av EMH är att en del 

av den information som aktieanalytiker bidrar med är helt oanvändbar, eftersom denna typ av inform-

ation redan blivit behandlad av marknaden i processen för att fastställa den aktuella aktiekursen.
30

 

3.1.2 Semi-stark form 

Inom denna form av EMH är den historiska aktiekursen tillsammans med all offentlig information 

avgörande för att fastställa priset på värdepapper. Om denna form av EMH är korrekt skulle investerare 

                                                 
28

Fama. E. Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. s. 383-417 
29

 Schroeder. R, Clark. M, Cathey. J . Financial accounting – theory and analysis, s. 117-123 
30

 Schroeder. R, Clark. M, Cathey. J . Financial accounting – theory and analysis, s. 117-123 
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inte kunna göra en överskottsvinst genom att använda sig utav offentlig information eftersom denna 

information redan inkluderats i beslutsfattandet av det nuvarande priset. 
31

 

3.1.3 Stark form  

Enligt denna form av EMH är all information som finns, inkluderad i prissättningen av värdepapper, det 

vill säga trender i kursförändringar, offentlig information samt intern information. Detta lämnar inget 

utrymme för investerare att göra någon överskottsvinst på värdepapper. Om denna form stämmer skulle 

marknaden uppleva att all information är tillgänglig oavsett om det är offentlig information eller intern 

information. Detta innebär att när som någon inom bolaget skulle få tillgång till en del av information så 

skulle denna information genast inkluderas i aktiekursen. Detta betyder att den starka formen implicerar 

att publicerad redovisningsinformation inte är till mer nytta än någon annan typ av information vare sig 

den är tillgänglig för offentligheten eller ej. Många studier om den starka formen av EMH visar på att 

den inte är gällande skriver Schroeder, Clark och Cathey i sin bok Financial accounting – theory and 

analysis.
32

 

3.2 Positiva redovisningsteorin 

Den positiva redovisningsteorin har fått en stor roll då befintliga teorier inte fullt ut kan förklara 

redovisning i praktiken. Denna teori menar att redovisningen ska förklara och förutspå ledningens val av 

redovisningspraxis samt att allokera resurser inom ekonomin. Den positiva redovisningsteorin baseras 

på påståendet om att företagsledningen, aktieägare och politiker är rationella och att de försöker styra 

redovisningspraxis för att maximera sin egen nytta. Företagsledningen överväger även de effekter som 

redovisningen har på skatteregleringar, politiska kostnader samt ledningens bonusar.
 33

 

Den effektiva marknadshypotesen beskriver som nämnt ovan att kunskapen om all offentlig information 

inte ger investeraren någon fördel eftersom marknaden redan tagit denna information i beaktning vid 

prissättandet av den aktuella aktiekursen. Om detta stämmer borde marknaden reagera endast på inform-

ation som reflekterar eller förväntas påverka företagens kassaflöde. Trots detta propagerar olika intress-

enter för att förändringar i redovisningsprinciper inte har kassaflödespåverkande konsekvenser.
 34

 Den 

positiva redovisningsteorin antar däremot att aktiekursen påverkas mer av kassaflöden än det 

                                                 
31

 Schroeder. R, Clark. M, Cathey. J . Financial accounting – theory and analysis, s. 117-123 
32

 Schroeder. R, Clark. M, Cathey. J . Financial accounting – theory and analysis, s. 117-123 
33

 Riahi- Belkaoui, Ahmed. Accounting theory. s. 344-371 
34

 Schroeder. R, Clark. M, Cathey. J . Financial accounting – theory and analysis, s. 117-123 
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rapporterade resultatet.  Det centrala problemet med positiva teorier är att kunna fastställa hur redo-

visningsprinciper påverkar kassaflödet.
 35

 

3.3 Tidigare forskning 

I Kirschenheiter och Melumad´s vetenskapliga artikel skriver de att företag ofta tar Big bath vid lågt 

resultat. Kirschenheiter och Melumad menar även att ledningen ofta tar till ”smooth earnings” som 

innebär att de försöker resultatutjämna. De finns ingen teori som förklarar varför de vill resultatutjämna 

och därför vill de utveckla en modell samt analysera om det finns någon rapporteringsstrategi för Big 

bath. Modellen antar att investerare inte har vetskap om noggrannheten om det rapporterade resultatet. 

