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Abstrakt: 

Syftet med den här pro gradu-avhandlingen är att undersöka om det förekommer resultatmanipulering med 

IFRS-goodwillnedskrivningar i finska börsbolag mellan åren 2015–2019. IFRS:s sätt att nedskriva goodwill 

har varit obligatoriskt i finska börsbolag sedan 2005 och var en avsevärd reform i behandlingen av goodwill, 

eftersom goodwill tidigare genomgick årliga avskrivningar. Efter reformen har sättet att nedskriva goodwill 

globalt blivit ett kontroversiellt ämne, och flera tidigare studier tyder på att förfarandet möjliggör 

resultatmanipulering. Tidigare studier har även med en enkätstudie hittat bekräftelse för att 

resultatmanipulering med goodwillnedskrivningar förekommer i Finland. I denna avhandling strävas med 

en kvantitativ metod efter motsvarande resultat för finska börsbolag 

 

Med hänsyn till tidigare studier presenteras tre hypoteser i avhandlingen. 1. Företag använder 

goodwillnedskrivning för resultatutjämning (resultatdämpning). 2. Företag använder goodwillnedskrivning 

för big bath. 3. Företag använder goodwillnedskrivningar för resultatmaximering. 

 

Sambandet mellan resultatmanipulering och goodwillnedskrivningar undersöktes med en kvantitativ studie, 

för perioden 2015–2019 med en sampelstorlek på 417 observationer. Med hjälp av resultatmått både före 

och efter goodwillnedskrivningar, utfördes en frekvensfördelning där observationerna delades in i intervaller 

mellan -5 och +5. Intervallerna 0 till +5 indikerade att observationen överträffat resultatmålet, medan 

intervallerna -1 till -5 indikerade att observationen inte lyckats överträffa resultatmålet. Med hjälp av 

intervallfördelningen och resultatmåtten bestämdes beroendevariabler, behandlingsvariabler och 

kontrollvariabler. Därefter utfördes fyra logistiska regressioner och två linjära regressioner.  

 

Resultatet av regressionerna visade inga signifikanta samband med resultatmanipulering och 

goodwillnedskrivningar och bestryker därmed hypoteserna 1, 2 och 3. Detta tyder på att det inte förekommer 

resultatmanipulering med IFRS-goodwillnedskrivningar i Finland mellan åren 2015 och 2019, vilket innebär 

att resultatet inte motsvarar resultaten från tidigare studier. Trots det finns det en orsak till försiktighet i 

tolkningen av avhandlingens resultat, eftersom det även finns en möjlighet att metod som använts är 

olämplig för de data som presenterats. Fortsatta studier uppmanas att undersöka finska börsbolag med andra 

metoder, eftersom resultatet av denna avhandling tyder på att Finland är annorlunda då det gäller IFRS-

goodwillnedskrivningar. 

Nyckelord: resultatmanipulering, IFRS, goodwill, goodwillnedskrivning, börsbolag, big bath, 

resultatutjämning, resultatmaximering, Nasdaq Helsinki 

Datum: 11.4.2021 Sidantal: 91 
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1 Inledning 

 

Resultatmanipulering har länge varit ett problem i redovisning, eftersom det 

förekommer i många former och är svårt att identifiera. Efter introduktionen av 

International Financial Reporting Standards (IFRS) i europeiska börsnoterade företag 

har resultatmanipulering med hjälp av goodwillnedskrivning blivit vanligare, och flera 

studier rapporterar resultat som indikerar om resultatmanipulering med IFRS-goodwill 

i någon form (se kapitel 3). IFRS-standardernas flexibilitet för ledningens godtycke 

och opportunistiska beteende då det gäller goodwillnedskrivning har skapat nya 

incitament till resultatmanipulering (bl.a. Kabir & Rahman, 2016; Pajunen & 

Saastamoinen, 2013; Detzen & Zülch, 2012).  

 

Trots mångfalden av tidigare studier som tyder på att det förekommer 

resultatmanipulering med goodwillnedskrivningar har få tidigare studier koncentrerat 

sig på börsbolag i Finland. Skälet till att det är intressant att studera enbart Finland är 

att finska GAAP före IFRS var starkt resultatorienterat och hade inflytande av Martti 

Saarios intäkt-utgifts-principen från 1977 till 1997 (Pajunen, 2010). IFRS i sin tur är 

ett balansorienterat tillvägagångssätt inom redovisning. Med andra ord var den 

omställning IFRS medförde i finska börsnoterade företag betydande och det finns 

därför en möjlighet att IFRS-standarderna har tolkats på ett avvikande sätt i Finland, 

jämfört med länder som före IFRS har haft en mer balansorienterad nationell GAAP. 

På grund av detta kan det ytterligare spekuleras om att företag i ett land med starkt 

resultatorienterat GAAP kan ha en benägenhet att utföra resultatmanipulering.  

 

Pajunen och Saastamoinen (2013) har utfört en enkätstudie som behandlar 

resultatmanipulering med IFRS-goodwillnedskrivningar från finska revisorers 

synvinkel, men i den här studien strävas efter ett svar med hjälp av ett kvantitativt 

tillvägagångssätt. I avhandlingen studeras resultatmanipulering med hjälp av 

goodwillnedskrivning i finska börsnoterade företag mellan åren 2015 och 2019. Som 

nämndes utförs detta med en kvantitativ studie med observationer från Nasdaq 

Helsinki. I avhandlingen kontrolleras om det förekommer manipulering i form av 

resultatmaximering, resultatutjämning och big bath. Nämnvärt är att avhandlingens 

metod är inspirerad av en doktorsavhandling av Storå (2013), där skribenten har 
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studerat upp till 40 länder. Det vill säga skribenten har fokuserat på ett större område 

med ett avsevärt större sampel än i denna avhandling. Förutom att denna avhandling 

skiljer sig både geografiskt och tidsmässigt från studien av Storå (2013), förekommer 

det också skillnader i forskningsmetoden, som presenteras i kapitel 4: 

Forskningsmetod. Därför är denna avhandling endast inspirerad av Storå (2013) och 

inte en replika av de studien. 

 

Avhandlingens struktur är enligt följande: Inledningen (kapitel 1) diskuterar 

problemområdet i resultatmanipulering med goodwillnedskrivningar samt syftet med 

och avgränsningarna av denna avhandling. I kapitel 2 introduceras teorin bakom 

resultatmanipulering och goodwill med IFRS. I kapitel 3 presenteras tidigare studier 

samt hypoteserna för studien. I kapitel 4 presenteras avhandlingens metod genom en 

grundlig definition av de variabler, ekvationer, beräkningar och sampel som används 

i studien. I kapitel 5 diskuteras resultatet av avhandlingen och till slut, i kapitel 6, 

avslutas avhandlingen med sammanfattning, validitet och reliabilitet samt förslag till 

fortsatta studier. Kapitel 7 är appendix för avhandlingen.  

 

 

1.1 Problemdiskussion 

 

Tidigare studier tyder på att den klassiska modellen för linjär avskrivning av goodwill 

misslyckas med att erbjuda relevant information om företagets finansiella rapporter 

och försvårar bland annat intressenternas kalkylering av ett företags lönsamhet 

(AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad, 2012; Jennings, LeClere & Thompson, 2001; 

Moehrle, Reynolds-Moehrle, 2001). Detta medförde att den nuvarande 

nedskrivningsmetoden introducerades av IFRS, vars mål är att ge intressenter mer 

relevant information om det underliggande värdet i goodwilltillgången (AbuGhazaleh, 

m.fl. 2012). Fastän nedskrivningsmetoden verkade vara en lösning till problemet, 

visade det sig bland annat i Hulzen, Alfonso, Georgakopoulos och Sotiropoulos (2011) 

studie att goodwillnedskrivningsmetoden är mindre värderelevant än den årliga 

avskrivningsmetoden. Med andra ord finns det argument för och emot denna 

nedskrivningsmetod av IFRS.  
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IFRS:s sätt att nedskriva goodwill har visat sig vara uppmanande, eftersom företagen 

måste ta till hänsyn flera olika komponenter. Dessutom krävs det kännedom om 

goodwilltillgångens återvinningsvärde eller kunskap att skapa trovärdiga 

kassaflödesanalyser för att få fram marknadsvärde eller nyttjandevärdet av goodwill. 

Det har bland annat förekommit allokeringsproblem, opportunistiskt beteende och 

övervärdering av goodwill vid förvärvstillfället (M. Hamberg, m.fl. 2011; D. Detzen 

& H. Zülch, 2012). Dessutom indikerar flera tidigare studier att det förekommer 

resultatmanipulering med IFRS-goodwillnedskrivningar (se kapitlet 3).  Orsaken till 

problemen kan till exempel vara att standarderna för att nedskriva goodwill är så pass 

flexibla att överoptimistiska framtidsutsikter och kassaflödesanalyser kan utnyttjas till 

företagsledningens fördel. 

 

Däremot påpekar Hamberg och Beisland (2014) att det nödvändigtvis inte är negativt 

att företagen kan utnyttja IFRS-standarderna. Företagen måste ändå påminnas att 

avsikterna med standarderna är att ge en mer transparent bild av deras tillgångar. 

Hamberg och Beisland (2014) påpekar ytterligare att före standarderna kunde 

goodwilltillgången inte utnyttjas fullt ut och att det förekom stora årsavskrivningar 

(2014). Goodwill kan anses vara ’’Kalle Anka-pengar’’, men i verkligheten kommer 

goodwill att ha en viktig position i framtida företagsvärderingar. Således är det 

betydelsefullt att nedskrivningstestet är ett fungerande verktyg, som inte kan användas 

för resultatmanipulering.  

 

I  en studie av Kabir Humayn och Rahman Asheq (2016) nämner skribenterna att en 

reform från linjäravskrivning till nedskrivningstest är en väsentlig konceptuell 

förändring. Medan nedskrivningstestet ger företag möjligheten att presentera en mer 

verklig eller riktig bild av goodwill, ger det ändå möjlighet till godtycke, vilket  

opportunistiskt kan utnyttjas av företagen (Kabir & Rahman, 2016). Dessutom kan en 

nedskrivning inte tas tillbaka, vilket kan ytterligare vara en förklaring till företags 

opportunistiska beteende, framhåller Ratiu och Tudor (2013). 

 

Nedskrivningstestet med IFRS handlar om att värdera goodwill till ett verkligt värde. 

IFRS (IFRS, u.å.) definierar verkligt värde som det pris vid mätdatumet som skulle 

erhållas genom försäljning av en tillgång eller det pris som företaget skulle få betalt 

för att överföra en skuld i en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer. Enligt 
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Sundgren, H. Nilsson och S. Nilsson (2013) har företag möjlighet i enlighet med IFRS 

13 Värdering till verkligt värde att använda noterade priser. Med andra ord används 

återanskaffningsvärdet eller nuvärdet av tillgångens kassaströmmar. Denna metod är 

möjlig då det förekommer en perfekt och komplett marknad. Då det förekommer något 

annat än en perfekt och komplett marknad, det vill säga en imperfekt marknad, där det 

verkliga värdet är situationsbetingat, kan även andra värderingstekniker användas för 

att beräkna det verkliga värdet (S. Sundgren m.fl. 2013). Om goodwilltillgången inte 

har något marknadsvärde, bör det göras trovärdiga kassaflödesanalyser som 

återspeglar företagets egna framtidsutsikter.  

 

Tidigare studier presenterar flera olika problemområden med IFRS:s sätt att nedskriva 

goodwill och att metoden kan användas för att manipulera företagets resultat. Det 

faktum att företag i Finland historiskt har använt sig av resultatorienterade 

redovisningstillvägagångssätt och att det finländska GAAP ännu idag är starkt 

resultatorienterat, leder till att det är intressant att utföra en kvantitativ studie på de 

finska börsbolagen och ta reda på om denna trend till resultatmanipulering även 

förekommer i Finland.  

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med avhandlingen är att ta reda på om IFRS-goodwillnedskrivningar i finska 

börsbolag används som ett resultatmanipuleringsverktyg. Använder finska företag 

med andra ord goodwillnedskrivningar för manipulering genom resultatmaximering, 

resultatutjämning och big bath? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Till avhandlingens avgränsningar hör för det första att resultatmanipulering studeras 

endast med hjälp av goodwillnedskrivningar i finska börsnoterade företag under 

perioden 2015 - 2019. För det andra studeras endast om det förekommer 

resultatmanipulering i form av resultatmaximering, resultatutjämning och big bath. 
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Främsta skälet till valet att studera Finland inom den valda tidsramen är att databasen 

Orbis inte har goodwillnedskrivningsdata tillgängliga, vilket innebär att boksluten för 

varje observerat företag måste granskas enskilt för varje år. Detta betyder att 

nedskrivningsdata måste samlas manuellt, vilket är en ytterst tidskrävande process.  

 

Vidare krävs det att observationsföretagen följer standarderna som getts av IFRS 

(vilket alla börsnoterade företag i Finland måste göra) och har rapporterat goodwill 

minst under tre observationsperioder mellan 2015 och 2019. Finansiella institut och 

banker elimineras från samplet på grund av deras avvikande 

redovisningstillvägagångssätt och lagstiftning. Goodwill som observeras i variablerna 

måste ha förvärvats genom ett rörelseförvärv, det vill säga internt upparbetad goodwill 

behandlas inte, eftersom den enligt IAS 38 inte uppfyller kriterierna för en tillgång 

(IAS 38.49). 
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2 Teori 

 

I detta kapitel introduceras de viktigaste teorierna för avhandlingen, det vill säga 

resultatmanipulering och goodwill med IFRS-standarderna. Syftet med kapitlet är att 

ge en grundläggande definition om vad resultatmanipulering och goodwill är för att 

förstå hur dessa två hänger ihop i följande kapitel (3. Tidigare studier). Kapitlet består 

av två delar, i 2.1 behandlas den grundläggande teorin inom resultatmanipulering och 

i 2.2. diskuteras teori inom IFRS-goodwill.  

 

 

2.1 Resultatmanipulering 

 

Varför har företag en tendens till resultatmanipulering och vad är nyttan med att 

manipulera företagets resultat? Problematiken i resultatmanipulering ligger i att det 

egentligen är frågan om en avvägning mellan relevans och pålitlighet i ett företags 

finansiella rapporter (Höglund, 2012). För att maximera pålitligheten i finansiella 

rapporter kunde företaget endast rapportera realiserade kassaflöden, men för att 

maximera relevansen skulle företaget betona nuvärdet av framtida förväntade 

kassaflöden (Höglund, 2012; Dechow, 1994). Oavsett om relevans och pålitlighet i 

finansiella rapporter inte är ömsesidigt uteslutande, drabbas pålitligheten då 

relevansen ökar (Höglund, 2012). Detta uppstår eftersom en relevant finansiell rapport 

kräver att företaget gör flera olika uppskattningar, vilket kräver en del subjektivitet 

enligt Höglund (2012). I och med att flera av uppskattningarna är svåra att verifiera, 

drabbas de ofta av manipulering (Höglund, 2012; Sloan 1999).  

 

Enligt Healy och Wahlen (1999) manipulerar företagen sitt resultat för att ge en 

annorlunda bild av organisationens prestationer till intressenterna eller för att påverka 

till exempel avtalsmässiga bonusar som erhålls då ett visst resultat uppnås. 

Resultatmanipulering kan givetvis genomföras på flera olika sätt, till exempel genom 

att på olika sätt justera den finansiella rapporteringen så att den inte ger en riktig bild 

av ett företags ekonomiska situation (Healy & Wahlen, 1999).  
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I den första underrubriken presenteras och diskuteras olika motiv till 

resultatmanipulering. I den följande underrubriken behandlas olika metoder av 

resultatmanipulering, medan det i den sista underrubriken behandlas identifiering av 

resultatmanipulering. Detta hänger starkt ihop med avhandlingens syfte och behöver 

därför klargöras.   

 

 

2.1.1 Motiv till resultatmanipulering 

 

Varför har organisationer en benägenhet att utföra resultatmanipulering och vad kan 

vara orsaken till att företag manipulerar sina resultat? Det kan förekomma flera olika 

slag av orsaker och de är beroende av individerna som agerar i företagen. Då det 

handlar om motiv för ett visst mänskligt agerande eller tillvägagångssätt kan 

diskussionen omvandlas till djupt etiska och moraliska men även psykologiska 

frågeställningar Här behandlas dessa aspekter inte djuptgående, men det är väsentligt 

att även notera dessa synpunkter. I denna avhandling behandlas å sin sida en mer 

företagsekonomisk infallsvinkel på motiven till resultatmanipulering.  

 

Motiven till resultatmanipulering är intressanta, eftersom de kan ge en förståelse av 

varför en del företag eller ledningen i företagen har särskilda beteendemönster. Enligt 

Haley och Wahlen (1999) består motiven till resultatmanipulering av tre grupper 1) 

kapitalmarknadsmotiv, 2) kontraktuellamotiv och 3) regulatoriskamotiv.  

 

 

2.1.1.1 Kapitalmarknadsmotiv 

 

Kapitalmarknadsbaserade motiv baserar sig på hur företaget ser ut i intressenternas 

ögon, det vill säga vilka framtidsförväntningar intressenterna har för företagets 

prestationer samt hur organisationen värderas. Eftersom investerare och 

finansanalytiker i dagens läge har tillgång till en hel del information för att värdera ett 

företags aktiepris, har incitament för att på kort sikt öka aktiepriset förorsakat nya 

tillvägagångssätt till resultatmanipulering (Haley & Wahlen, 1999). En annan 

förklaring till att organisationer vill försöka manipulera resultat kan hittas i Burgstahler 
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och Eames (2006) studie, där skribenterna beskriver att även små negativa 

överraskningar kan ha en stor inverkan på ett företags aktieavkastning och därför 

strävar företag efter att styra resultatet uppåt, medan de samtidigt anstränger sig för att 

styra intressenternas förväntningar nedåt (Burgstahler & Eames, 2006). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att när företag strävar efter att se attraktiva ut 

för sina intressenter, kan det förorsaka incitament till resultatmanipulering. 

 

 

2.1.1.2 Kontraktuella motiv 

 

Enligt Haley och Wahlen (1999) används bokföringsdata för att reglera och kontrollera 

avtalsförhållanden mellan företagets intressenter. Det används explicita och implicita 

kompensationsavtal för att anpassa ledningens och externa intressenters incitament 

(1999). Dessutom används lånekontrakt för att säkerställa att ledningspersonal inte 

vidtar åtgärder som endast gynnar organisationens aktieägare på bekostnad av 

företagets borgenärer (1999). Trots detta har det uppdagats att ledningen har 

manipulerat resultatet då kompensationer eller bonusar är kopplade till resultatet 

(Haley & Wahlen, 1999).  

 

I en studie av Baker, Collins och Reitenga (2003) visar det sig att relativt höga 

optionskompensationer är förknippade med inkomstminskande godtyckliga 

periodiseringsval under perioder innan datumet för optionsutdelningen. Därtill var 

denna korrelation ännu tydligare då ledningen kunde offentliggöra organisationens 

resultat före optionsutdelningsdatumet (Baker, Collins & Reitenga 2003). Dessutom 

hänvisar Haley och Wahlen (1999) till en studie av Guidry, Leone och Rock (1998), 

där dessa finner att divisionschefer för stora multinationella företag sannolikt skjuter 

upp intäkter både då intäktsmålen i deras bonuskontrakt inte uppnås men även då de 

uppnås. 
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2.1.1.3 Regulatoriska motiv 

 

Haley och Wahlen (1999) nämner att det finns tre olika motiv för regulatorisk 

resultatmanipulering. Dessa är resultatmanipulering för att undvika industri- eller 

branschspecifika regleringar, resultatmanipulering för att reducera risken för utredning 

och resultatmanipulering av skatteplaneringsmässiga orsaker (Haley & Wahlen, 

1999). Skribenterna nämner banker och försäkringsbolag som ofta har mycket 

specifika regleringar då det gäller kapitaltillräcklighet och minimikrav på ekonomiskt 

välmående som baserar sig på redovisningsdata (1999). Dessa branscher har en 

tendens att manipulera variabler både i balansräkningen och resultaträkningen för att 

uppnå dessa krav, enligt Haley och Wahlen (1999).   

 

Enligt Watts och Zimmerman (1978) har stora organisationer incitament att 

manipulera resultatet för att locka mindre uppmärksamhet och således undgå 

antitrustutredningar eller andra negativa politiska konsekvenser. För att inte locka 

oönskad uppmärksamhet, använder organisationer olika förfaranden, som till exempel 

sociala ansvarskampanjer i media, statlig lobbyverksamhet och olika redovisnings 

tillvägagångssätt för att minska resultatet. På detta sätt undviker organisationer bland 

annat monopolhyror och andra ogynnsamma politiska åtgärder. (Watts & Zimmerman, 

1978).  

 

 

2.1.2 Metoder för resultatmanipulering 

 

Tidigare studier identifierar två huvudmetoder till resultatmanipulering. Dessa är 

resultatmanipulering med hjälp av periodiseringar och resultatmanipulering med hjälp 

av faktiska eller verkliga aktiviteter. (Storå, 2013; Ewert & Wagenhofer, 2005; 

Roychowdhury, 2006; Zang, 2012). I detta avsnitt presenteras båda metoderna och 

deras inverkan på företagets resultat diskuteras.  
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2.1.2.1 Resultatmanipulering med hjälp av faktiska eller verkliga aktiviteter 

 

Resultatmanipulering med faktiska eller verkliga aktiviteter är en avsiktlig 

resultatmanipulering där ett företags mål är att kunna påverka resultatet på ett önskvärt 

sätt (2012). Detta kan göras med justeringar på tiden eller strukturen för ett projekt, en 

investering eller finansiering (Zang, 2012). Å ena sidan kan ett företag bestämma att 

ett projekt, investering eller finansiering skjuts till följande redovisningsperiod för att 

minska på ifrågavarande redovisningsperiodens kostnader. Å andra sidan kan ett 

företag påbörja ett projekt, verkställa en investering eller finansiering för att dra ner på 

de aktuella årets beskattningsbara resultat. Zang (2012) hänvisar till ett antal studier 

där resultatmanipuleringsaktiviteterna förekommit i form av ledningens godtycke då 

det gäller forskning- och utvecklingskostnaderna, marknadsföringskostnader, återköp 

av aktier, försäljning av lönsamma tillgångar och sänkta försäljningspriser (Zang, 

2012; Baber, m.fl., 1991; Dechow & Sloan, 1991; Bushee, 1998; Cheng, 2004; Cohen, 

m.fl., 2010; Hribar, m.fl., 2006; Herrmann, m.fl., 2003; Bartov, 1993; Jackson & 

Wilcox, 2000). Metoden är nödvändigtvis inte redovisningsmanipulering, men hör till 

teorin om resultatmanipulering. 

 

I en studie av Graham, Harvey och Rajgopal (2005) intervjuades över 400 

ledningspersoner där de fann indikationer på att över 78 % av de intervjuade erkänner 

att de använder sig av resultatmanipulering med faktiska aktiviteter för att möta 

kortsiktiga resultatindex. Dessa aktiviteter var bland annat fördröjning av underhålls- 

eller reklamkostnader och även att skjuta upp projekt med positiva nettonuvärden 

(2005). Motiven för dessa aktiviteter visade sig vara bland annat att öka trovärdighet 

på kapitalmarknaden, behålla eller öka aktiekursen, förbättra ledningens externa rykte 

och att förmedla framtida positiva tillväxtutsikter (Graham, m.fl. 2005).  

 

 

2.1.2.2 Resultatmanipulering med hjälp av periodiseringar 

 

Periodiseringar är bokslutsmässiga justeringar som ett företag kan göra i slutet av en 

period. Oftast handlar dessa om händelser som bokförs till en senare period på grund 

av att dess inverkan träder i kraft först då. Ett enkelt exempel är en försäkring som 

betalas i slutet av år 2019, men vars försäkringsperiod är år 2020. I detta fall 
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periodiseras händelsen till perioden 2020, även om den kassamässigt har en inverkan 

år 2019. Detta görs för att kostnads-/intäktsbokföringen ska redovisas till rätt period. 

Zang (2012) skriver att resultatmanipulering med hjälp av periodiseringar kan utföras 

med till exempel byte av redovisningsmetoder eller uppskattning av en viss transaktion 

i resultaträkningen. Metoderna kan förvränga intäkterna utan att justera de 

underliggande transaktionerna genom att ändra avskrivningsmetoden för 

anläggningstillgångar eller uppskattningen för avsättningar (Zang, 2012). Ytterligare 

nämner Neill, Pourciau och Schaefer (1995) att resultatmanipulering även kan göras 

genom förändring av redovisningstillvägagångssätt då det gäller lagervärdering.   

 

I studien av Graham, m.fl. (2005) förekom det att ledningspersoner i företag använder 

sig mer av resultatmanipulering med hjälp av faktiska aktiviteter än av periodiseringar. 

Orsaken till detta kan vara att det är svårare att kartlägga resultatmanipuleringen med 

verkliga aktiviteter i och med att det inte lämnar spår i bokföringen, medan det kan 

vara lättare för en revisor att upptäcka om det utförts överskjutande periodiseringar.  

 

 

2.1.3 Identifiering av resultatmanipulering 

 

Då ”varför” och ”hur” av resultatmanipulering har presenterats, återstår det en 

genomgång av de mest använda metoderna för identifiering av resultatmanipulering. 

Identifieringsmetoderna presenterade i underrubrikerna 2.1.3.1 och 2.1.3.2 hör till den 

grundläggande teorin av resultatmanipulering och presenteras därför i teorikapitlet. 

Metoden i 2.1.3.3 är viktig för avhandlingen, eftersom en liknande metod med 

frekvensfördelning används i avhandlingen. Orsaken till att olika 

identifieringsmodeller har framställts är att det kan vara mycket svårt att identifiera 

resultatmanipulering från ett företags finansiella rapporter, eftersom företag blivit rätt 

duktiga att dölja dessa. McNichols (2000) nämner tre metoder för identifiering, dessa 

är 1) aggregerade periodiseringar, 2) specifika periodiseringar och 3) 

frekvensfördelning av resultatet. I underrubrikerna presenteras dessa metoder kort. 
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2.1.3.1 Identifiering med aggregerade periodiseringar 

 

Aggregerad periodiseringsmodellen (godtyckliga modellen), vars ursprung 

härstammar från Haley 1985 och DeAngelo 1986 och vidareutvecklades av Jones 1991 

är den mest populära modellen för att upptäcka resultatmanipulering. Modellens avsikt 

är att göra en fördelning mellan godtyckliga och icke- godtyckliga periodiseringar 

(Höglund, 2012). Icke- godtyckliga periodiseringar är sådana som företagen inte kan 

påverka, medan godtyckliga är sådana som företagen kan påverka och har möjlighet 

att manipulera (Höglund, 2012). Enligt Höglund (2012) är det första steget för 

uppskattningen av aggregerade periodiseringen att bestämma den totala 

periodiseringen. Denna kan beräknas antingen med en balansbaserad formel eller en 

resultatbaserad formel. Dessa formler är framställda i kapitel 7 Appendix; 

Resultatmanipuleringsmodeller. 

 

Hribar och Collins (2002) föredrar den resultatbaserade formeln, eftersom icke 

operativa aktiviteter som fusioner och förvärv, avyttringar samt omräkning av utländsk 

valuta har en tendens att förvränga resultatet av totala periodiseringar, vilket 

framkommer med balansmetoden. Då totala periodiseringen är uträknat återstår det att 

kalkylera fram den godtyckliga periodiseringen. Detta utförs genom att räkna fram 

icke-godtyckliga periodiseringar med formeln presenterat i kapitel 7 Appendix. Då 

detta är beräknat, kan den godtyckliga periodiseringen beräknas genom att kalkylera 

totala periodiseringar minus icke-godtyckliga periodiseringar.  

 

 

2.1.3.2 Identifiering med specifika periodiseringar 

 

Att identifiera resultatmanipulering med specifika periodiseringar fokuserar på 

branschomständigheter med en eller en grupp av betydande periodiseringar som kräver 

omfattande bedömning (McNichols, 2000). Baserat på tidigare studier har ledningens 

godtycke återspeglats från en specifik eller en grupp specifika periodiseringar 

(McNichols, 2000). Med andra ord, resultatmanipulering kan upptäckas genom att 

sätta fokus på en specifik periodisering vars storlek är relevant.  I studien av Beneish 

(1997) presenterar skribenten en modell för att upptäcka resultatmanipulering bland 

företag som rapporterar extrema ekonomiska resultat, genom att jämföra modellens 
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prestation med bland annat den modifierade Jones modellen (1997). I studien av 

Beneish (1997) hittades indikationer att modellen ger snabba bedömningar på 

sannolikheten till resultatmanipulering och att specifikationen av godtyckliga 

periodiseringsmodeller kan förbättras med att tillägga totala försenade upplupningar 

och ett mått på tidigare prissättningsprestationer som parameter.  

 

 

2.1.3.3 Identifiering med frekvensfördelning av resultatet 

 

Frekvensfördelningsmodellens avsikt är att upptäcka resultatmanipulering för att 

uppnå resultatmål. Modellen har använts till exempel av Burgstahler och Dichev 

(1997) där skribenterna med hjälp av modellen funnit indikationer på att företag 

manipulerar resultatet för att undvika avtagande resultat eller förluster. Enligt 

skribenterna fokuserar denna metod på fördelningen av resultat under resultatåret 

(1997). Detta görs med att isolera olika nyckeldrivare till resultatmanipulering och 

mäta frekvensen och storleken på manipulering separat runt olika resultattrösklar 

under året (Chen, Lin, Wang & Wu, 2010). I Chen, m.fl (2010) studie antas det att 

fördelningen på periodens vinster följer en blandad normalfördelning och skribenterna 

använder en parametrisk modell för uppskattningen av frekvenserna och storleken på 

resultatmanipuleringen då företagen eftersträvar att undvika rapportera negativa 

intäkter, intäkter som är mindre än föregående perioders intäkter och resultat som är 

mindre än analytikernas prognoser.  

 

Med andra ord fokuserar metoden på resultatbeteende runt vissa fixeringspunkter, som 

noll eller tidigare kvartalsresultat, för att pröva om förekomsten av belopp över och 

under fixeringspunkten fördelas jämt eller återspeglas det diskontinuiteter på grund av 

godtycke (McNichols, 2000). Denna avhandling har tagit inspiration av 

frekvensfördelningsmetoden som använts i doktorsavhandlingen av Storå (2013). 
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2.2 Goodwill 

 

Detta kapitel fortsätter med att ge en djupare förståelse för både goodwill och dess 

hantering i enlighet med standarderna som getts av IFRS. I denna underrubrik 

presenteras de viktigaste teorierna för att känna till vad goodwill är samt hur den 

förekommer. Underrubriken börjar med att diskutera IFRS och goodwill både 

generellt, varefter goodwill och nedskrivningstestet presenteras mer på djupet.   

 

 

2.2.1 IFRS 

 

Idag är det ett krav för börsnoterade företag inom EU att använda  IFRS-standarder. 

IFRS Foundation grundades år 2000 som en omstrukturering av International 

Accounting Standards Committee (IASC). Därefter infördes det en lag i EU år 2002, 

som fastställde att alla börsnoterade företag inom EU bör använda standarderna som 

getts av IFRS från och med år 2005 (IFRS, u.å.). IFRS uppdragsbeskrivning 

framställer den grundliga tanken bakom gemensamma redovisningsstandarder; 

 

’’ Our mission is to develop IFRS Standards that bring transparency, accountability 

and efficiency to financial markets around the world. Our work serves the public 

interest by fostering trust, growth and long-term financial stability in the global 

economy.’’ (IFRS, u.å.). 

 

Å ena sidan har IFRS-standarderna blivit offer för en hel del kritik, trots att den bjuder 

på en säkerhet inom internationell redovisning (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2013). 

Å andra sidan har standarderna hyllats, eftersom IFRS-goodwillnedskrivingstestet har 

pressat organisationer att uppvisa betydligt mer intern information om bolagets 

ekonomiska situation, framtid och antaganden om viktiga nyckeltal. Detta erbjuder 

både externa och interna intressenter en mer transparent eller riktig bild på företaget, 

anser Schatt, Doukakis, Bessieux-Ollier och Walliser (2016). 

 

Dessutom är det uppenbart att det uppstår problem för många länder då stora 

förändringar i redovisningsstandarder inträffar, eftersom nationella GAAP kan ha haft 
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olika principer och regler för hur till exempel goodwill ska hanteras i bokföringen. 

Detta betyder att vissa länder råkat ut för avsevärda förändringar i 

redovisningsstandarder medan andra länder kommit lättare undan, beroende på om 

nationella GAAP varit resultat- eller balansorienterat. Problemen som uppstått har 

dock medfört att bolag har tvingats att utveckla sig och att IFRS har tvingats att 

utveckla sina standarder. I en studie av Anne d’Arcy och Ann Tarca (2018) konstateras 

det att efterlevnaden av informationskraven har bemötts av en positiv utveckling på 

grund av IFRS, parallelt som IFRS-standarderna har stimulerats att förbättra och 

förenkla standarderna då det gäller till exempel nedskrivningstesterna ( d'Arcy & 

Tarca, 2018). 

 

Som också tidigare diskuterats är IFRS-standardernas synvinkel på redovisning och 

bokföring i allmänhet avvikande från Finlands nationella GAAP. Egentligen 

härstammar IFRS och Finlands GAAP från olika familjer, där Finland GAAP är  

resultatorienterat, samtidigt som IFRS-standarderna är balansorienterat. Nationella 

GAAP anvisningar då det gäller goodwill kan anses härstamma från The super profit 

theory of goodwill av P.D. Leake från 1921, medan IFRS-standarderna då det gäller 

goodwill kan tänkas ha sitt ursprung i Goodwill analyzed through its components av 

Wayne Lonergan 1995, uttrycker Ratiu och Tudor (2013). 

 

 

2.2.2 Immateriell tillgång 

 

IAS definierar en tillgång som en resurs som förväntas ge företaget framtida 

ekonomiska fördelar och som företaget har kontroll över till följd av inträffade 

händelser. Däremot är en immateriell tillgång en identifierbar icke-monetär tillgång 

som saknar fysisk form (IAS, 1255/2012/EU). För att vidareutveckla ovannämnda 

definition beskrivs det i IAS-standarderna att en immateriell tillgång förekommer då 

företagen har utgifter för att utveckla, underhålla, anskaffa och förbättra till exempel 

vetenskapliga eller tekniska kunskaper, rättigheter, licenser och så vidare (IAS, 

1274/2008/EG). IAS framställer också att en immateriell tillgång måste identifieras 

genom att skilja den från goodwill. En immateriell tillgång kan identifieras då den är 

avskiljbar från andra tillgångar, det vill säga den kan avskiljas från andra tillgångar 
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och säljas, hyras, licensieras och så vidare (IAS, 495/2009/EG). En immateriell 

tillgång kan också identifieras om den uppkommer från avtalsenliga eller juridiska 

rättigheter (IAS, 495/2009/EG). 