Om den finansiella rapporten som blir offentlig innehåller goda nyheter kommer företagsledningen vilja 

rap-portera ett resultat med mindre överraskningar för att göra resultatet mer synligt i rapporten. Om den 

dock innehåller dåliga nyheter kommer ledningen att införa ytterligare störningar, för att minska synlig-

heten av det rapporterade resultatet. 
36

 

 

Dechow, P.M. & Skinner, D.J. skriver i sin vetenskapliga artikel att det på senare tid uppstått diskuss-

ioner om att earnings management kan anses som bedräglig redovisning. De diskuterar vart gränsen går 

mellan flexibel redovisning och när den blir bedräglig. I artikeln ställer de sig frågande till hur earnings 

management ska kunna definieras och mätas.  De menar att ett framgångsrikt sätt skulle kunna vara att 

fokusera på ledningens motiv till att utföra resultatplanering. Motiven tror Dechow och Skinner finns på 

kapital-marknaden då aktiebaserade kompensationer blivit allt mer vanligt, vilket har resulterat i att 

företagsledningen blivit känsligare när det kommer till företagets aktiekurs och deras relation till 

nyckeltal så som intäkter.  Definitioner på earnings management är svåra att hitta men den extrema 

formen av earnings management, finansiellt bedrägeri, är väldefinierad:
37

 

 

”the intentional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accounting data, which is 

misleading and, when considered with all the information made avaible, would cause the reader to 

change or alter his or her judgement or decision”. (Dechow & Skinner)  

 

Detta citat säger att det med vissa medel är möjligt att avsiktligen, förvränga eller genom försummelse 

                                                 
35

 Riahi- Belkaoui, Ahmed. Accounting theory. fourth edition. 2000. 
36

Kirschenheiter. Michael, Melumad. Nahum D. Can “Big Bath” and Earnings Smoothing Co-exist as Equilibrium Financial 

Reporting Strategies? s. 761-796 
37

Dechow, P.M. & Skinner, D.J. Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and 

Regulators. s. 235-250 
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av materiell eller finansiell fakta ändra läsarens åsikt eller förändra deras beslut, trots att all information 

finns tillgänglig. 

Dechow och Skinner definierar även skillnader mellan bedräglig redovisning och earnings management. 

Exempel på earnings management är att skjuta upp försäljning eller öka marknadsföringsutgifter. Det 

som räknas som bedräglig redovisning är exempelvis att redovisa försäljning innan den skett, redovisa 

fiktiv försäljning samt övervärdera lager genom att registrera fiktivt lager. 

Dechow och Skinner ställer sig även oroande till det att akademiker idag har en oberörd inställning till 

earnings management. De menar även att det inte går att ignorera möjligheten att det finns investerare 

som fullständigt förlitar sig på den finansiella informationen som företagen offentliggör. 
38

 

 

En annan artikel som handlar om resultatplanering publicerades år 1998 av Arthur Levitt. Denna artikel 

har fått titeln ”The numbers game” och i denna beskriver Levitt sina bekymmer angående börsbolagens 

motivation till att tillmötesgå börsens höga förväntningar på bolagens resultatutveckling. Han menar att 

denna motivation kan överskrida den normala företagsverksamheten. Han fruktar att en konsekvens av 

detta kan bli att kvaliteten på resultatet samt på den finansiella rapporteringen kommer att försämras.
 39

 

 

Levitt menar även att resultatplanering inte är ett nytt fenomen men att det är ett växande problem på en 

marknad som den amerikanska där det inte är accepterat att bolag inte når upp till sina förväntade 

resultat.  Det mönster som resultatplanering skapar är att bolag försöker möta eller övervinna börsens 

förväntade resultat för att kunna öka sin kapital-bildning på marknaden och öka aktiens värde. För att 

göra detta måste bolagen visa aktieanalytiker att det förväntade resultatet kommer att uppfyllas. 