 

 

2.2.3 Goodwill 

 

’’Goodwill som redovisas vid ett rörelseförvärv är en tillgång som representerar de 

framtida ekonomiska fördelar som uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett 

rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separat redovisade. De framtida 

ekonomiska fördelarna kan ha sin grund i synergi mellan de identifierbara tillgångar 

som förvärvats eller i tillgångar som var för sig inte uppfyller kriterierna för 

redovisning i de finansiella rapporterna.’’ ( IAS, 495/2009/EG) 

 

Goodwill förekommer alltså vid ett förvärvstillfälle och är skillnaden mellan 

förvärvsvärdet och företagets verkliga värde för identifierbara nettotillgångar, det vill 

säga redovisningsvärde (Wen & Moehrle, 2016). Det förenklade exemplet i figur 1 

klargör det ovannämnda fenomenet. Om företag A förvärver företag B och 

marknadsvärdet (eller förvärvsvärdet) för företag B är 120€ och B:s identifierbara 

nettotillgångar (eller bokföringsvärdet) är 100€ innebär det att 10€ är det så kallade 

överloppsvärdet som inte kan allokeras till någon materiell eller immateriell post. 

Därmed blir det överskjutande värdet goodwill.  

 

 

Figur 1, Oscar Lindström, 2021 

 

Då det länge debatterats vad det överskjutande värdet (goodwill) innehåller är det 

allmänna antagandet idag att den omfattar bland annat personalens unika kompetens, 

kundkontakter samt företagets geografiska affärsläge (Törning & Defeldt, 2020). 

Pontus Troberg (2013) sätter tyngd på samverkan som förvärvet medför. Dessa är till 

exempel nya marknadsandelar, kostnadsbesparingar och going concern helheten, 
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vilket innebär det värde som förekommer då företagets materiella- och immateriella 

tillgångar tillsammans skapar ett tilläggsvärde (Troberg, 2013). Därmed kan goodwill 

anses som ett immateriellt värde som innehåller positiva antaganden om framtiden. 

Alternativt kan goodwill även tänkas som en premie av gynnsamma framtida 

kassaflöden, fortsätter Troberg (2013).  

 

Goodwill och dess redovisade värde har varit ett kontroversiellt ämne redan länge och 

har till och med benämnts vara den mest kontroversiella frågan inom 

redovisningsdisciplinen (Eloff & de Villiers, 2015; Bugeja & Gallery, 2006). 

Kontroversen förekommer då hanteringen av denna tillgång blir uppenbar, det vill säga 

hur goodwill bör värderas efter förvärvstidpunkten. Enligt den Finländska GAAP 

modellen kan goodwill genomgå årliga avskrivningar, vilket ännu idag är möjligt för 

icke-börsnoterade företag i Finland. Enligt tillvägagångssättet av IFRS 3 

Rörelseförvärv och IAS 36 Nedskrivningar, bör goodwilltillgången genomgå ett 

nedskrivningstest (Impairment test) för att kontrollera värdet av tillgången och därmed 

bestämma om en nedskrivning ska utföras. 

 

 

2.2.3.1 Internt upparbetad goodwill 

 

I denna avhandling behandlas inte internt upparbetad goodwill, eftersom den enligt 

IAS 38.48 inte kan rapporteras som en tillgång i företagets finansiella rapporter. Denna 

avhandling fokuserar således enbart på goodwill som förvärvats vid ett rörelseförvärv 

och som kan rapporteras i de finansiella rapporterna enligt IFRS. Trots detta är det 

väsentligt att nämna internt upparbetad goodwill i avhandlingen, därför att den hör till 

den grundläggande teorin om goodwill och att goodwill som förekommer vid ett 

rörelseförvärv lätt kan förväxlas med internt upparbetad goodwill. Detta är dock den 

enda gång som internt upparbetad goodwill omnämns i denna avhandling. 

 

Internt upparbetad goodwill kan förekomma då det uppstår kostnader för att generera 

framtida ekonomiska fördelar. Kostnaderna kan till exempel handla om utveckling av 

interna processer eller interna omstruktureringar. Dessa utgifter uppfyller inte 

kriterierna för en tillgång, eftersom de inte är identifierbara resurser som är avskiljbara 

från andra tillgångar eller uppkommer ur juridiska eller andra avtalsenliga rättigheter. 
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Problemet med internt upparbetad goodwill är att dess anskaffningsvärde inte kan 

uppskattas på ett tillförlitligt sätt till skillnad från goodwill som förvärvats vid ett 

rörelseförvärv, vars anskaffningsvärde uppkommer ur skillnaden på det förvärvade 

företagets redovisade värde och marknadsvärdet (IAS 38.49). 

 

 

2.2.4 Kassagenererande enhet 

 

En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp av tillgångar, som 

tillsammans kan skapa kassaflöden och är oberoende av andra tillgångar (IAS 36.6). 

En enskild maskin kan inte vara en kassagenererande enhet, men då till exempel en 

maskin används av anställda i ett lager, blir denna helhet tillsammans en 

kassagenererande enhet. Enhetens sammansättning och natur kan variera avsevärt, 

eftersom den bestäms av vissa specifika faktorer (BDO, 2020). I praktiken kan en 

kassagenererande enhet vara en hel entitet, avdelningar, produktionslinjer inom en 

avdelning eller grupper av materiella anläggningstillgångar inom en produktionslinje 

i en avdelning eller entitet (BDO, 2020). 

 

 

2.2.4.1 Allokering av goodwill till kassagenererande enheter 

 

Då ett rörelseförvärv har förorsakat goodwill, ska den allokeras till en eller flera 

kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter i förvärvarens 

företag. Anledningen att ett sådant förfarande måste utföras är att goodwill inte kan 

som en ensamstående tillgång skapa något kassaflöde. Goodwill kan även påverka 

flera olika kassagenererande enheter och måste därför ofta kopplas till en grupp med 

kassagenererande enheter (IAS 36.81).  Kassagenererande enheterna som goodwill 

allokeras till förväntas bli gynnade av synergierna vid förvärvet (IAS 36.80). För att 

kunna allokera goodwill till en viss kassagenererande enhet, måste enheten 

representera den lägsta nivån inom den entiteten där goodwill övervakas för intern 

förvaltning samt inte vara större än ett rörelsesegment enligt definitionen i IFRS 8.5 

(BDO, 2020; IAS 36.80).   
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2.2.5 När är det uppenbart att utföra ett nedskrivningstest på goodwill? 

 

Innan nedskrivningstestet behandlas, diskuteras det när det enligt standarderna krävs 

nedskrivningstest för goodwill. En materiell tillgångs behov för uppskattning av 

återvinningsvärdet ska prövas per rapporteringsperiod, men om det inte finns någon 

indikation att tillgångens eller kassagenererande enhetens (exkluderat goodwill) värde 

kunde ha sjunkit behövs det inte utföras ett nedskrivningstest (beräkning av 

återvinningsvärdet) (IAS 36.9). Däremot krävs det att ett nedskrivningstest för en 

kassagenererande enhet där goodwill har fördelats, utförs varje rapporteringsperiod 

eller närhelst det förekommer antydning på att enheten kan behövas nedskrivas  (IAS 

36.90). Därtill måste en kassagenererande enhet som även har koppling till goodwill, 

men där goodwill inte ännu har fördelats, också genomgå ett nedskrivningstest om det 

förekommer indikationer att värdet på kassagenererande enheten har sjunkit (IAS 

36.88). Återvinningsvärdet på en sådan kassagenererande enhet räknas utan goodwill 

och jämförs med det redovisade värdet på enheten (IAS 36.88). 

 

Tidpunkten på ett nedskrivningstest för en kassagenererande enhet där goodwill är 

fördelad kan vara närsomhelst under räkenskapsperioden, under förutsättning att 

nedskrivningstestet varje år utförs vid samma tidpunkt (IAS 36.96).  Om goodwill har 

fördelats till en kassagenererande enhet eller en grupp av kassagenererande enheter till 

följd av ett förvärv som skett under räkenskapsperioden, ska nedskrivningstestet 

genomföras innan räkenskapsperiodens slut (IAS 36.96).  

 

 

2.2.6 Nedskrivningstest 

 

I denna underrubrik introduceras själva nedskrivningstestet i sin helhet, med hjälp av 

ett förenklat exempel. Nedskrivningstestet är en komplicerad värderingsprocess, som 

i stora organisationer kan vara en ytterst tidskrävande process. Processen börjar med 

allokering av goodwill till olika kassagenererande enheter (CGU) (Troberg, 2013). 

Därefter ska dessa kassagenererande enheter undergå ett nedskrivningstest, där 

redovisade värdet jämförs med återvinningsvärdet (Troberg, 2013). För att få fram 
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återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten, måste företaget använda 

nyttjande värde (Value in use), eftersom det inte finns en perfekt komplett marknad 

för goodwill (Troberg, 2013). 

 

Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av framtida diskonterade kassaflöden 

(Gauffin & Thörnsten, 2010). För att beräkningarna av nyttjandevärdet förblir 

relevanta och trovärdiga, krävs det en diskonteringsränta, som reflekterar 

avkastningskravet med hänsyn till verkliga kapitalkostnader samt de risker som 

investeringen innehåller (Gauffin & Thörnsten, 2010).  När företaget åstadkommit 

med ett återvinningsvärde för de kassagenererande enheter som goodwill är kopplat 

till, jämförs den med enhetens redovisade värde. Nedskrivning krävs då redovisade 

värdet överskrider återvinningsvärdet (Troberg, 2013; IAS 36.90). 

 

 

Figur 2, Troberg, 2013, s. 97, Figur 6.3 (Modifierad) 

 

Figur 2 visar att förvärvsvärdet vid förvärvstillfället är 1 220 €, vilket delas upp i 

kassagenererande enheter (CGU1 och CGU2), där förvärvsvärdet allokeras till 

passande identifierbara nettotillgångar. Bokföringsvärdet av de kassagenererande 

enheterna vid förvärvstidpunkten är CGU1 720 € och CGU2 500€. När nyttjandevärdet 

av enheterna har kalkylerats med en relevant diskonteringsränta till dess nuvärde, visar 

det sig att nyttjandevärdet i CGU1 är 800 € medan den i CGU2 är 300 €. Figur 2 

uppvisar att återvinningsvärdet av CGU1 överskrider det redovisade värdet och därför 

bör inte en nedskrivning utföras. Däremot överskrider det redovisade värdet 

återvinningsvärdet i CGU2 och en nedskrivning bör därmed utföras (Troberg, 2013). 

Nedskrivningen i den kassagenererande enheten verktälls så att goodwill nedskrivs i 

första hand, varefter andra tillgångar i enheten nedskrivs proportionellt om 
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nedskrivningens mängd överskrider värdet på goodwill i den kassagenererande 

enheten (Troberg, 2013). 
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3 Tidigare studier  

 

Med teorin för avhandlingen i bakfickan utvecklas hypotesen vidare med en 

genomgång av tidigare studier då det gäller resultatmanipulering med goodwill. 

Avsikten med detta kapitel är att få läsaren att förstå varför det är relevant att fortsätta 

studera detta ämne. Flera studier om resultatmanipulering med IFRS-

goodwillnedskrivning har utförts, därmed introduceras det i kapitlet olika resultat av 

tidigare studier som indikerar att företaget manipulerat resultatet på något sätt. Detta 

kapitel har följande underrubriker; 3.1 där tidigare studier om opportunistiskt beteende 

med IFRS-goodwillnedskrivning behandlas, i kapitel 3.2 diskuteras 

goodwillnedskrivningsmanipulering med hjälp av big bath och resultatutjämning, i 

kapitel 3.3 diskuteras resultatmanipulering i form av resultatmaximering med IFRS-

goodwillnedskrivningar. Kapitlet om tidigare studier inom ämnet avslutas med en 

sammanfattning, varefter hypoteserna för avhandlingen introduceras.  

 

 

3.1 Opportunistiskt beteende med IFRS-goodwillnedskrivning 

  

Som redan tidigare nämnts är avhandlingens syfte att utreda om nedskrivning av 

goodwill kan användas som ett manipuleringsverktyg i finska börsbolag. I en studie 

om övergångsåren av implementeringen av IFRS-standarderna i Europa, utförd av 

Hamberg, Paananen och Novak (2011), där det studerats svenska börsbolag mellan 

åren 2001 och 2007, med en sampelstorlek på 1 691 observationer. I studien visade 

det sig att företag med stora goodwilltillgångar efter antagandet av IFRS-standarderna 

rapporterade onormalt hög avkastning på marknaden, trots företagets låga resultat. I 

samband med detta visade det sig att i företagsledningen inte lyckats allokera 

goodwilltillgången standardenligt till olika kassagenererande enheter, samt att ett 

flertal företag inte nedskrivit goodwill överhuvudtaget under övergångsåren, vilket 

förklarar onormal höga avkastningen trots låga resultat av dessa företag. Det vill säga 

då goodwillnedskrivningar inte utfördes, signalerade det goda framtidsutsikter till 

kapitalmarknaden. (Hamberg, m.fl., 2011).  
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I en studie Detzen och Zülch (2012), förekommer det att chefers vars bonusar är 

kopplade till företagets resultat har en benägenhet att övervärdera, det vill säga 

redovisa mer goodwill vid företagsfusioner. Skribenternas studie menar att fenomenet 

inträffar tydligast då bonusarna är 150% till 200% av chefernas baslöner (2012). 

Detzen och Zülch (2012) påpekar att orsaken till detta kan bero på att cheferna 

opportunistiskt använder sig av godtycke i sina goodwill 

redovisningstillvägagångssätt, eftersom IFRS-nedskrivningsmetoden av goodwill kan 

möjliggöra detta.  

 

Som redan tidigare nämnts bör företagen utföra ett nedskrivningstest åtminstone en 

gång i året, för att beräkna goodwilltillgångens återvinningsvärde och vid behov 

nedskriva tillgången samt redovisa detta i finansiella rapporterna. Oavsett har det visat 

sig att rapporterna som företagen publicerar, saknar vissa viktiga antaganden som de 

gjort i nedskrivningstestet. I studien av Camodeca, Almici och Bernardi (2013) har 

informationsnivån av nedskrivningstestet i listade företag i England undersökts. 

Informationsnivån har mätts med hjälp av beskeden som företagen gett i finansiella 

rapporterna enligt IAS 36 DCF modellen. Studien indikerar att bristande information 

om de viktigaste antaganden i den uppskattningsmodell som krävs enligt IAS 36, i 

synnerhet efter den globala ekonomiska och finansiella krisen mellan åren 2009-2011 

(Camodeca, m.fl., 2013).  

 

Orsaken för resultatet i Camodeca, m.fl., (2013) studie kan hittas i studien av Schatt, 

Doukakis, Bessieux-Ollier och Walliser (2016), där skribenterna beskriver och 

diskuterar akademiska litteraturen av förhållandet mellan goodwillnedskrivning med 

IFRS och investerarnas förväntningar av ett företags framtida kassaflöden.  

Skribenterna påpekar att organisationen nödvändigtvis inte vill ge ut känslig 

information om företagets framtidsutsikter och ekonomiska ställning, på grund av 

rädsla för att konkurrenterna kan använda den information till sin fördel. Dessutom 

hävdar studien att informationen som goodwillnedskrivning ger är relevant om det 

finns en stark asymmetri mellan företagets ledning och intressenter, information om 

företagets viktiga egna antaganden tydliggörs i bokslutsnoterna, och att det inte 

förekommer resultatmanipulering. Om ovannämnda kriterier inte uppfylls är 

informationen om goodwillnedskrivningar antagligen onödig för investerare, eftersom 
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investerarnas tillit på bokslutsinformationen drabbas. Detta leder till att investerare kan 

revidera sina förväntningar baserat på allmänn information. (Doukakis, m.fl., 2016). 

 

AbuGahzaleh, Al-Hares och Haddad (2012) har genomfört en studie om ledningens 

godtycke då det gäller nedskrivning av goodwill, samt om detta återspeglar 

opportunistiskt rapportering eller tillhandahållande av ett företags privata information. 

Samplet har samlats från topp 500 listade börsbolag i England, under åren 2005-2006. 

Studiens resultat avslöjar att ledningspersoner utövar godtycke i rapportering av 

goodwillnedskrivningar. Däremot ger studien indikationer på att goodwill är starkt 

associerat med effektiva styrningsmekanismer, vilket betyder att företag är mer villiga 

att använda godtycke för att förmedla ett företags privata information och 

framtidsförväntningar då det gäller underliggande resultat, snarare än att agera 

opportunistiskt (2012). Enligt skribenterna stöder detta IFRS-standarderna trots att det 

förekommer godtycke (2012). Skribenterna påstår även att resultaten för studien är 

robusta för olika modellspecifikationer och variabeldefinitioner (2012). 

 

Studien av börsnoterade portugisiska företag, av Alves (2013) ger ytterligare 

indikationer på att goodwillnedskrivningar har en positiv relation till 

resultatmanipulering. Detta säger Alves (2013) ger indikation att IAS 36 ger 

organisationer för mycket utrymme för godtycke, som skapar möjligheter till 

resultatmanipulering. Vidare indikerar studiens resultat att det förekommer mindre 

resultatmanipulering då företaget har en stor styrelse samt då företaget har betydande 

kassaflöden. Däremot tyder resultaten i studien att det finns större sannolikhet till 

resultatmanipulering då hävstångskostnader och politiskakostnader är höga (Alves, 

2013).  

 

I en Australiensk studie av Kabir och Rahman (2016) om korrelation mellan 

bolagsstyrning (corporate governance) och goodwillnedskrivning observerades 1783 

noterade bolag under perioden 2007 till 2012. Studien tyder på att 

goodwillnedskrivningar har en signifikant association med ekonomiska faktorer, men 

associationen varierar beroende på styrkan i företagsstyrningen. Dessutom påvisar 

studien en negativ association mellan goodwillnedskrivningar och resultat före 

nedskrivningar, oberoende av styrkan på bolagsstyrningen. Det vill säga då resultat 

före nedskrivningar ökar, minskar goodwillnedskrivningarna och vice versa. Även 
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storleken på goodwillnedskrivningen hade en negativ korrelation med resultat före 

nedskrivningar (Kabir & Rahman, 2016).  

 

 

3.2 Big bath- och utjämnings resultatmanipulering 

 

Studien av Kabir och Rahman (2013), som redan diskuterades i föregående kapitel, 

upptäcker ytterligare i studien bekräftelse att sannolikheten och storleken på 

goodwillnedskrivningen är högre under första året av en ny verkställande direktör och 

negativa resultat före nedskrivning. Detta indikerar att bolag använder nedskrivningar 

som ett big-bath verktyg (2016). Resultaten från studien indikerar att starkare 

bolagsstyrning förbättrar sambandet mellan ekonomiska faktorer och 

goodwillnedskrivning, men kan inte helt eliminera möjligheten för opportunistisk 

godtycke av goodwillnedskrivning (Kabir & Rahman, 2016). Med andra ord tyder 

resultaten på att nedskrivningsbeslut och nedskrivningsmängden har ett samband med 

utomstående ekonomiska faktorer. Ändå tycks det finnas möjligheter för någon sort av 

manipulering, i detta fall opportunistisk godtycke.  

 

Giner och Pardo (2015) har forskat det etiska beteende av ledningens beslut på 

goodwillnedskrivningar. Studien har samlat data från 538 Spanska börsnoterade 

företag mellan åren 2005-2011. Empiriska resultatet av studien indikerar att företag 

använder sig av godtycke i sina sätt att nedskriva goodwill (2015). Därtill tyder studien 

att organisationer utför nedskrivningar på goodwill då de har ett resultatmässigt sämre 

år, men har också en benägenhet att rapportera stadiga resultat och använder 

nedskrivningar för att minska sannolikheten på resultat överraskningar (2015). Detta 

fenomen kallas för resultatutjämningsmanipulering, som också var ett av de 

opportunistiska variablerna i Giners och Pardos (2015) studie. På grund av de 

empiriska resultaten av studien, drar Giner och Pardo (2015) slutsatser att nedskrivning 

av goodwill registreras efter oetiskt beteende för att uppnå önskat nettoresultat. 

 

Lhaopadchan (2010) har kritiskt granskat regleringarna och avsikten med IFRS-

standarderna då det gäller goodwillnedskrivning och analyserat tidigare empiriska 

resultat inom ämnet. Skribenten anser att det finns två huvudsakliga orsaker för 
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problemen med IFRS-goodwillredovisning. Den första orsaken skribenten nämner är 

att vikten av goodwill ständigt ökar när fler förvärv uppstår. Andra orsaken är att 

kombinationen av oro och ledningens godtycke ofta resulterar till resultatutjämning 

beslut. Därtill poängterar skribenten att företag ofta väntar på finansiella kriser och 

sjunkande marknader för att göra nedskrivningar. Ett exempel på sistnämnda 

fenomenet är Vodafone (Lhaopadchan, 2010). 

 

Doktorsavhandlingen av Storå (2013) har också forskat om företag som följer IFRS-

standarder använder goodwillnedskrivningar som ett resultatmanipuleringsverktyg på 

grund av incitament från resultatmål. Studien har koncentrerat sig på två infallsvinklar 

(den andra tas upp i följande kapitel). Den första infallsvinkeln studerar om det 

förekommer resultatmanipulering nedåt, det vill säga använder företag 

goodwillnedskrivningar för att utjämna resultatet, eller om de faller långt ifrån 

resultatmålen, har de en benägenhet att använda goodwillnedskrivningar som big bath 

(Storå, 2013). Studien samlade data från 40 länder mellan åren  2005 till 2010, med en 

sampelstorlek på 54 044 observationer (före diverse elimineringar). Empiriska 

resultatet för doktorsavhandlingen tyder på att företag som ligger långt ifrån årets 

resultatmål har en större sannolikhet att göra goodwillnedskrivningar. Vidare tyder 

studien att företag som klart lyckats överträffa resultatmålen, har en större benägenhet 

att utföra goodwillnedskrivningar än företag som ligger knappt över eller under årets 

resultatmål (Storå, 2013).  

 

 

3.3 Resultatmanipulering uppåt (resultatmaximering) 

 

Studien av Storå (2013) som introducerades i föregående kapitel, fokuserar på 

resultatmanipulering uppåt eller resultatmaximering. Detta har skribenten utfört med 

att dela observationerna i olika intervall före nedskrivning av goodwill. Intervallen 

berättar hur nära eller långt ifrån observationen ligger från årets resultatmål. Ett företag 

som knappt överträffat resultatmålet strävar till att undvika nedskrivningar, eftersom 

det kunde leda till att företaget inte överskrider årets resultatmål, framställer Storå 

(2013) i studiens hypoteser. Därmed har skribenten forskat om företag som ligger i 

intervallet nära resultatmålet, det vill säga knappt över resultatmålet, låter bli att 
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nedskriva goodwill för att hållas i samma intervall. Empiriska resultatet för studien 

tyder på att företagen inte gör goodwillnedskrivningar då de är knappt över årets 

resultatmål, vilket betyder att företag utnyttjar IFRS-standardernas flexibilitet för 

opportunistiskt beteende och kan därmed maximera årets resultat (Storå, 2013).  

 

I studien av Sun (2016), har det forskats relationen mellan ledningens kunnighet och 

nedskrivning av goodwill. Associationen mellan ledningens kunnighet och 

goodwillnedskrivning, har verkställts med hjälp av en kvantitativ studie. Studien tyder 

på att kunniga ledningspersoner kan med större sannolikhet förhindra förekomsten av 

goodwillnedskrivningar eller i varje fall, minska på mängden nedskrivning av 

goodwill, i förhållande till chefer som inte är lika kunniga (2016). Däremot förespråkar 

Sun (2016) försiktighet med generalisering av dessa resultat, eftersom ledningen 

kunnighet är en multidimensionell entitet som är svår att mäta.  

 

Pajunen och Saastamoinen (2013) har undersökt om finländska revisorer anser att 

goodwillnedskrivning med IFRS-standarderna kan användas som 

resultatmanipulering. Studiens empiriska resultat samlades in med hjälp av enkäter, 

som skickades till 523 Finländska CGR-revisorer. Med en svarsprocent på 23,5 % 

mottog skribenterna 123 enkätsvar. Resultaten från enkätstudien delar revisorerna i två 

grupper då det gäller IFRS-goodwillredovisning. Den första gruppen yttrar sig att det 

finns opportunistiskt beteende i sättet att nedskriva goodwill. Dessutom anser den 

första gruppen att företag undviker goodwillnedskrivningar och att ledningens bonusar 

påverkar nedskrivningsbesluten. Andra gruppen är mer mottagande för det nya 

värderingsmetoden som IFRS-goodwillredovisning frambringar (Pajunen & 

Saastamoinen, 2013).  

 

Enkät studien av Pajunen och Saastamoinen (2013) indikerar att revisorer har reviderat 

listade börsbolag och stött på företag som inte gjort goodwillnedskrivningar, fastän det 

funnits indikationer att det vore lämpligt att utföra en goodwillnedskrivning. Därtill 

visade det sig att revisorer som fått sitt examen nyligen, mer sannolikt anser att 

bonussystem påverkar nedskrivningsbeslut. Probit-regressionsanalysen i studien tyder 

på att big 4 revisorer i Finland anser att det inte förekommer opportunistiskt beteende 

av börsbolag. Detta menar skribenterna att inte är överraskande, eftersom börsbolag är 

viktiga kunder för big 4 revisionsbyråer (Pajunen & Saastamoinen, 2013). 
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Ett relevant motiv till att företag eftersträvar att inte hamna nedskriva goodwill kan 

hittas i Knauers och Wöhrmanns (2016) studie. I studien har skribenterna kommit till 

slutsatser att nedskrivningar på goodwilltillgången signalerar intressenterna att 

framtida kassaflödesanalyser är negativa eller framtidsutsikterna överlag är negativa. 

Däremot tyder studien att investerare har större negativa reaktioner då nedskrivningen 

förklaras med osäkra interna orsaker, än då den förklaras med bekräftade externa 

orsaker (Knauer & Wöhrmann, 2016). Inom samma tema, i en studie av Xu, 

Anandarajan och Curantola (2011), visade det sig att intressenter i allmänhet ansåg 

informationen om goodwillnedskrivning som relevant information, men signalen den 

ger till intressenterna är långt beroende på organisationens lönsamhet. Det vill säga 

om ett företags lönsamhet är svag och bolaget rapporterar goodwillnedskrivningar kan 

det vara en ’’dubbel-negativ’’ signal för intressenter (Anandarajan & Curantola, 

2011). 

 

 

3.4 Sammanfattning av tidigare studier och hypoteser 

 

Tidigare studier av resultatmanipulering med hjälp av goodwillnedskrivningar är så 

gott som enig om att det förekommer någon sort av manipulering med IFRS-

goodwillnedskrivningar. I stort sett indikerar alla studier att det förekommer 

resultatmanipulering med goodwillnedskrivningar. Tidigare studier ger i sin helhet en 

bild att goodwillnedskrivningar möjliggör godtycke till företagsledningen som kan 

användas opportunistiskt i antaganden för nedskrivningstestet (Camodeca, m.fl., 

2013). Därtill indikerar tidigare studier att det förekommer big bath (Storå, 2013; 

Kabir & Rahman, 2016), resultatutjämning (Begona & Padros, 2015), 

resultatmaximering (Storå, 2013; Pajunen & Saastamoinen, 2013) samt övervärdering 

av goodwill vid företagsfusioner (Detzen & Zülch, 2012). Dessutom indikerar studien 

av Sun (2016) att kunniga chefer kan minska möjligheten för goodwillnedskrivning 

eller åtminstone minska mängden på nedskrivningen. Vilket kan spekuleras ha en 

betydlig inverkan på resultatmaximering, det vill säga då företaget ligger knappt 

ovanför resultatmålet kan en kunnig chef använda godtycke i sina 

redovisningstillvägagångssätt och helt och hållet låta bli att göra 
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goodwillnedskrivningar eller minska på nedskrivningens mängd så att ett företags 

resultat når årets resultatmål.  

 

Med tidigare studier som stöd och med tanke på avhandlingens syfte formuleras tre 

stycken hypoteser som benämns som H1, H2 och H3: 

 

H1: Företag använder goodwillnedskrivning för resultatutjämning 

(resultatdämpning). 

 

Då ett företag överskrider årets resultatmål men vill undvika rapportera överraskande 

stora resultat, använder företagen goodwillnedskrivning för att dämpa resultaten och 

därmed även dämpa storleken på beskattningsbara inkomster. En ytterligare förklaring 

för denna typ av resultatmanipulering är att företag inte vill överskrida resultatmålen 

för mycket, eftersom det kan väcka även högre förväntningar på resultatet följande år.  

 

 H2: Företag använder goodwillnedskrivning för big bath. 

 

Företag som underskrider årets resultatmål har en tendens att ytterligare försämra 

resultatet med stora goodwillnedskrivningar, för att sänka intressenternas 

förväntningar samt för att följande år kunde se bättre ut.  

 

H3: Företag använder goodwillnedskrivningar för resultatmaximering. 

 

Företag som knappt överträffar resultatmålet före nedskrivningar anstränger sig att inte 

hamna nedskriva goodwill för att undvika möjligheten att inte nå resultatmålen. Med 

andra ord är dessa företag mer benägna att undvika goodwillnedskrivningar än företag 

som tydligt överskrider årets resultatmål. 
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4 Forskningsmetod 

 

Det vore enkelt att upptäcka resultatmanipulering med nedskrivning av goodwill om 

den rapporterade goodwilltillgångens värde kunde jämföras med ett marknadsvärde på 

goodwill. Detta är dock inte möjligt och därför måste andra metoder för avslöjande av 

resultatmanipulering användas. Avhandlingen har tre hypoteser, som alla beskriver 

någon sort av resultatmanipulering med hjälp av IFRS-goodwillnedskrivningar. 

Hypoteserna prövas på företag på Helsingforsbörsen (Nasdaq OMX Helsingfors). 

Data samlas in med databasen ORBIS, mellan åren 2015 till 2019. Avhandlingens 

logistiska och linjära regressionsanalyser är inspirerade av metoden i Storå (2013) 

doktorsavhandling. 

 

I detta kapitel introduceras metoden avhandlingen använder för att åstadkomma ett 

relevant resultat. Därefter presenteras forskningsdesignen för avhandlingens tre 

hypoteser samt variabelbeskrivningen. Kapitlet avslutas genomgång av urvalet samt 

hur det bearbetades före avhandlingens resultat beräknades. 

 

 

4.1 Kvantitativa metoden 

 

Den kvantitativa metoden definieras som en undersökning, som förklarar ett fenomen 

med hjälp av numeriska data, som analyseras med matematiskt baserade metoder, i 

synnerhet statistik (Yilmaz, 2013). Eller som Creswell (2014) påpekar är den 

kvantitativa metoden ett tillvägagångssätt som testar objektiva teorier genom att 

undersöka sambandet mellan variabler. En kvantitativ studie härstammar från en 

objektivistisk epistemologi, vilket innebär att metoden strävar efter att utveckla 

förklarande universella lagar i socialt beteende genom att statistiskt mäta vad den antar 

vara en statisk verklighet (2013). Metoden stöder tankesättet att psykologiska och 

sociala fenomen har en objektiv verklighet och att forskaren samt forskningsobjektet 

är oberoende av varandra (2013).  

 

Yilmaz (2013) berättar vidare, att metoden kräver ett i förväg konstruerat 

standardiserat instrument eller förutbestämda svarskategorier i vilka deltagarnas 
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erfarenhet och perspektiv förväntas passa. Därtill anses det att desto mer data eller 

observationer en kvantitativ studie har, desto mer relevanta och pålitliga blir resultaten, 

eftersom det ger möjlighet för generalisering (2013). Den kvantitativa metoden passar 

bäst i studier som forskar i en bredare skala eller då det studeras ett stort antal personer, 

fall och situationer, eftersom metoden är kostnadseffektiv och har möjlighet att ge en 

kortfattad sammanfattning av viktiga mönster (Yilmaz, 2013; Patton, 2002). 

 

Denna studie kunde också ha utförts genom en kvalitativstudie, eller en enkätstudie lik 

Pajunen och Saastamoinen (2013). Problemet med en kvalitativ- eller enkätstudie om 

ett känsligt ämne som resultatmanipulering är att tillförlitligheten kan drabbas, på 

grund av att börsbolag oftast är viktiga kunder till revisonsbyråer, vilket också Pajunen 

och Saastamoinen (2013) nämner i sina slutsatser. Pålitliga slutsatser med intervjuer 

eller enkäter rakt till företag vore osannolika, eftersom de knappast vill medge 

resultatmanipulering. Såvida blev en kvantitativ studie det mest lämpliga sättet att 

utföra en studie på finska börsbolag. 

 

 

4.2 Forskningsdesign  

 

H3 (hypotes nummer 3) studerar om det förekommer resultatmanipulering uppåt 

(resultatmaximering), medan H1 och H2 handlar om resultatmanipulering nedåt (Big 

bath och utjämning/dämpning). Forskningsdesignen för H3 skiljer sig från 

forskningsdesignen för H1 och H2. I kapitlet presenteras designen för H3 och för H1 

och H2 presenteras. Orsaken till att hypoteserna presenteras i denna ordning är att 

beskrivning av resultatmått blir tydligare på det sättet. 

 

 

4.2.1 Forskningsdesign för hypotes 3  

 

Storå (2013) samt Kerstein och Rai (2007) har inspirerat metodiken som används i H3. 

H3 studerar om företag undviker att göra goodwillnedskrivningar då de knappt 

överträffar årets resultatmål före nedskrivning av goodwill. För att få fram ett årligt 

resultatmål har det framräknats ett nollresultatmål för varje år. Beräkningen av ett 
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årligt nollresultatmål har studien delat upp samplet i olika intervallklasser för varje år. 

Dessa intervallklasser går från -5 till +5, där 0 är resultatmålet, det vill säga om 

företaget hör till intervallet 0, innebär det att företaget överträffar resultatmålet. 

Intervallbredden är uträknat med att dela skillnaden på resultatmåttets maximum och 

minimum med mängden intervallklasser. Resultatmåtten (𝐸, 𝑃𝐼𝐸, ∆𝐸, ∆𝑃𝐼𝐸) 

presenteras senare i kapitlet där det även beskrivs hur dessa är kalkylerade. Då ett 

företag ligger under resultatmålet, det vill säga i intervallet -1 till -5, innebär det att 

företaget inte överskrider årets resultatmål. Desto mer företaget ligger på intervallets 

positiva sida (+1 till +5) desto mer har företaget överträffat resultatmålet. 

 

I studien av Kerstein och Rai (2007) används först fördelningsmetoden för att skapa 

två årliga resultatutdelningar, en i slutet av kvartal tre och en i slutet av kvartal fyra. 

Därefter använder studien regressionsanalyser för att se hur enskilda företag rör sig 

mellan distributionsintervall från distributionen i kvartal tre till distributionen i kvartal 

fyra (Kerstein & Rai, 2007). Det vill säga rör sig företagen i distributionsintervallet 

upp, ner eller stannar de i samma intervall. I denna avhandling används samma 

tillvägagångssätt, men i stället för att studera skillnader i distributionsintervall mellan 

kvartal tre och fyra, studerar denna avhandling skillnader i distributionsintervall 

mellan resultat före nedskrivning och resultat efter nedskrivning för företag som ligger 

inom intervallet 0 till +1. Intervallerna +2 till +5 fungerar som kontrollgrupp för att 

jämföra om kontrollgrupp företagen undviker goodwillnedskrivningar på samma sätt 

som företagen i intervall 0 till +1.  