Revisorer som vill behålla sina klienter kan därmed känna press på sig att inte stå i företagsledningens 

väg när de försöker uppfylla detta mål. 
40

 

I artikeln skriver Levitt även att redovisningsprinciper inte ska kunna liknas med en tvångströja, utan att 

det ska kunna anpassas till föränderliga omständigheter. Därav ska en hög standard av objektivitet, 

integritet och omdöme vara en regel, inte ett undantag. Flexibiliteten i redovisningen ger utrymme för 

                                                 
38

Dechow, P.M. & Skinner, D.J. Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and 

Regulators. s. 235-250 
39

Levitt Jr., Arthur. The Numbers Game. 
40
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att hålla jämna steg med förändringar i företaget. Resultatplanering infinner sig när denna flexibilitet 

utnyttjas.
41

 

 

 

                                                 
41
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4. Empiri 

I detta avsnitt kommer insamlad data samt studiens resultat att presenteras.  

 

Sammanställning av den insamlade data över de 48 företag som kom med i urvalet: 

Företag Datum Meddelandeform VD-

byte 

Lågt 

resultat 

Nedskrivning Avsättning 

ACAP 20090211 Bokslutskommunik

é 

x x X  

A-com 20091125 Kvartalsrapport x x X x 

Bilia 20080206 Delårsrapport x x X  

Cision 20081003 Bokslutskommunik

é 

x x X  

Cybercom Group 20090421 Delårsrapport  x X  

ElektronikGruppen 20090507 Kvartalsrapport x x X x 

Enea 20090430 Kvartalsrapport x x X  

Eniro 20081029 Kvartalsrapport  x X   

Feelgood Svenska 20091112 Kvartalsrapport  x X x 

Fingerprint Cards 20100212 Årsredovisning x x X  

Geveko 20091028 Kvartalsrapport x x X x 

Gunnebo 20100211 Årsredovisning x x X  

Hemtex 20090817 Kvartalsrapport x  X  

Intoi 20100217 Årsredovisning x  X x 

Lammhults Design group 20070815 Delårsrapport x  X  

Linkmed 20080221 Kvartalsrapport  x X  

Lundbergföretagen 20080827 Kvartalsrapport  x X x 

Lundin mining corporaton 

SDB 

20081113 Kvartalsrapport  x X  

Lundin Petroleum 20091111 Kvartalsrapport  x X  

Medivir 20070424 Årsredovisning  x X  

Micronic Mydata 20080418 Årsredovisning    x 

Midsona 20070904 Kvartalsrapport x  x  

Midway 20100312 Pressmeddelande  x x  

Mobyson 20071128 Pressmeddelande x  x  

MSC Konsult 20071001 Kvartalsrapport  x x  

Niscayah group 20081104 Kvartalsrapport  x x x 

Nobia 20100324 Pressmeddelande  x x  

Nordic Service Partner 20090427 Årsredovisning  x x  

NOVOTEK 20091105 Kvartalsrapport  x x  

PA Resources 20100330 Pressmeddelande  x x  

PartnerTech 20080313 Årsredovisning  x x  

Profilgruppen 20090422 Pressmeddelande  x x  

Rederi AB 20080326 Delårsrapport  x x  

RNB Retail and Brands 20081210 Årsredovisning  x x  

Rottneros 20080201 Årsredovisning  x x x 
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Rörvik Timber 20090609 Kvartalsrapport  x x  

SAAB 20090718 Delårsrapport  x x x 

Sandvik 20090717 Delårsrapport  x x  

SAS 20090203 Kvartalsrapport  x x  

Semcon 20091021 Kvartalsrapport  x x  

Stora Enso 20080225 Kvartalsrapport  x x  

Swedish Orphan Biovitrum 20081022 Kvartalsrapport  x x  

SÄKI 20090414 Årsredovisning  x x  

Tele 2 20071024 Kvartalsrapport  x x  

Tieto Oyj 20080416 Årsredovisning x  x x 

Tradedoubler 20091026 Kvartalsrapport  x x  

VBG group 20100326 Kvartalsrapport  x x  

Öresund 

Summa: 
20090219 Årsredovisning  

15 

x 

41 
x 

47 
 

11 

 