 

För att jämföra distributionen före nedskrivning och distributionen efter nedskrivning, 

har följande resultatmått beräknats: 

 

𝑬 = Årets resultat efter nedskrivning dividerat med årets TTIB (totala tillgångar 

ingående balans) 

𝑷𝑰𝑬 = Årets resultat före nedskrivning dividerat med årets TTIB 

∆𝑬 = Förändring i årets resultat efter nedskrivning (räknas som  𝑬𝑡 −  𝑬𝑡−1 ) 

∆𝑷𝑰𝑬 = Förändring i årets resultat före nedskrivning (räknas som 𝑷𝑰𝑬𝑡 − 𝑷𝑰𝑬𝑡−1 ) 

 

Dessa resultatmått har även använts i studien av Storå (2013) samt Kerstein och Rai 

(2007). 
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Enligt Storå (2013) används distributionstillvägagångssättet vanligtvis för 

observationer i intervall kring ett resultatmål i en frekvensfördelning av ett relevant 

inkomstmått så att varje intervall omfattar ett fastställt räckvidd för värdena i 

mätvärdet. Vad detta innebär för avhandlingen är att intervallet för företag som 

överträffar resultatmålen (dvs. noll), betecknas som 0, +1, +2, +3, +4 och +5. Medan 

intervallet för företag som inte överträffar resultatmålen, betecknas som -1. -2, -3, -4, 

-5. Om H3 är korrekt, hävdar hypotesen att avhandlingen borde finna flera 

observationer inom intervallet 0 och +1  efter goodwillnedskrivning och däremot få 

företag inom intervallet -1 efter goodwillnedskrivning.  

 

I denna avhandling har bredden på distributionsintervallet uppskattas på följande sätt: 

 

• Årlig fördelning på resultatmåtten. 

• Deskriptiv statistik av 𝑃𝐼𝐸 för att få fram ett räckvidd (d.v.s maximum – 

minimum) 

• Delat räckvidden i 11 klasser för att få fram intervallräckvidden. 

• Benämnt deskriptiva statistiksens minimum till -5. 

• Räknat fram 11 klasser från -5 till 5 med att addera intervallräckvidden på 

föregående klass. 

 

Då de årliga distributionsintervallerna har beräknats för 𝑃𝐼𝐸 har det ytterligare med 

excel data analysis utförts ett histogram som har som input den årliga 𝑃𝐼𝐸 datan och 

som distributionsintervall den som beräknats på ovannämnda sätt. Resultatmåttet 𝐸 

har beräknats inom samma distributionsintervall, det vill säga är förändringen mellan 

𝑃𝐼𝐸 och 𝐸 absolut. Ett test med relativa förändringar i distributionsintervallet, ledde 

till missvisande resultat och var därför inte användbar i denna avhandling.  

  

Variabeln 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐴𝐿1, som bestämmer om observationen hör till kontroll- eller 

behandlingsgruppen, har värdet 1 då observationen tillhör före 

nedskrivningsintervallet 0 till +1 till skillnad från Storå (2013) som har 

behandlingsgruppen endast inom intervall +1. Orsaken till att denna avhandling har 

valt två distributionsintervaller är att det förekommer flera observationer inom dessa 

intervall samt att det kan argumenteras att företag likväl i distributionsintervall 0 som 
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i +1 strävar efter att undvika goodwillnedskrivningar, eftersom de inte vill hamna inom 

negativa intervall. Som kontrollgrupp används före nedskrivningsobservationer i 

intervallet +2, +3, +4 och +5, i likhet med Storå (2013) studie. Detta görs för att 

kontrollgruppen ska ligga så nära som möjligt intervallet för behndlingsgrupperna. 

Intervallet -1, -2, -3, -4, och -5, kan inte användas som kontrollgrupp, eftersom det kan 

finnas andra orsaker för nedskrivning inom det intervallet, som till exempel big bath 

(Kerstein & Rai, 2007; Storå, 2013). Såvida bestäms det en behandlingvariabel 

𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐴𝐿1, som beskriver om företaget hör till kontrollgruppen (0) eller 

behandlingsgruppen (1), i enlighet med studierna av både Storå (2013) samt Kerstein 

och Rai (2007).  

 

Den logistiska regressionsanalysen har två beroendevariabler som benämns i likhet 

med Storå (2013); 

 

𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲 = då företaget undviker goodwillnedskrivning, det vill säga gör noll 

nedskrivningar på goodwill (1). 

𝑺𝑻𝑨𝑵𝑵𝑨 = om företaget hålls vid samma intervall i före nedskrivningsdistributionen 

och i efter nedskrivningsdistributionen (1).  

 

Därmed blir ekvationerna för den logiska regressionsanalysen följande; 

 

𝐸𝑘𝑣 1: 𝑺𝒂𝒏𝒏𝒐𝒍𝒊𝒌(𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲) =  
1

1 + ℯ−𝑍
 𝑑ä𝑟 𝑍

=  𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐴𝐿1 + 𝛽2𝐺𝑊 + 𝛽3𝐵𝑇𝑀 + 𝛽4∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽5∆𝐶𝐹

+ 𝛽6Å𝑅 

 

𝐸𝑘𝑣 2: 𝑺𝒂𝒏𝒏𝒐𝒍𝒊𝒌(𝑺𝑻𝑨𝑵𝑵𝑨) =  
1

1 + ℯ−𝑍
 𝑑ä𝑟 𝑍

=  𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐴𝐿1 + 𝛽2𝐺𝑊 + 𝛽3𝐵𝑇𝑀 + 𝛽4∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽5∆𝐶𝐹

+ 𝛽6Å𝑅 
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4.2.2 Forskningsdesign för hypotes 1 och 2  

 

I den linjära regressionen förväntar avhandlingen finna en positiv korrelation i H1 

mellan resultat före nedskrivningar och goodwillnedskrivningar. Med andra ord antar 

H1 att då årets resultatmål överskrids, dämpas resultatet med en goodwillnedskrivning. 

H2, i sin tur, antar en negativ korrelation mellan resultat före nedskrivningar och 

goodwillnedskrivningar. Det vill säga, antar H2 att då årets resultatmål inte nås 

används kraftiga goodwillnedskrivningar för att ytterligare försämra årets resultat. I 

den logistiska regressionen förväntas det förekomma en negativ korrelation i H1, 

medan det förväntas en positiv korrelation i H2. Förväntade korrelationer presenteras 

och diskuteras ytterligare i resultatet. Forskningsdesign för dessa hypoteser skiljer sig 

från forskningsdesign för H3 och därför presenteras dessa skilt. Till att börja med 

introducerar kapitlet skillnaden mellan kontrollgruppen och behandlingsgruppen, 

varefter logistiska och linjära regressionerna för H1 och H2 presenteras.  

 

I dessa hypoteser antas det att företaget ligger längre ifrån årets nollresultatmål och 

har därför en benägenhet att utföra goodwillnedskrivningar. I H1 överskrider företaget 

resultatmålet och vill försvaga eller dämpa årets resultat. I H2 ligger företaget långt 

ifrån resultatmålet och vill ytterligare försämra årets resultat så att de kan i följande år 

göra ett bättre resultat. Därför blir behandlingsgruppen för H1 och H2 sådana företag 

som ligger långt ifrån resultatmålet.  

 

I avhandlingen kalkyleras avskärningspunkterna i likhet med Storå (2013) och Riedl 

(2004) där avskärningspunkterna för resultatdämpning (H1) är medianen för 

resultatmåtten som överskrider resultatmålet (det vill säga 0). För denna grupp av 

observationer blir avskärningspunkterna för resultatmåtten 𝑷𝑰𝑬 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟎𝟕 och 

∆𝑷𝑰𝑬 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟒𝟓. Detta betyder att företag som överskrider avskärningspunkterna 

0,0807 resultat före nedskrivningar eller 0,0145 i förändringen av resultat före 

nedskrivningar, hör till behandlingsgruppen och får värdet 1 i behandlingsvariabeln 

𝑫Ä𝑴𝑷. Företag som underskrider dessa resultatmått hör till kontrollgruppen och får 

värdet 0.  
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För H2 är avskärningspunkterna för resultatmåtten medianen för de observationer som 

underskrider resultatmålet (-1, -2, -3, -4, -5). Därmed blir avskärningspunkterna för 

resultatmåtten 𝑷𝑰𝑬 = −𝟎, 𝟎𝟐𝟑𝟑 och ∆𝑷𝑰𝑬 = −𝟎, 𝟎𝟑𝟖𝟔. I detta fall betyder det att 

företag som ligger under dessa resultatmått hör till behandlingsgruppen och får värdet 

1 i behandlingsvariabeln 𝑺𝑩𝑨𝑫. Företag som överskrider dessa resultatmått hör till 

kontrollgruppen och får värdet 0. (Storå, 2013; Riedl, 2004). Det antas att företag i 

kontrollgruppen försöker undvika goodwillnedskrivningar, eftersom de ligger så nära 

resultatmålet och vill inte ta risken att de knappt underskrider resultatmålet. Därför 

hålls det sannolikt att företag i kontrollgruppen gör mindre goodwillnedskrivningar än 

företag i behandlingsgruppen.  

 

I likhet med Storå (2013) utförs det en logistisk regressionsanalys, som undersöker 

skillnader i undvikande av goodwillnedskrivningar i kontroll- och 

behandlingsgruppen. Därmed blir berondevariabeln i logistiska regressionen 

𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲. Däremot är den andra berondevariabeln 𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹, som med en linjär 

regressionsanalys mäter skillnaden i storleken av goodwillnedskrivningar. 

Storleksförhållande mäts vägt från föregående årets totala tillgångar, i likhet med 

studierna av Storå (2013) och Riedl (2004).  

 

Med andra ord används både logistiska regressionsanalyser och linjära 

regressionsanalyser för H1 och H2. Ekvationerna är inspirerade av modellerna som 

använts i studien av Storå (2013) och Riedl (2004).  

 

𝐸𝑘𝑣 3: 𝑺𝒂𝒏𝒏𝒐𝒍𝒊𝒌(𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲) =  
1

1 + ℯ−𝑍
 𝑑ä𝑟 𝑍

=  𝛽0 + 𝛽1𝐷Ä𝑀𝑃 + 𝛽2𝑆𝐵𝐴𝐷 + 𝛽3𝑃𝐼𝑀𝐸𝑇𝑅𝐼𝐶 + 𝛽4𝐺𝑊 + 𝛽5𝐵𝑇𝑀

+ 𝛽6∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽7∆𝐶𝐹 + 𝛽8å𝑟 

 

𝐸𝑘𝑣 4: 𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹

=  𝛽0 + 𝛽1𝐷Ä𝑀𝑃 + 𝛽2𝑆𝐵𝐴𝐷 + 𝛽3𝑃𝐼𝑀𝐸𝑇𝑅𝐼𝐶 + 𝛽4𝐺𝑊 + 𝛽5𝐵𝑇𝑀

+ 𝛽6∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽7∆𝐶𝐹 + 𝛽8å𝑟 
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4.2.2.1 Variabelbeskrivning 

 

För denna avhandling är det viktigt att förstå vad variablerna i ekvationerna betyder 

och varför just dessa variabler används för att undersöka resultatmanipulering med 

goodwillnedskrivningar. I kapitlet presenteras vägningsvariabler, beroendevariabler, 

resultatvariabler, behandlingsvariabler och kontrollvariabler. I slutet av kapitlet är alla 

variabler presenterat i en tabell med korta beskrivningar och grupperingar.  

 

Avhandlingen har tre stycken beroendevariabler, 𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹 , 𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲 och 

𝑺𝑻𝑨𝑵𝑵𝑨. I dessa ekvationer är 𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲 och 𝑺𝑻𝑨𝑵𝑵𝑨 dikotomvariabler, vilket 

innebär att de kan antingen vara 0 eller 1. Om beroendevariabeln 𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲 har värdet 

1 betyder det att företaget har undvikit att göra goodwillnedskrivningar, medan värdet 

0 betyder att företaget gjort goodwillnedskrivningar. Då beroendevariabeln 𝑺𝑻𝑨𝑵𝑵𝑨 

har värdet 1 innebär det att företaget stannat i samma intervall både före och efter 

nedskrivningen, medan värdet 0 betyder att intervallet ändrats efter 

goodwillnedskrivningen. Beroendevariabeln 𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹 beskriver storleken på 

goodwillnedskrivningen mätt vägt av tidigare årets totala tillgångar.  

 

Studien har även tre behandlingsvariabler, 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑽𝑨𝑳𝟏, 𝑫Ä𝑴𝑷 och 𝑺𝑩𝑨𝑫. Då 

behandlingsvariabeln 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑽𝑨𝑳𝟏 har värdet 1 innebär det att företaget ligger inom 

intervallet 0 och +1 och faller därmed i behandlingsgruppen, medan om den har värdet 

0 betyder det att företaget ligger inom intervallet +2, +3, +4, +5 och tillhör 

kontrollgruppen. Denna behandlingsvariabel hör till de två logiska 

regressionsanalysen som behandlar resultatmanipulering uppåt (H3). 

 

Behandlingsvariabeln  𝑫Ä𝑴𝑷 har värdet 1 då företaget överskrider 

avskräningspunkten med resultatmåttet 𝑷𝑰𝑬 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟎𝟕 och ∆𝑷𝑰𝑬 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟒𝟓, vilket 

innebär att företaget hör till behandlingsgruppen. Om företaget däremot underskrider 

avskärningspunkterna får behandlingsvariabeln värdet 0 och hör därmed till 

kontrollgruppen. Behandlingsvariabeln 𝑺𝑩𝑨𝑫 har värdet 1 då företaget underskrider 

resultatmåtten 𝑷𝑰𝑬 = −𝟎, 𝟎𝟐𝟑𝟑 och ∆𝑷𝑰𝑬 = −𝟎, 𝟎𝟑𝟖𝟔 och hör därmed till 

behandlingsgruppen. Däremot då företaget överskrider dessa resultatmått får 

behandlingsvariabeln värdet 0, vilket innebär att företaget hör till kontrollgruppen.  
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Denna avhandling har åtta kontrollvariabler och den första som definieras är 

𝑷𝑰𝑴𝑬𝑻𝑹𝑰𝑪, som endast används i ekvationerna till resultatmanipulering nedåt. 

Denna variabel är det relevanta resultatmåttet av 𝑷𝑰𝑬 och ∆𝑷𝑰𝑬 som ger den 

inkrementella effekten av rapporterade incitamenten (Storå, 2013; Riedl, 2004). Med 

andra ord har ekvationerna 3 och 4 räknats två gånger, först med 𝑷𝑰𝑬 och sedan med 

∆𝑷𝑰𝑬. Kontrollvariabeln 𝑮𝑾 är goodwill före nedskrivningar vägt med totala 

tillgångar. Goodwill sätts i relation till totala tillgångar, eftersom företag med relativt 

mycket goodwill har en större benägenhet att göra goodwillnedskrivningar (Storå, 

2013).  

 

Kontrollvariabeln 𝑩𝑻𝑴 får sitt värde från book-to-market-ratio före nedskrivningar, 

det vill säga kalkyleras årets eget kapital adderat med goodwillnedskrivning delat med 

börsvärdet i slutet av året. Variabeln ∆𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺 beskriver årets förändring i försäljning 

i förhållande till totala tillgångar. ∆𝑪𝑭 är förändringen i kassaflödet under året i 

förhållande till totala tillgångar. Variabeln Å𝑹 är en dummyvariabel som har värdet 1 

för observationens ifrågavarande år och 0 för alla andra år. 

 

I tabellen nedan beskrivs alla variabler som används i avhandlingen samt hur de 

kalkylerats, eftersom databasen ORBIS inte ger rakt ut värden för flera av variablerna. 

I avhandlingen används inte kontrollvariabler för industri eller storlek. Beräkningar av 

variabler görs i excel förrän de flyttas till statistikprogrammet SPSS. Mera om urvalet 

och manipuleringen av data i följande kapitel.  

  



 39 

Tabell 1 

Tabell 1: 

Variabelbeskrivning 

 Namn Definition 

Vägningsvariabel 𝑻𝑨 

Företagets totala tillgångar för 

räkenskapsperioden. 

 
𝑬 

Årets resultat efter nedskrivning 

dividerat med årets TTIB (totala 

tillgångar ingående balans). 

 
𝑷𝑰𝑬 

Årets resultat före nedskrivning 

dividerat med årets TTIB. 

Resultatmått 
∆𝑬 

Förändring i årets resultat efter 

nedskrivning (räknas som  𝑬𝑡 −  𝑬𝑡−1 

). 

 
∆𝑷𝑰𝑬 

Förändring i årets resultat före 

nedskrivning (räknas som 𝑷𝑰𝑬𝑡 −

𝑷𝑰𝑬𝑡−1 ). 

 

𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲 

Har värdet 1 om företaget under 

räkenskapsperioden inte gör några 

goodwill nedskrivningar. Har värdet 0 

annars. 

Beroendevariabler 
𝑺𝑻𝑨𝑵𝑵𝑨 

Har värdet 1 om företaget hålls i 

samma distributionsintervall både före 

och efter nedskrivningar under 

räkenskapsperioden. 

 
𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹 

Storleken på goodwillnedskrivningen i 

förhållande till totala tillgångar år t-1. 

 

𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑽𝑨𝑳𝟏 

Har värdet 1 om företaget hör till 

intervallet  +1 före nedskrivningar. Är 

0 om företaget hör till något annat 

intervall. 

Behandlingsvariabler 

𝑫Ä𝑴𝑷 

Får värdet 1 om företaget överskrider 

resultatmåtten 𝑷𝑰𝑬 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟎𝟕 eller 
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∆𝑷𝑰𝑬 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟒𝟓. Om inte får 

variabeln värdet 0. 

 

𝑺𝑩𝑨𝑫 

Får värdet 1 om företaget underskrider 

resultatmåtten 𝑷𝑰𝑬 = −𝟎, 𝟎𝟐𝟑𝟑 eller 

∆𝑷𝑰𝑬 = −𝟎, 𝟎𝟑𝟖𝟔 . Om inte får 

variabeln värdet 0. 

 

𝑷𝑰𝑴𝑬𝑻𝑹𝑰𝑪 

Är den relevanta före 

nedskrivningsvariabeln (alltså 𝑷𝑰𝑬 

eller ∆𝑷𝑰𝑬) används endast i 

ekvationerna 2 och 3. 

 

𝑮𝑾 

Förhållandet mellan årets goodwill 

före nedskrivning och årets totala 

tillgångar. (goodwill + årets 

goodwillnedskrivningar) / årets totala 

tillgångar. 

Kontrollvariabler 

𝑩𝑻𝑴 

Före nedskrivningar book-to-market-

ratio. (årets eget kapital + årets 

goodwillnedskrivning) / börsvärdet i 

slutet av året. 

 

∆𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺 

Förhållandet mellan årets förändring i 

försäljning och totala tillgångar t-1. 

(årets försäljning - försäljning t-1) / 

totala tillgångar t-1. 

 

∆𝑪𝑭 

Förhållandet mellan årets förändring i 

kassaflöden och totala tillgångar t-1. 

(årets kassaflöde - kassaflöde t-1) / 

totala tillgångar t-1. 

 
Å𝑹 

Dummyvariabel som har värdet 1 för 

ifrågavarande observationens år. Har 

värdet 0 för alla andra år. 
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4.3 Urval och datamanipulering  

 

Studiens data har hämtats från databasen Orbis, där den sparats i Microsoft Excel för 

bearbetning. Samplet består av 141 börsnoterade företag i Finland under perioden 2015 

- 2019, det vill säga 705 observationer tillsammans före elimineringar av olämpliga 

företag och observationer. I tabell 2 presenteras kriterierna för företagen samt hur 

många företag faller bort per kriteriet.  

 

Huvudkriteriet i avhandlingen är att företaget är börsnoterat under perioden 2015 till 

2019 i Finland och använder därmed IFRS-standarder. Detta kriteriet ledde till 705 

observationer med 141 företag. Följande kriteriet är att företaget har SIC koden 1, 2, 

3, 4, 5, 7 eller 8, det vill säga elimineras företag med SIC koden 6 och 9, eftersom de 

är finansiella institut eller banker. Därmed återstår det 595 observation, varefter det 

elimineras företag som endast rapporterar goodwill i 2 eller mindre år av 

observationsperioden, eftersom variabelberäkningar kräver goodwill i åtminstone 3 år. 

Dessa observationer fanns det 110 av, vilket betyder att det återstår 485 observationer.  

 

Följande steg före kalkylering av variablerna var att samla goodwillnedskrivningsdata 

för de återstående 485 antal observationer. Detta utfördes med att undersöka företagets 

årsbokslut för ifrågavarande observationsår. Årsboksluten hämtades från 

Vuosikertomukset.net, som samlar in års- och kvartalsbokslut från finländska 

börsbolag och gör dem lätt tillgängliga för alla. Enskilda årsbokslut måste hämtas från 

ett företags egna sidor, eftersom de inte var tillgängliga på Vuosikerotmuket.net. 

Nedskrivningsdata insamlingen var den mest manuella processen i avhandlingen, 

eftersom företagens årsbokslut måste granskas enskilt per år. Trots allt var det tur att 

flesta företag följer samma standarder, vilket gör insamlingen av nedskrivningsdata 

mycket enklare. 

 

Då insamling av goodwillnedskrivningarna var fullständiga kunde kalkylering av 

variablerna påbörjas. Alla variabler för alla företag i varje observations år räknades i 

Microsoft Excel, där elimineringar av företag som hade ofullständiga års data utfördes. 

Detta resulterade till ytterligare 68 elimineringar av observationer, vilket betyder att 

sampelstorleken i avhandlingen blev 417. Vidare saknas data för enskilda variabler, 
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som till exempel resultatmåtten ∆𝑷𝑰𝑬 och ∆𝑬 har endast 402 observationer.  När 

variablerna var kalkylerade infördes dessa till statistikprogrammet SPSS där den 

deskriptiva statistiken, fyra logistiska regressionsanalyser och två linjära 

regressionsanalyser utfördes.  
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Tabell 2: Eliminering av olämpliga företag (utan elimineringar totalt 705 

observationer. 

Tabell 2: 

Eliminering av 

olämpliga företag. 

  

Kriteriet 

 

ORBIS 

Observationer 

som inte möter 

kriteriet 

Observationer 

kvar 

Börsnoterade 

företag i Finland 

under perioden 

2015–2019 

  

705 

Finansiella institut 

och banker SIC 6 

och 9 

110 

 

595 

≤ 2 perioder med 

goodwill 

110 485 

Observationer i 

enskilda år inte 

rapporterade 

goodwill eller hade 

ofullständig data för 

vissa variabler i 

enskilda år 

 

 

68 

 

 

 

417 

Tabell 3 

Tabell 3 

Nedskrivningar 

per år 

2015 2016 2017 2018 2019 Totalt % av 

417 

Nedskrivningar 9 12 9 7 6 43 10,31 % 
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5 Resultat 

 

I kapitlet presenteras studiens empiriska resultat, som framräknades med 

statistikprogrammet SPSS. I första underrubriken presenteras och diskuteras den 

deskriptiva statistiken av ekvationernas variabler. Därefter introduceras och diskuteras 

resultaten från de fyra logistiska regressionsanalyserna samt de två linjära 

regressionsanalyserna. Kapitlet avslutas med metoddiskussion, som sammanfattar och 

diskuterar utfallet av metoder som användes  

 

 

5.1 Deskriptiv statistik 

 

I figuren nedan visas den deskriptiva statistiken för variablerna som använts i 

avhandlingen. För eliminering av outliers variablerna 𝑮𝑾, 𝑩𝑻𝑴, ∆𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺, 

∆𝑪𝑭, 𝑬, 𝑷𝑰𝑬, ∆𝑬 och ∆𝑷𝑰𝑬 har Interquartile range (IQR) använts. Formlerna som 

används i identifiering av extrema värden är: 

 

𝑰𝑸𝑹 = 𝑸𝟑 − 𝑸𝟏 

Ö𝒗𝒓𝒆 𝒈𝒓ä𝒏𝒔𝒆𝒏 = 𝑸𝟑 + (𝟏, 𝟓 × 𝑰𝑸𝑹) 

𝑵𝒆𝒅𝒓𝒆 𝒈𝒓ä𝒏𝒔𝒆𝒏 = 𝑸𝟏 − (𝟏, 𝟓 × 𝑰𝑸𝑹) 

 

Variablerna i ovannämnda ekvationer framställs som; 𝑸𝟑 är den övre 75% av samplet, 

𝑸𝟏 är nedre 25% av samplet. 𝑰𝑸𝑹 blir området i mitten av samplet, det vill säga mitten 

50%. Målet med tillvägagångssättet är att skapa övre- och nedre gränser för milda 

extremvärden (outliers) och stora extremvärden. Med andra ord, skapar övre- och 

nedre gränsen ett räckvidd, inom vilken värdena måste befinna sig för att inte vara 

extrema outliers. Alla värden som befinner sig utanför detta räckvidd har ett 

extremvärde och får värdet av övre- eller nedregränsen. I appendix (kapitel 7) 

presenteras resultat utan IQR elimineringar, vilka också diskuteras i sista 

underrubriken 5.5 Känslighetsanalys.  
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Tabell 4 

 

 

 

Det som först hoppar fram är skillnaderna i observationsmängden (N). Främsta 

orsaken är att vissa år hade variabler som fattades. Variabeln 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑽𝑨𝑳𝟏 har endast 

305 observationer, på grund av att dikotomvariabeln har värdet 1 om företaget hör till 

0 eller +1 och värdet 0 om den hör till intervallet +2 till +5. Observationer som hör till 

intervallet -1 till -5 har inga värden alls, eftersom dessa observationer kan ha andra 

orsaker för nedskrivning av goodwill. 

 

Medeltalet (Mean) och medianen har inte stora skillnader, på grund av elimineringen 

med IQR metoden som presenterades i början av kapitlet. Skevheten och toppigheten 

är ett ytterligare intressant resultat från den deskriptiva statistiken. För att datasamplet 

ska följa en normal distribution bör både skevhet och toppighet för variabeln vara nära 

0. Om variabeln har en negativ skevhet innebär det att kurvan har en längre svans åt 

vänster, det vill säga lutar kurvan mot höger. Däremot då variabeln har en positiv 

Tabell 4 

Deskriptiv 

statistik 1 

Mean Median Std. 

Deviation 

Skevhet Minimum  Maximum Toppighet 25% 75% N 

𝑬 0,06041 0,05713 0,08093 0,024 -0,12342 0,24657 0,258 0,01569 0,10798 417 

𝑷𝑰𝑬 0,06174 0,05737 0,07963 0,040 -0,12027 0,01636 0,268 0,01636 0,10829 417 

∆𝑬 0,00026 0,00086 0,04658 -0,005 -0,09489 0,09380 -0,004 -0,02447 0,02325 402 

∆𝑷𝑰𝑬 0,00060 0,00107 0,04472 -0,029 -0,09204 0,09110 0,017 -0,23727 0,02264 402 

𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲 0,9 1,00 0,304 -2,620 0 1 4,885 - - 417 

𝑺𝑻𝑨𝑵𝑵𝑨 0,55 1,00 0,498 -0,198 0 1 -1,970 - - 417 

𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹 0,00210 0,00000 0,01383 11,548 0 0,21724 158,674 0,00000 0,00000 417 

𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑽𝑨𝑳𝟏 0,77 1 0,419 -1,315 0 1 -0,272 - - 305 

𝑫Ä𝑴𝑷 0,37 0,00 0,483 0,544 0 1 -1,713 - - 417 

𝑺𝑩𝑨𝑫 0,13 0 0,341 2,153 0 1 2,648 - - 417 

𝑮𝑾 0,20206 0,17253 0,17451 0,835 0,00141 0,72417 0,005 0,04513 0,31679 429 

𝑩𝑻𝑴 0,62431 0,51249 0,44559 0,813 -0,49250 1,61969 0,254 0,29761 0,82814 428 

∆𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺 0,04754 0,03193 0,15211 0,263 -0,27711 0,35787 0,088 -0,03989 0,11994 417 

∆𝑪𝑭 0,01134 0,01149 0,05012 0,023 -0,09585 0,11385 0,132 -0,01722 0,03528 417 
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skevhet har kurvan en längre svans åt höger och då lutar kurvan mot vänster. Medan 

skevhet beskriver hur kurvan ser ut horisontellt, beskriver toppigheten hur kurvan ser 

ut vertikalt. Desto mindre toppigheten är desto plattare är också kurvan. Om 

toppigheten har ett högt värde innebär det att framstående extremvärden förekommer 

i datat. Tabell 4 visar att varken resultatmåtten eller kontrollvariablerna har extrema 

toppighetsvärden. 

 

Det kan tolkas från tabellen att kontrollvariablerna 

𝑷𝑰𝑬, 𝑬, ∆𝑷𝑰𝑬, ∆𝑬, 𝑮𝑾, 𝑩𝑻𝑴, ∆𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺 och ∆𝑪𝑭, där IQR eliminering har använts är 

nära normal distribution både i skevhet och toppighet. Skevhet och toppighet för 

dikotomvariablerna är inte viktiga. Beroendevariabeln 𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹 har en mycket hög 

skevhet och en otroligt hög toppighet. På grund av att få nedskrivningar på goodwill 

utfördes av sampelföretagen mellan åren 2015–2019. Därmed har majoriteten av 

variabeln värdet 0, vilket också kan utläsas från medelvärdet (mean) och medianen. 

 

I intervallfördelningen användes antagandet att det årligen i intervallfördelningen 

skulle finnas mest observationer inom intervallerna -1 till +1. Om extremvärden inte 

skulle ha eliminerats skulle det i vissa år ha lett till att endast ett fåtal observationer 

överträffat eller inte överträffat resultatmålen. Det förekom också situationer där 

största delen av observationer skulle ha landat inom samma intervall, vilket också 

skulle ha förvrängt resultatet. Tillvägagångssättet utfördes för att få en så rättvisande 

frekvensfördelning som möjligt. Nedan i Tabell 5 presenteras intervallfördelningens 

deskriptiva statistik, vilket följs av två histogram av intervallfördelningen före 

goodwillnedskrivning samt samma fördelning efter goodwillnedskrivning. 

 

Tabell 5 

 

Tabell 5 

Deskriptiv 

statistik 2 

Mean Median Std. 

Deviation 

Skevhet Minimum  Maximum Toppighet 25% 75% N 

𝑬 intervall 0,17 0,00 1,711 -0,080 -5 5 1,711 -1 1 417 

𝑷𝑰𝑬 intervall 0,21 0,00 1,683 -0,052 -5 5 1,683 -1 1 417 
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Skevheten av intervall resultatmåtten i tabell 2 indikerar att data är mycket 

symmetriskt. Toppigheten är dock hög, vilket berättar att största delen av 

observationer ligger inom intervallet -1 till +1 då också medeltalet är nära medianen 

och skevheten hör till normal distributionen. I histogrammerna nedan kan 

frekvensfördelningen och kurvan utläsas för båda resultatmåtten. 

Histogram 1 (Full bild i Appendix) 

 

Histogram 2 (Full bild i Appendix) 

 

 

 

Histogram 1 och 2 ovan beskriver fördelningen på observationer mellan åren 2015–

2019. Y-axeln beskriver frekvensen, det vill säga mängden observationer. Medan, x-

axeln visar intervallklasserna, som i tidigare kapitel bestämdes vara -5 till +5. 

Histogram 1 är frekvensfördelningen före goodwillnedskrivningar, under tiden som 

histogram 2 demonstrerar fördelningen efter nedskrivningar. 
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Från dessa två histogram kan det konstateras att det inte visuellt syns avsevärda 

skillnader på distributionen före goodwillnedskrivningar (histogram 1) och efter 

goodwillnedskrivningar (histogram 2). Orsaken är att det helt enkelt utfördes få 

nedskrivningar. Då histogrammen jämförs kan det konstateras att de delvis stöder 

förslaget i H3, som beskrivits i kapitlet 4.2.1. H3 föreslog i tidigare kapitlet att om 

hypotesen är korrekt, landar de flesta observationer inom intervall 0 och +1 efter 

nedskrivningar, vilket kan utläsas från histogram 2. Däremot föreslog H3 också att få 

företag landar inom intervallet -1 efter nedskrivningar, vilket det inte gör i histogram 

2. 

 

I tabellen nedan framställs en korrelationsmatris som formar en förståelse hur 

variablerna som används korrelerar med varandra. Då korrelationen är 1 finns det en 

perfekt korrelation mellan variablerna, det vill säga är data i variablerna perfekt lik 

varandra. Om korrelationen är -1 återspeglar det en perfekt negativ korrelation mellan 

data i variablerna. En dubbelsidig Pearsons korrelationsmatris har utförts, med 

signifikans gräns på 0,05. Med andra ord redogörs både vad korrelationen är och om 

denna korrelation är signifikant har bör den ha värdet under 0,05. För att spara rum har 

värden i matrisen som har en signifikant korrelation en stjärna ovanför siffran ”*” samt 

en röd färg. Ändamålet med en korrelationsmatris är att granska om data i variablerna 

är lämpliga.  
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Tabell 6 

Tabell 6 

Korrelation

smatris 

𝑬 𝑷𝑰𝑬 ∆𝑬 ∆𝑷𝑰𝑬 𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲 𝑺𝑻𝑨𝑵𝑵𝑨 𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑽𝑨𝑳𝟏 𝑫Ä𝑴𝑷 𝑺𝑩𝑨𝑫 𝑮𝑾 𝑩𝑻𝑴 ∆𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔 ∆𝑪𝑭 

𝑬 1              

𝑷𝑰𝑬 ,997* 1             

∆𝑬 ,339* ,330* 1            

∆𝑷𝑰𝑬 ,311* ,313* ,967* 1           

𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲 -,127* ,082 ,133* ,036 1          

𝑺𝑻𝑨𝑵𝑵𝑨 ,131* ,120* ,121* ,099* ,073 1         

𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹 -,221* -,179* -,192* ,017 ,450* -,138* 1        

𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑽𝑨𝑳𝟏 -,751* -,758* -,130* -,129* -,052 ,939* ,069 1       

𝑫Ä𝑴𝑷 ,754* ,755* ,237* ,228* ,096* -,006 -,100* ,535* 1      

𝑺𝑩𝑨𝑫 -,652* -,655* -,248* -,219* -,028 -,435* ,176* - -,301* 1     

𝑮𝑾 -,144* -,141* -,033* -,008 -,059 ,071 ,127* ,166* -,058 ,045 1    

𝑩𝑻𝑴 -,341* -,337* -,073 -,087 -,076 ,036 -,005 ,393 -,420* ,035 -,085 1   

∆𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔 ,356* ,352* ,103* ,101* ,076 ,015 -,078 -,276* ,251* -,167* ,063 -,228* 1  

∆𝑪𝑭 ,346* ,348* ,634* ,658* -,106* ,092 ,008 -,156* ,245* -,216* ,056 -,167* ,183* 

 

1 

 

I korrelationsmatrisen framställs det att 77 av 105 (ca. 73%) observationer är 

signifikanta, vilket betyder att korrelationen i dessa observationer inte förekommer på 

måfå. Med andra ord kan det konstateras att korrelationsvärden för de signifikanta 

observationerna stämmer med en god säkerhet. Den diagonala raden med värdet 1 

betyder att det förekommer en perfekt korrelation, vilket är uppenbart, eftersom 

korrelationen mäts mot samma variabel. Tumregeln för att multikollineralitet inte 

förorsakar typ 1 error i avhandlingens slutsatser anses vara 0,7 eller 0,8, uttrycker 

Kalnins (2018) då han hänvisar till Judge, Hill, Griffiths, Lutkepohl och Lee (1982). 

För denna avhandling har gränsen bestämmts till 0,8.  