Tabell 4.1Datainsamling 

 

I tabell 4.1 redogörs resultat över vilka bolag som gjort en förmodad resultatplanering i form av Big 

bath. Det var 48 företag av 252 stycken som kvalificerade in i undersökningen. Läs företag ACAP, de 

har släppt en bokslutskommuniké den 11 februari 2009 som då blir eventdagen i studien. Företaget har 

haft ett VD-byte under 2009 och de har även gjort nedskrivning samt avsättning som motsvarar 25 

procent eller högre av det redovisade resultatet. På detta sätt kan de övriga 47 företagen tolkas, se dock 

vilka indikationer som visats genom markering (x) i tabellen. 

Resultatet från tabell 4.1 visade att de primära indikationerna, VD-byte har skett 15 gånger och lågt 

resultat skett 41 gånger. I nio fall hade både VD-byte och lågt resultat inträffat. I samband med detta var 

de sekundära indikationerna, nedskrivningar gjorda i 47 av 48 stycken undersökta företag samt avsätt-

ningar som skett 11 av 48 gånger. 

Resultat från eventstudien: 

Den normala avkastningen för estimeringsfönstret blev 0,246 % ( = 0,246), den onormala 

avkastningen över eventfönstret blev -0,035 % ( ) samt den genomsnittliga kumulativa 

onormala avkastningen blev -0,155 % ( ). Se bilagor för uträkningar. 
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Figur 4.1 Tvåsidig hypotesprövning 

 

H0: Aktiemarknaden accepterar Big bath (ingen onormal avkastning) 

H1: Aktiemarknaden accepterar inte Big bath (onormal avkastning) 

 

Som uträkningen ovan visar blev z-värdet för vår studie 0,001. Detta innebär att z-värdet hamnar 

innanför de kritiska gränserna, se figur 4.1 och att H0 accepteras. 
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att analyseras och tolkas. 

 

Studien har bekräftat att Big bath förekommer på den svenska aktiemarknaden samt att Big bath 

accepteras. Den onormala avkastningen över eventfönstret samt ( ) visade en svag negativ 

avkastning, se figur 5.1, (sid. 22). Detta visar en dämpad reaktion från marknaden som inte är signi-

fikant och kan bland annat bero på andra omständligheter, såsom att själva rapporten och att dess 

innehåll blir offentligt. 
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Figur 5.1 Diagram över den onormala avkastningen under eventfönstret 

Resultatet från tabell 4.1 (sid. 20) visade att Big bath förekom i störst utsträckning då lågt resultat 

inträffat där företagsledningen tagit en stor engångskostnad i form av nedskrivning. Undersökningens 

observationer visade att nedskrivningar varit det överlägset vanligaste utförandet av Big bath, denna 

indikation ger utrymme för subjektiva bedömningar. Vid nedskrivningar kan värderingen av tillgången 

variera beroende på vem som värderar och tidpunkten för värdering. Även om företaget anlitar erfarna 

värderingsmän finns det fortfarande risk att värderingen inte blir helt korrekt. Avsättningar är osäkra 

både till belopp och tidpunkt, även här kan en subjektiv bedömning förekomma och eftersom en 

nedskrivning eller avsättning redan kommer att påverka periodens resultat kan det vara lockande att 

försöka förbättra det framtida resultatet genom att tillföra extra kostnader. 

Dagens aktiemarknad har tillgång till information om både den historiska aktiekursen samt all offentlig 

information, detta visar att det är den semi-starka formen av EMH som råder. Aktiemarknaden kan 
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antingen acceptera Big bath genom att inte låta indikationerna av Big bath påverka aktiekursen då de 

kan anse att detta inte kommer att påverka den framtida utdelningsförmågan hos företaget. Det andra 

alternativet är att de inte accepterar Big bath, detta kommer då visa sig direkt på aktiekursen. Om den 

semi-starka formen accepterar Big bath kan det bero på att trender i aktiekursen kan analyseras samt att 

marknaden får tillgång till ny information från företaget relativt snabbt från att händelsen skett. Det 

dröjer inte länge mellan varje kvartalsrapport och till att den nya informationen blir offentlig. När ett 

nytt meddelande släpps om en förmodad resultatplanering kan de direkt svara mot denna, då 

informationen fortfarande kan anses vara aktuell.  