 

Vilket omedelbart blir uppenbart är att variablerna 𝐸 och 𝑃𝐼𝐸 samt  

∆𝐸 och ∆𝑃𝐼𝐸 korrelerar mycket med varandra, det vill säga förorsakar 

multikollineralitet. Anledningen är att relativt få nedskrivningar på goodwill har gjort 

mellan åren 2015–2019, vilket betyder att resultatmåtten före och efter nedskrivningar 

är identiska. Det har dock ingen betydelse, eftersom resultatmåtten har endast utnyttjas 

för att bestämma till vilket intervall observationen hör till. Dessutom tillämpas endast 

𝑃𝐼𝐸 och ∆𝑃𝐼𝐸 i ekvationerna 3 och 4 som värdet för 𝑃𝐼𝑀𝐸𝑇𝑅𝐼𝐶1. Utöver dessa kan 
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det också utläsas från tabell 6 att variabeln 𝑆𝑇𝐴𝑁𝑁𝐴 och 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐴𝐿1 förorsakar 

multikollineralitet, vilket beror på att båda variablerna fokuserar sig på intervallet 0 

och +1. Detta är dock uppenbart, eftersom företag som hör till intervallet 0 till +1 får 

värdet 1 i variabeln 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐴𝐿1 och 0 annars. Variabeln 𝑆𝑇𝐴𝑁𝑁𝐴 får också värdet 

1 då företaget hör till intervallet 0 och +1 och stannar i samma intervall både före och 

efter goodwillnedskrivningar. Övrigt, korrelerar inga variabler för mycket med 

varandra, således kan det konstateras att variablerna i denna avhandling är lämpliga.  

 

 

5.2 Resultat för H1 och H2 

 

I kapitlet presenteras resultatet för hypoteserna 1 och 2. I tabellen nedan framställs 

resultaten från logistiska regressionsanalysen för hypoteserna, det vill säga ekvation 3. 

Logistiska- och linjära regressionen för ekvationen utförs två gånger, där den första 

har 𝑃𝐼𝑀𝐸𝑇𝑅𝐼𝐶1 värdet från variabeln 𝑃𝐼𝐸 och i den andra har variabeln värdet från 

∆𝑃𝐼𝐸. Skälet att detta görs är att kontrollera ett företags prestation för året, samt 

granska om förändringen i variabeln påverkar utfallet. Variablernas förväntade 

riktning är baserade på förväntade riktningarna i Storå (2013) studie. 
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5.2.1 Logistiska regressionen H1 och H2 

 

 

𝒓𝒆𝒔. 𝒕𝒂𝒃 𝟏: 𝑺𝒂𝒏𝒏𝒐𝒍𝒊𝒌(𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲) =  
1

1 + ℯ−𝑍
 𝑑ä𝑟 𝑍

=  𝛽0 + 𝛽1𝐷Ä𝑀𝑃 + 𝛽2𝑆𝐵𝐴𝐷 + 𝛽3𝑃𝐼𝐸 + 𝛽4𝐺𝑊 + 𝛽5𝐵𝑇𝑀 + 𝛽6∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽7∆𝐶𝐹 + 𝛽8å𝑟 

 

Beroendevariabel  𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲     

Variabel Förväntad 

riktning 

B-värde Signifikans Exp (B)  

𝐷Ä𝑀𝑃 - 0,600 ,335 1,822  

𝑆𝐵𝐴𝐷 + -0,087 ,902 0,917  

𝑃𝐼𝐸 + -2,101 ,686 0,122  

𝐺𝑊 - -1,324 ,159 0,266  

𝐵𝑇𝑀 - -0,343 ,385 0,709  

∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 0,921 ,449 2,511  

∆𝐶𝐹 + 5,790 ,117 326,893  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡  2,936 ,000 18,845  
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𝒓𝒆𝒔. 𝒕𝒂𝒃𝟐: 𝑺𝒂𝒏𝒏𝒐𝒍𝒊𝒌(𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲) =  
1

1 + ℯ−𝑍
 𝑑ä𝑟 𝑍

=  𝛽0 + 𝛽1𝐷Ä𝑀𝑃 + 𝛽2𝑆𝐵𝐴𝐷 + 𝛽3∆𝑃𝐼𝐸 + 𝛽4𝐺𝑊 + 𝛽5𝐵𝑇𝑀 + 𝛽6∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽7∆𝐶𝐹 + 𝛽8å𝑟 

 

Beroendevariabel  𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲     

Variabel Förväntad 

riktning 

B-värde Signifikans Exp (B)  

𝐷Ä𝑀𝑃 - 0,451 ,312 1,569  

𝑆𝐵𝐴𝐷 + 0,008 ,987 1,008  

∆𝑃𝐼𝐸 + -4,732 ,351 0,009  

𝐺𝑊 - -1,297 ,162 0,273  

𝐵𝑇𝑀 - -0,275 ,484 0,760  

∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 0,701 ,554 2,016  

∆𝐶𝐹 + 7,926 ,080 2769,335  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡  2,827 ,000 16,988  

 

Resultatet från logistiska regressionsanalysen i både 𝑃𝐼𝐸 och ∆𝑃𝐼𝐸 distribution, tyder 

på att ingen variabel i modellen är signifikant. Gränsen för att en variabel är signifikant 

anses vara ,05 vilket innebär att det finns en 5% möjlighet att resultatet av variabeln är 

fel, medan variabeln kan med 95% säkerhet vara rätt. Som ovan kan utläsas har 

variabeln ∆𝐶𝐹 (i res.tab 2) den lägsta signifikansen 0,080 vilket betecknar att det finns 

en 8% möjlighet att resultatet i variabeln är fel, medan en 92% sannolikhet att den är 

rätt. Resultatet är belastat av insignifikans och därför kan det lika gärna tänkas att B-

värdet för alla variabler är 0. Trots detta är det viktigt att komma ihåg att 

signifikansgränserna är godtyckligt bestämda och därför kommer avhandlingen att 

diskutera möjliga samband.  

 

Om signifikansen för resultatet i logistiska regressionsanalysen inte skulle beaktas, 

förekommer det en liten positiv riktning i behandlingsvariabeln 𝐷Ä𝑀𝑃 i båda 
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regressionerna. Vilket innebär ett positivt samband mellan variabeln och 

beroendevariabeln, som avviker från det förväntade negativa sambandet mellan 

variablerna. Det vill säga har företag i behandlingsgruppen en större sannolikhet att 

inte göra goodwillnedskrivningar, än företag in kontrollgruppen. Variabeln 𝑆𝐵𝐴𝐷 

skulle ha haft den förväntade riktningen i res. tab 2, vilket innebär att 

behandlingsgruppen i 𝑆𝐵𝐴𝐷, det vill säga företag som ligger långt ifrån resultatmålet, 

har en större sannolikhet att utföra goodwillnedskrivningar än kontrollgruppen som 

ligger nära resultatmålet.  

 

 

5.2.2 Linjära regressionen för H1 och H2 

 

I underrubriken presenteras resultatet från den linjära regressionsanalysen för 

hypoteserna H1 och H2. Skälen att ekvation 4 är en linjär regressionsanalys  är att den 

beroendevariabeln kan ha andra värden än 0 och 1. Berondevariabeln i den linjära 

regressionsanalysen är  𝑁𝐸𝐷𝑆𝐾𝑅 (ekv. 4) som är storleken på goodwillnedskrivningen 

i förhållande till företagets totala tillgångar t-1 (se variabelbeskrivning).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

𝑟𝑒𝑠. 𝑡𝑎𝑏 3: 𝐸𝑘𝑣 3: 𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹

=  𝛽0 + 𝛽1𝐷Ä𝑀𝑃 + 𝛽2𝑆𝐵𝐴𝐷 + 𝛽3𝑃𝐼𝐸 + 𝛽4𝐺𝑊 + 𝛽5𝐵𝑇𝑀 + 𝛽6∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽7∆𝐶𝐹 + 𝛽8å𝑟 

 

Beroendevariabel 

𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹 

 𝑅2 = 0,067   

 Förväntad 

riktning 

B-värde Signifikans  

𝐷Ä𝑀𝑃 + 0,000 ,912  

𝑆𝐵𝐴𝐷 - 0,004 ,154  

𝑃𝐼𝐸 - -0,019 ,318  

𝐺𝑊 + 0,009 ,031*  

𝐵𝑇𝑀 + -0,001 ,564  

∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 - -0,005 ,315  

∆𝐶𝐹 - 0,014 ,325  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡  0,001 ,825  
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𝑟𝑒𝑠. 𝑡𝑎𝑏 4: 𝐸𝑘𝑣 3: 𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹

=  𝛽0 + 𝛽1𝐷Ä𝑀𝑃 + 𝛽2𝑆𝐵𝐴𝐷 + 𝛽3∆𝑃𝐼𝐸 + 𝛽4𝐺𝑊 + 𝛽5𝐵𝑇𝑀 + 𝛽6∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽7∆𝐶𝐹 + 𝛽8å𝑟 

 

Beroendevariabel 

𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹 

 𝑅2 = 0,071   

 Förväntad 

riktning 

B-värde Signifikans  

𝐷Ä𝑀𝑃 + -0,002 ,348  

𝑆𝐵𝐴𝐷 - 0,007 ,003*  

∆𝑃𝐼𝐸 - 0,026 ,214  

𝐺𝑊 + 0,010 ,011*  

𝐵𝑇𝑀 + -0,001 ,601  

∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 - -0,006 ,213  

∆𝐶𝐹 - 0,004 ,842  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡  0,00 ,858  

 

Resultaten från linjära regressionen är oförväntade. För det första, förekommer det 

endast en signifikant variabel i första regressionen (res.tab 3) och två i den andra 

(res.tab 4). För det andra, har variabeln  𝑆𝐵𝐴𝐷 ett signifikant positivt samband med 

beroendevariabeln i den andra tabellen (res.tab 4). Det förväntade resultatet för H1 och 

H2 i den linjära regressionen var att 𝐷Ä𝑀𝑃 var signifikant positiv, medan 𝑆𝐵𝐴𝐷 var 

signifikant negativ. Trots det, har 𝑆𝐵𝐴𝐷 ett tämligen litet B-värde, men ändå tyder det 

att H2 inte stämmer. Resultaten i tabellerna (res.tab 3 och res.tab 4) indikerar att 

förväntningarna var inkorrekta och att även 𝐷Ä𝑀𝑃 är insignifikant. Kontrollvariabeln 

𝐺𝑊 var den enda signifikanta kontrollvariabel och hade även den förväntade 

riktningen i båda regressionerna.  
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𝑅2, som presenteras på båda linjära resultattabellerna beskriver hur stor del av 

förändringarna i den beroende variabeln kan förklaras med de oberoende variablerna. 

I den första (res.tab 3) är 𝑅2 0,067, vilket betyder att 6,7% av förändringarna i 

𝑁𝐸𝐷𝑆𝐾𝑅 kan förklaras med de oberoendevariablerna. I andra linjära regressionen 

(res.tab 4) är 𝑅2 0,071, det vill säga 7,1% av förändringarna i 𝑁𝐸𝐷𝑆𝐾𝑅 kan förklaras 

av de oberoendevariablerna. Detta betyder att i båda fallen är oberoendevariablerna 

svaga att förklara förändringarna i den beroendevariabeln. 

 

 

5.3 Resultat för H3 

 

I underrubriken presenteras resultatet för H3:s två logistiska regressionsanalyser. 

Tabellerna nedan är presenterade lik tabellerna för H1 och H2. Även för dessa 

variabler är de förväntade riktningarna i likhet med studien av Storå (2013).  
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5.3.1 Logistiska regressioner för H3 

 

𝑅𝑒𝑠. 𝑡𝑎𝑏 5: 𝐸𝑘𝑣 1: 𝑺𝒂𝒏𝒏𝒐𝒍𝒊𝒌(𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲) =  
1

1 + ℯ−𝑍
 𝑑ä𝑟 𝑍

=  𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐴𝐿1 + 𝛽2𝐺𝑊 + 𝛽3𝐵𝑇𝑀 + 𝛽4∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽5∆𝐶𝐹 + 𝛽6Å𝑅 

 

 

Beroendevariabel  𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲     

Variabel Förväntad 

riktning 

B-värde Signifikans Exp (B)  

𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐴𝐿1 + 0,038 ,950 1,038  

𝐺𝑊 - -1,357 ,241 0,258  

𝐵𝑇𝑀 - -0,653 ,219 0,520  

∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 1,477 ,371 4,382  

∆𝐶𝐹 + 11,998 ,012* 162403,440  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡  4,236 ,000 69,152  

 

Behandlingvariabeln 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐴𝐿1 är kraftigt insignifikant, vilket indikerar att 

hypotesen i H3 att företag använder goodwillnedskrivningar för resultatmaximering 

inte finner stöd av regressionen. Med andra ord stöder resultatet inte förväntningen att 

företag som knappt överskrider resultatmålet har en större benägenhet att undvika 

goodwillnedskrivningar än företag som klart överträffat resultatmålet.. Om det 

föreställs att behandlingsvariabeln är signifikant, skulle den förväntade riktningen ha 

varit korrekt. Därmed skulle Exp (B) tytt att företag som ligger inom intervallet 0 till 

+1, har en 1,038 gånger större sannolikhet att undvika goodwillnedskrivningar, än de 

företag som ligger inom intervallet +2 till +5. Trots det är behandlingsvariabeln så 

kraftigt insignifikant att sådana slutsatser inte kan med säkerhet dras. Från tabellen 

(res.tab 5) kan det utläsas att den enda signifikanta variabeln var ∆𝐶𝐹, som även hade 

den förväntade riktningen.   
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𝑅𝑒𝑠. 𝑡𝑎𝑏 6: 𝐸𝑘𝑣 2: 𝑺𝒂𝒏𝒏𝒐𝒍𝒊𝒌(𝑺𝑻𝑨𝑵𝑵𝑨) =  
1

1 + ℯ−𝑍
 𝑑ä𝑟 𝑍

=  𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐴𝐿1 + 𝛽2𝐺𝑊 + 𝛽3𝐵𝑇𝑀 + 𝛽4∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽5∆𝐶𝐹 + 𝛽6Å𝑅 

 

Beroendevariabel  𝑺𝑻𝑨𝑵𝑵𝑨     

Variabel Förväntad 

riktning 

B-värde Signifikans Exp (B)  

𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐴𝐿1 + 29,324 ,994 5,435E+12  

𝐺𝑊 - -4,127 ,095 0,016  

𝐵𝑇𝑀 - -1,851 ,055 0,157  

∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 8,898 ,023* 7318,922  

∆𝐶𝐹 + 16,584 ,108 15938186,89  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡  -23,694 ,995 0,000  

 

Även denna logistiska regressionsanalysen lider av insignifikans, med enda 

signifikanta variabeln ∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆, som även har den förväntade riktningen. Även 

variablerna 𝐺𝑊, 𝐵𝑇𝑀 och ∆𝐶𝐹 har ett relativt lågt signifikansvärde, också med 

förväntade riktningar. Behandlingsvariabeln 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐴𝐿1 har ett högt 

signifikansvärde, vilket betyder att H3 inte får stöd av denna ekvation heller.  

 

 

5.4 Metoddiskussion och sammanfattning av resultat 

 

De samband som avhandlingen sökt efter har inte hittats, trots att det användes 

liknande metoder som Storå (2013). I studien av Storå (2013), fann skribenten 

signifikanta samband att observationer i behandlingsgruppen har en 1,510 gånger 

större sannolikhet att undvika goodwillnedskrivningar, än kontrollgruppen. 

Skribentens resultat i detta sammanhang är nära det resultatet denna avhandling 

åstadkommit med (1,038), skillnaden är givetvis i signifikansen, vilket denna 
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avhandling inte har. Ytterligare fann skribenten ett signifikant samband att 

observationer i behandlingsgruppen har en 2,073 (2,712, insig.) gånger större 

sannolikhet att stanna inom samma intervall före och efter goodwillnedskrivningar, än 

kontrollgruppen (Storå, 2013). Vidare hittar skribenten även statistiskt signifikanta 

resultat för big bath och resultatdämpning i logistiska regressionen samt linjära 

regressionen. Sammanfattningsvis kan det konstateras att resultaten från studien inte 

stämmer överens med tidigare studier.  

 

I både logistiska- och linjära regressioner har sampelstorleken en märkvärdig 

betydelse. Sampelstorleken i Storå (2013) studie var 19 846 observationer från 40 

länder, medan det i denna avhandling var 417 observationer enbart från Finland. Värt 

att notera är att från dessa 19 846 observationer hade 3 082 utfört nedskrivningar, 

vilket är cirka 16% (jämför. 10,31%). Trots att det procentuellt inte var allt för stor 

skillnad i mängden goodwillnedskrivningar mellan avhandlingarna är 43 

nedskrivningsobservationer allt för lite för att modellerna kunde få fram statistiskt 

signifikanta resultat.   

 

För att öka på sampelstorleken och på så sätt strävat till att åstadkomma statistiskt 

signifikanta resultat, kunde antingen ett längre tidsintervall väljas eller välja flera 

länder till studien. Orsaken att ett längre tidsintervall eller flera länder inte studerats är 

delvis på grund av databaserna och delvis på grund av tidsbrist. Från databasen ORBIS 

kunde det lätt erhållas redovisningsdata från flera länder och längre tidsintervall, men 

databasen erbjuder inte skillt goodwillnedskrivningsdata. Med andra ord krävs det att 

manuellt samla goodwillnedskrivningsdata från årsbokslut, vilket är rätt tidskrävande. 

 

Denna avhandling kunde inte finna stöd för hypoteserna att det skulle förekomma 

resultatmanipulering i Finland. Orsaken att avhandlingen inte kunde finna några 

statistiskt signifikanta resultat som skulle bekräfta hypoteserna kan bero på att 

metoden inte är passande för urvalet, men kan likväl bero på att Finland under 

observationsperioden varit annorlunda. Trots allt tyder resultaten inte att ett samband 

mellan resultatmanipulering och goodwillnedskrivningar ändå kunde finnas. Det vill 

säga kan studien inte med säkerhet föreslå att det inte förekommer 

resultatmanipulering med goodwillnedskrivningar i Finland. Dock utesluter inte 

resultaten den möjligheten heller. Med andra ord finns det en möjlighet att 
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resultatmanipulering med goodwillnedskrivningar inte uppträder sig i Finland mellan 

åren 2015–2019. Ett tydligt svar på om avhandlingens resultat beror på olämpligheten 

av metoden eller på att Finland under observationsperioden varit avvikande kan denna 

avhandling inte ge, eftersom det i detta fall skulle behövas mer data eller utförande av 

andra metoder.  