 

Ett skäl till att aktieanalytiker ser förbi de indikationer som tyder på Big bath kan vara att akademiker 

har en generellt oberörd inställning mot earnings management, vilket har konstaterats i tidigare forsk-

ning.
42

 Aktieanalytiker kan då uppfatta Big bath som en engångsföreteelse och förmodas därför inte 

påverka det framtida resultatet eller den framtida utdelningsförmågan. Utdelningsförmågan styr aktie-

kursen och att aktiemarknaden accepterar Big bath betyder att Big bath då inte uppfattas som utdelning-

spåverkande. Big bath utförs ofta i form av nedskrivningar och avsättningar, dessa bokförs som 

kostnader men de är inte kassaflödespåverkande. Om den semi-starka formen av EMH stämmer borde 

marknaden reagera endast på information som reflekterar eller förväntas påverka företagens kassaflöde. 

Även den positiva redovisningsteorin antar att aktiekursen påverkas mer av kassaflöden än det 

rapporterade resultatet. I och med att den onormala avkastningen inte var signifikant skild från noll kan 

detta ses som att dessa teorier stämmer överens med vår empiriska data. 

Ett företag som för en period redovisar negativt eller lågt resultat borde få en negativ påverkan på sin 

utdelningsförmåga om försiktighetsprincipen följs, i alla fall för den aktuella perioden. En utdelning 

under en period då resultatet är lågt eller negativt skulle vara att gå emot försiktighetsprincipen. Då den 

onormala avkastningen i undersökningen inte var signifikant skild från den normala avkastningen kan vi 

därmed få bekräftat att försiktighetsprincipen inte har lika stark inverkan på den svenska redovisningen 

som den en gång hade. 

 

 

 

 

                                                 
42
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6. Slutsats 

I detta avsnitt kommer studiens viktigaste resultat att sammanställas. Egna tolkningar och åsikter 

kommer även att framgå. Avslutningsvis kommer det ges förslag till fortsatt forskning. 

 

Syftet med denna uppsats var att bedöma om Big bath förekom på den svenska aktiemarknaden samt om 

indikationer av en förmodad resultatplanering i form av Big bath accepteras av den svenska aktie-

marknaden. För att få svar på den första frågeställningen har vi observerat att det finns indikationer på 

Big bath på Nasdaq OMX Stockholm. Det var 48 företag av totalt 252 undersökta som i samband med 

VD-byte eller lågt resultat gjort stora engångskostnader i form av nedskrivningar eller avsättningar. 

Dessa 48 företag representerar cirka 19 procent av hela populationen, därmed visar vår undersökning att 

Big bath förekommer på den svenska aktiemarknaden. Detta utfall var större än vi först hade förväntat 

oss vid inledningen av undersökningen. 

 

För att få svar på den andra frågeställningen, som var om aktiemarknaden accepterade Big bath, genom-

fördes en hypotesprövning. Vår undersökning visade inte någon signifikant onormal avkastning och 

därmed kan vi konstatera att Big bath accepteras av aktiemarknaden. Detta utfall var förväntat då 

tidigare forskning har dragit samma slutsatser på andra börser. Även studiens teorier som säger att 

aktiekursen endast bör påverkas av kassaflöden, tyder på att Big bath inte bör påverka aktiekursen.  

 

Utifrån analysen och vårt resultat tror vi att företag tar Big bath på grund av att företagen är medvetna 

om att aktieanalytiker kommer ser förbi detta och därmed medföljer det inga negativa konsekvenser för 

företaget i framtiden.  

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

I vår studie har vi utgått från VD-byte samt lågt resultat som indikationer. Det skulle vara intressant att 

se om det finns några mindre kända indikationer på Big bath som kan påverka företagen till att använda 

det. Det kan även vara intressant att jämföra förekomsten av Big bath på den svenska aktiemarknaden 

med andra aktiemarknaden i andra länder. 
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Bilagor 

 
Företag Eventdag Kurs på eventdagen (kr) Rit Eventfönster Rmt Eventfönster Arit Eventfönster 

ACAP Invest 20090211 46,60 -0,133 0,001 -0,134 

A-com 20091125 1,15 -0,184 0,006 -0,190 

Bilia 20080206 95,25 0,003 0,005 -0,002 

Cision 20081003 8,75 0,067 0,019 0,048 

Cybercom Group 20090421 17,10 -0,055 0,011 -0,066 

ElektronikGruppen 20090507 19,80 -0,015 -0,007 -0,008 

Enea 20090430 26,00 -0,065 -0,003 -0,062 

Eniro 20081029 16,60 0 0,059 -0,059 

Feelgood Svenska 20091112 1,58 -0,151 0,005 -0,156 

Fingerprint Cards 20100212 3,50 -0,028 -0,013 -0,015 

Geveko 20091028 64,25 -0,114 -0,010 -0,134 

Gunnebo 20100211 30,20 0,031 0,008 0,023 

Hemtex 20090817 26,40 0,004 -0,019 0,023 

Intoi 20100217 25,80 0,024 0,011 0,013 

Lammhults Design group 20070815 73,75 -0,078 -0,010 -0,068 

Linkmed 20080221 30,20 0,031 0,010 0,021 

Lundbergföretagen 20080827 313,00 0,016 0,002 0,014 

Lundin mining corporaton SDB 20081113 10,13 -0,048 0,002 -0,050 

Lundin Petroleum 20091111 61,55 -0,001 0,008 -0,002 

Medivir 20070424 58,25 -0,009 -0,013 0,004 

Micronic Mydata 20080418 30,00 0,003 0,015 -0,012 

Midsona 20070904 15,10 0,007 0,002 0,005 

Midway 20100312 34,30 0,009 -0,003 0,012 

Mobyson 20071128 1,62 -0,105 0,003 -0,108 

MSC Konsult 20071001 13,10 -0,074 0,006 -0,080 

Niscayah group 20081104 9,10 0,046 0,065 -0,019 

Nobia 20100324 42,60 -0,002 -0,003 0,001 

Nordic Service Partner 20090427 9,50 0,067 0,003 0,064 

NOVOTEK 20091105 12,20 -0,024 0,007 -0,031 

PA Resources 20100330 24,90 0,004 -0,003 0,007 

PartnerTech 20080313 36,50 -0,011 -0,011 0 

Profilgruppen 20090422 42,00 -0,045 0,038 -0,083 

Rederi AB 20080326 42,40 -0,014 0 -0,014 

RNB Retail and Brands 20081210 2,88 -0,017 0,007 -0,024 

Rottneros 20080201 2,16 -0,057 0,030 -0,087 

Rörvik Timber 20090609 12,60 0,050 -0,001 0,051 

SAAB 20090718 148,25 0,015 0,023 -0,008 

Sandvik 20090717 64,50 0,071 0,020 0,051 

SAS 20090203 35,80 -0,169 0,026 -0,195 

Semcon 20091021 28,70 -0,030 0 -0,030 

Stora Enso 20080225 80,50 0 0,018 0,018 

Swedish Orphan Biovitrum 20081022 58,50 -0,008 0,090 -0,098 

SÄKI 20090414 47,00 0 0,035 -0,035      
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Tele 2 20071024 139,75 0,011 -0,011 0,022 

Tieto Oyj 20080416 155,00 -0,025 0,021 -0,046 

Tradedoubler 20091026 37,20 -0,252 -0,013 -0,239 

VBG group 20100326 85,00 -0,003 0,002 -0,005 

Öresund 20090219 74,75 -0,009 0,010 -0,019 

Summa: 

  

-1,267 0,448 -1,702 
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Företag Rit Estimeringsfönster Rmt Estimeringsfönster Erit Estimeringsfönster Rmt Postfönster Rmt Postfönstet Erit Postfönster 

ACAP Invest 0,150 -0,022 0,172 -0,058 -0,163 0,105 

A-com 0,053 0,339 -0,286 0,061 0,036 0,025 

Bilia 0,086 -0,037 0,123 0,086 0,983 -0,897 

Cision -0,303 -0,003 -0,300 -0,028 0,368 -0,396 

Cybercom Group 0,028 0,075 -0,047 0,083 0,358 -0,275 

ElektronikGruppe
n 0,285 0,305 -0,020 0,130 -0,060 0,190 

Enea 0,189 0,075 0,114 0,139 -0,016 0,155 

Eniro -0,157 -0,030 -0,127 0,395 0,357 0,038 

Feelgood Svenska 0,069 0,020 0,049 0,106 0,790 -0,684 

Fingerprint Cards -0,151 0,242 -0,393 0,142 -0,033 0,175 

Geveko 0,005 0,171 -0,166 0,090 0,159 -0,069 

Gunnebo 0,003 -0,019 0,022 -0,055 0,098 -0,153 

Hemtex -0,006 0,105 -0,111 0,051 0,273 -0,222 

Intoi 0,064 0,242 -0,178 0,030 0,090 -0,060 

Lammhults 

Design group -0,129 0,067 -0,196 0,140 -0,133 0,273 

Linkmed -0,095 -0,078 -0,017 0,172 0,066 0,106 
Lundbergföretage

n 0,053 0,303 -0,250 0,509 -0,661 1,170 

Lundin mining 
corporaton SDB -0,473 -0,127 -0,346 0,069 0,154 -0,085 

Lundin Petroleum -0,051 0,020 -0,071 0,167 0,791 -0,624 

Medivir 0,184 0,022 0,162 0,065 -0,040 0,105 

Micronic Mydata -0,017 0,113 -0,130 0,306 0,081 0,225 

Midsona -0,216 0,080 -0,296 0,168 -0,410 0,578 

Midway -0,203 0,097 -0,300 0,209 0,117 0,092 

Mobyson 0,251 -0,049 0,300 0,345 -0,127 0,472 

MSC Konsult 0,413 0,070 0,343 0,013 0,217 -0,204 

Niscayah group -0,473 -0,127 -0,346 0,572 0,164 0,408 

Nobia -0,062 0,093 -0,155 0,044 0,034 0,010 

Nordic Service 

Partner 0,432 0,075 0,357 0,036 0,219 -0,183 

NOVOTEK 0,031 0,020 0,011 0,160 -0,141 0,301 

PA Resources -0,010 0,092 -0,102 0,538 0,077 0,461 

PartnerTech 0,134 0,274 -0,140 0,080 0,179 -0,099 

Profilgruppen 0,221 0,075 0,146 -0,029 0,361 -0,390 

Rederi AB 0,156 0,274 -0,118 0,077 -0,033 0,110 
RNB Retail and 

Brands 0,296 -0,030 0,326 -0,368 0,119 -0,487 

Rottneros -0,259 0,020 -0,279 0,124 0,881 -0,757 

Rörvik Timber 0,087 0,266 -0,179 0,467 0,819 -0,352 

SAAB -0,111 -0,098 -0,013 -0,104 0,033 -0,137 

Sandvik 0,128 0,019 0,109 0,145 0,195 -0,050 

SAS 0,368 -0,022 0,390 -0,468 -0,134 -0,334 

Semcon 0,232 0,171 0,061 0,054 0,143 -0,089 

Stora Enso -0,161 -0,078 -0,083 -0,051 0,066 -0,117 

Swedish Orphan 
Biovitrum -0,014 -0,030 0,016 -0,129 0,126 -0,255 

SÄKI 0,038 0,075 -0,037 -0,073 0,362 -0,435 

Tele 2 0,128 0,145 -0,017 -0,072 -0,115 0,043 

Tieto Oyj 0,392 0,113 0,279 -0,089 0,106 -0,195 

Tradedoubler -0,011 0,171 -0,182 -0,115 0,114 -0,229 

VBG group 0,047 0,091 -0,044 0,045 0,034 0,011 

Öresund 0,369 -0,022 0,391 0,040 -0,188 0,228 

Summa: 1,990 3,548 -1,558 4,219 6,716 -2,497 
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