 

Lämpligheten av regressionerna bör även diskuteras. För att bestämma om logistiska 

regressionsmodellen är passlig för de variabler och data som inmatas, erbjuder SPSS 

en Omnibus Tests of Model Coefficients. I tabellerna nedan kan resultatet från detta 

test utläsas. Ovanför tabellen hittas även vilken ekvation resultaten hänvisar till. 

 

𝒓𝒆𝒔. 𝒕𝒂𝒃 𝟏: 𝑺𝒂𝒏𝒏𝒐𝒍𝒊𝒌(𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲) =  
1

1 + ℯ−𝑍
 𝑑ä𝑟 𝑍

=  𝛽0 + 𝛽1𝐷Ä𝑀𝑃 + 𝛽2𝑆𝐵𝐴𝐷 + 𝛽3𝑃𝐼𝐸 + 𝛽4𝐺𝑊 + 𝛽5𝐵𝑇𝑀 + 𝛽6∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽7∆𝐶𝐹 + 𝛽8å𝑟 

 

Tabell 7: 

Omnibus 

Tests of Model 

Coefficients 1 

Chi-square df Sig. 

 
Mode

l 

13,962 11 ,235 

 

𝒓𝒆𝒔. 𝒕𝒂𝒃 𝟐: 𝑺𝒂𝒏𝒏𝒐𝒍𝒊𝒌(𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲) =  
1

1 + ℯ−𝑍
 𝑑ä𝑟 𝑍

=  𝛽0 + 𝛽1𝐷Ä𝑀𝑃 + 𝛽2𝑆𝐵𝐴𝐷 + 𝛽3∆𝑃𝐼𝐸 + 𝛽4𝐺𝑊 + 𝛽5𝐵𝑇𝑀 + 𝛽6∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽7∆𝐶𝐹 + 𝛽8å𝑟 
 

Tabell 8: 

Omnibus 

Tests of Model 

Coefficients 2 

Chi-square df Sig. 

 Mode

l 

13,883 11 ,240 
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𝑹𝒆𝒔. 𝒕𝒂𝒃 𝟓: 𝑺𝒂𝒏𝒏𝒐𝒍𝒊𝒌(𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲) =  
1

1 + ℯ−𝑍
 𝑑ä𝑟 𝑍

=  𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐴𝐿1 + 𝛽2𝐺𝑊 + 𝛽3𝐵𝑇𝑀 + 𝛽4∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽5∆𝐶𝐹 + 𝛽6Å𝑅 

 

Tabell 9 

Omnibus 

Tests of Model 

Coefficients 3 

Chi-square df Sig. 

 Mode

l 

24,756 9 ,003 

 

𝑹𝒆𝒔. 𝒕𝒂𝒃 𝟔: 𝑺𝒂𝒏𝒏𝒐𝒍𝒊𝒌(𝑺𝑻𝑨𝑵𝑵𝑨) =  
1

1 + ℯ−𝑍
 𝑑ä𝑟 𝑍

=  𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐴𝐿1 + 𝛽2𝐺𝑊 + 𝛽3𝐵𝑇𝑀 + 𝛽4∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽5∆𝐶𝐹 + 𝛽6Å𝑅 

Tabell 10: 

Omnibus 

Tests of Model 

Coefficients 4 

Chi-square df Sig. 

 Mode

l 

294,321 9 ,000 

 

 

Signifikansen av testet berättar hur passlig modellen är. Som tydligt kan tolkas har de 

två första regressionerna (Tabell 7 och Tabell 8) rätt så höga signifikansvärden (,235 

och ,240), vilket berättar att regressionsmodellerna inte fungerade allt för bra till 

avhandlingens data och variabler. Däremot i de två sista regressionsmodellerna (tabell 

9 och tabell 10) syns det att modellerna är signifikanta (,003 och ,000), det vill säga 

var modellen passlig för avhandlingen.  

 

 

5.5 Känslighetsanalys 

 

För att demonstrera hur IQR elimineringen påverkar resultatet presenteras resultat av 

den deskriptiva statistiken och regressionerna utan elimineringar i appendix (se kapitel 

7). Detta utförs för att granska om verkställandet av elimineringar ger ett avvikande 

resultat från det resultat som presenteras i tidigare kapitel. IQR elimineringar utfördes 

för variablerna 𝐸, 𝑃𝐼𝐸, ∆𝐸, ∆𝑃𝐼𝐸, 𝐺𝑊, 𝐵𝑇𝑀, ∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 och ∆𝐶𝐹, så att så kallade IQR 

gränser bestämdes och om det förekommer observationer över dessa gränser (extrema 

outliers) ändrades observationensvärde till värdet av IQR övre- eller nedre gränsen.  
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Då det deskriptiva statistiken från appendix jämförs med den deskriptiva statistiken i 

resultatet kan några större skillnader urskiljas. Bland annat är skillnaderna i skevhet 

och toppighet för variablerna 𝐸, 𝑃𝐼𝐸, ∆𝐸, ∆𝑃𝐼𝐸, 𝐺𝑊, 𝐵𝑇𝑀, ∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 och ∆𝐶𝐹 

framstående. Till exempel variabeln ∆𝐶𝐹 har toppighet i den oeliminerade tabellen 

124,943 (appendix tabell 1), medan den i resultattabellen (tabell 4) har en toppighet på 

0,132, detta betyder att data i variabel i resultatet är avsevärt mer normalfördelat. 

Största skillnaden i skevhet har variabeln 𝐵𝑇𝑀 som i den oeliminerade tabellen 

(appendix tabell 1) har värdet 5,598 och i resultattabellen (tabell 4) har värdet 0,813, 

vilket också betyder att data i variabeln har en bättre normalfördelning då den har 

genomgått IQR eliminering. För övrigt förekommer det inte stora skillnader i den 

deskriptiva statistiken.  

 

I appendix tabell 2 presenteras korrelationsmatrisen med de oeliminerade värden. Den 

enda framstående skillnaden är mängden signifikanta observationer i matrisen, 64% 

(appendix tabell 2) och 73% (tabell 5). Annars skiljer sig matriserna inte avsevärt från 

varandra. Sammanfattat kan det konstateras även att regressionerna inte heller skiljer 

sig betydande från varandra. Största skillnaderna befinner sig i modellens lämplighet. 

I Omnibus Tests of Model Coefficients (appendix tabell 3.1, 4.1, 7.1 & 8.1) 

förekommer det att endast en av logistiska regressionsmodellerna hade ett signifikant 

värde och de återstående tre hade relativt höga signifikansvärden i jämförelse till 

tabellerna 7-10 ovan.  

 

Betydelsefulla skillnader i regressionerna uppstår inte då resultaten i appendix jämförs 

med resultaten som är presenterade ovan. Detta kan tolkas som ytterligare bekräftelse 

att storleken på samplet är orsaken att samband mellan resultatmanipulering och 

goodwillnedskrivningar inte förekommer. Alternativt kan det också tolkas som 

bekräftelse att resultatmanipulering med goodwillnedskrivningar inte förekommer 

mellan åren 2015–2019 i finska börsnoterade företag. Med andra ord ger 

känslighetsanalysen stöd för att avhandlingens resultat inte med säkerhet kan bevisa 

varken att resultatmanipulering förekommer eller att det inte förekommer. 
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6 Sammanfattning 

 

I kapitlet diskuteras avhandlingens huvudpunkter, det vill säga vad som har undersökts 

samt vilka resultat som avhandlingen framställer. Kapitlet börjar med att ge en 

sammanfattning av avhandlingen, varefter resultatet debatteras i underrubriken 6.1 

Diskussion. Avhandlingen avslutas med underrubrikerna om validitet och reliabilitet 

6.2 och förslag på fortsatta studier i underrubriken 6.3.  

 

Syftet med avhandlingen är att ta reda på om det förekommer resultatmanipulering 

med hjälp av goodwillnedskrivningar i finska börsbolag under perioden 2015–2019. I 

avhandlingen strävas det att finna bevis på resultatmanipulering genom 

resultatmaximering, resultatutjämning och Big bath. Resultatmanipulering har redan 

länge varit aktuellt inom redovisning och är ett intressant ämne, eftersom det är svårt 

att identifiera och kan förekomma i flera olika former. År 2005, när IFRS trädde i kraft 

i EU, förändrades sättet på vilket koncernföretag bör hantera goodwill. Förändringen 

i hantering av goodwill var märkbar, eftersom de flesta nationella GAAP i EU hade 

accepterat en årlig avskrivning på tillgången (så även i Finland). Det då nya IFRS-

tillvägagångssättet kräver att goodwill ska genomgå ett nedskrivningstest, där 

ledningen genom pålitliga kassaflödesanalyser ska beräkna ett nyttjandevärde för 

tillgången som också ska återspeglar ett företags ekonomiska framtidsutsikter. Därmed 

har möjligheten att manipulera koncernens resultat med goodwillnedskrivningar 

uppstått, yttrar flera tidigare studier (Camodeca, m.fl., 2013; Storå, 2013; Kabir och 

Rahman, 2016; Begona och Padros, 2015; Pajunen och Saastamoinen, 2014; Detzen 

och Zülch, 2012). 

 

Det har utförts en hel del tidigare studier om resultatmanipulering med goodwill har 

utförts en hel del under åren efter lagstiftningen om IFRS-standarder till börsnoterade 

företag i EU trädde i kraft år 2005. Majoriteten av dessa studier fokuserar på länder 

med en mångfald av börsbolag eller på ett större område eller region. I denna 

avhandling koncentreras det specifikt på börsbolag i Finland mellan åren 2015 till 

2019. Tidigare studier inom ämnet med Finland i fokus har gjorts av bland annat 

Pajunen och Saastamoinen (2013). Skribenternas studie utfördes som en enkätstudie 

riktad till revisorer som har reviderat finska börsbolag (2013). Studien gav en god bild 
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av situationen i Finland gällande IFRS-goodwillnedskrivningar, men denna 

avhandling eftertraktade om liknande resultat kunde hittas kvantitativt. Övriga studier 

som presenterades i kapitlet om tidigare studier är så gott som eniga om att det i någon 

form förekommer resultatmanipulering med IFRS-goodwillnedskrivningar.  

 

På basen av de tidigare studierna valde avhandlingen tre hypoteser. H1 (hypotes 1) 

uppger att företag använder goodwillnedskrivningar för resultatutjämning, H2 att 

företag använder goodwillnedskrivningar för big bath, samt  H3 att företag använder 

goodwillnedskrivningar för resultatmaximering. För att kontrollera om dessa typer av 

resultatmanipulering förekommer, har studien samlat in finsk bokföringsdata från 

databasen ORBIS. Därefter utfördes två linjära regressionsanalyser och fyra logistiska 

regressionsanalyser i statistikprogrammet SPSS. Sampelstorleken blev 417 

observationer, med totalt 43 (10,31%) goodwillnedskrivningar. Samplet delades upp 

till ett före goodwillnedskrivningsintervall och till ett efter nedskrivningsintervall, som 

båda hade intervallbredden -5 till +5, där 0 indikerar att företaget lyckats överträffa 

årets resultatmål.  

 

För att granska förekomsten av resultatmaximering, studerades det hur företag som låg 

inom intervallet 0 till +1 betedde sig i jämförelse till företag som klart överträffat 

resultatmålet och låg inom intervaller +2 till +5. Förekomsten av resultatutjämningen 

studerades med att kontrollera om företag som klart överträffat resultatmålen är mer 

benägna att göra goodwillnedskrivningar än företag som knappt överskrider 

resultatmålet. Big bath granskades genom att studera om företag som blivit långt ifrån 

resultatmålet är mer välvilliga att göra goodwillnedskrivningar än andra företag.  

 

För att utföra en kvantitativ studie har avhandlingen tagit inspiration av metoden som 

Storå (2013) använde i sin doktorsavhandling. Orsaken till att avhandlingen valde just 

denna metod är att den lämpade sig väl för de hypoteser som denna avhandling 

framlagt samt på grund av de signifikanta resultaten som Storå (2013) uppnådde i sin 

studie.  
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6.1 Diskussion 

 

Resultatet i denna studie tyder på att det inte förekommer resultatmanipulering med 

IFRS-goodwillnedskrivningar i finska börsbolag mellan åren 2015 till 2019. Det vill 

säga, avhandlingens resultat stöder inte hypoteserna 1, 2 eller 3. I denna avhandling 

förväntades det att, i likhet med  Pajunen och Saastamoinen (2013), finna bevis på att 

det förekommer resultatmanipulering med goodwillnedskrivningar i finska börsbolag. 

Orsaken till att avhandlingens resultat och resultaten från Pajunen och Saastamoinens 

(2013) studie skiljer sig från varandra kan bero på ett antal olika skäl. Den viktigaste 

orsaken kan anses vara att denna avhandling har utförts kvantitativt, medan Pajunen 

och Saastamoinen (2013) har utfört en enkätstudie riktat till revisorer som har reviderat 

finska börsbolag. Dessa forskningsmetoder skiljer sig således avsevärt från varandra. 

Det kan antas att utlåtanden som revisorerna gett i skribenternas enkätstudie om 

resultatmanipulering med goodwillnedskrivningar är så pass små eller oväsentliga att 

dessa inte går att fånga med den kvantitativa metoden, som denna avhandling 

använder. Dessutom kan även skillnaden i observationsperioden spela en stor roll. 

Således kan det anses vara möjligt att resultaten i både denna avhandling och studien 

av Pajunen och Saastamoinen (2013) är korrekta. 

 

Trots att resultaten av denna avhandling tyder på att det inte förekommer 

resultatmanipulering med goodwillnedskrivningar i finska börsbolag, finns det en viss 

osäkerhet i denna slutsats. Resultaten i de regressioner som utfördes var statistiskt 

insignifikanta, vilket kan tyda på att metoden är olämplig för de data som 

introducerades. Orsaken till detta kan till exempel vara att avhandlingens 

sampelstorlek eller antalet goodwillnedskrivningar inom tidsperioden är otillräckliga. 

Således rekommenderas en viss försiktighet i interpretationen av resultatet. 

 

  

6.2 Validitet & reliabilitet 

 

Som tidigare nämnts, tyder avhandlingens resultat på att det inte förekommer 

resultatmanipulering med goodwillnedskrivningar i Finland under perioden 2015–

2019. Däremot finns det en möjlighet att metoden inte var lämplig för denna 
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avhandling och därför rekommenderas försiktighet i tolkningen av resultatet.  Trots 

det kan metodens validitet vara riktig, eftersom tidigare studier, som Storå (2013) har 

lyckats få signifikanta resultat. Dessutom används liknande metoder med motsvarande 

variabler i ett stort antal tidigare studier, som betraktar resultatmanipulering med 

IFRS-goodwillnedskrivningar. Med andra ord betyder det inte att metoden är ogill, 

trots att den nödvändigtvis inte passade denna avhandling.  

 

Reliabiliteten handlar främst om hur säker de data som använts är. Som också tidigare 

nämndes är ursprunget av rådatan databasen ORBIS, vilket har en relativt hög 

reliabilitet då det gäller bokföringsdata. Däremot finns det några aspekter som 

försämrar reliabiliteten. För det första, insamlingen av goodwillnedskrivningsdata har 

utförts manuellt, det vill säga bokslut för varje företag och år har genomgåtts. Detta 

innebär att ingen kvalitetsgranskning på den egna insamlade data har gjorts, förutom 

givetvis egna stickprov. För det andra, variablerna har själv beräknats i excel, vilket 

också ökar risken för fel. Stickprov på rådatan har också utförts. För övrigt är 

avhandlingens data reliabel. 

 

 

6.3 Bidrag och förslag på fortsatta studier 

 

Avsikten med avhandling var att granska om det förekommer resultatmanipulering 

med IFRS-goodwillnedskrivningar i finska börsbolag under åren 2015–2019. Tidigare 

studier i samma ämne har för det mesta fokuserat sig på större länder eller regioner, 

där studierna också funnit bevis på resultatmanipulering med IFRS-

goodwillnedskrivningar. Denna avhandling fann inga samband med 

resultatmanipulering och goodwillnedskrivningar i finska börsbolag mellan åren 2015 

och 2019, vilket innebär att avhandlingen inte stöder de tidigare studierna. Därför 

bidrar denna studie med viktig information och frågeställningar för fortsatta studier. 

Resultatet i avhandlingen väcker följande frågor för fortsatta studier; 1. Varför avviker 

finska börsbolag i sina sätt att nedskriva goodwill från börsbolag i andra länder? 2. 

Vore avhandlingens resultat annorlunda om den utförts som en enkätstudie i likhet 

med Pajunen och Saastamoinen (2013) eller om det använts andra metoder? 
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Fortsatta studier kunde ytterligare undersöka resultatmanipulering genom 

resultatmaximering med hjälp av IFRS-goodwillnedskrivningar, men med ett större 

sampel och mer aktuell data. Detta rekommenderas därför att väldigt få tidigare studier 

har fokuserat på resultatmaximering. Tidigare studier har till största del koncentrerat 

sig på big bath samt resultatutjämning, eftersom identifiering av dessa är en aning 

lättare än resultatmaximering. Ytterligare kunde framtida studier inrikta sig på hur 

framtidsutsikterna påverkades på grund av pandemin 2020, ur ett IFRS-

goodwillnedskrivningstest perspektiv samt jämföra dessa med framtidsutsikterna från 

tidigare år.  

 

Förutom dessa förslag på fortsatta studier är det också viktigt att med jämna mellanrum 

studera resultatmanipulering med goodwillnedskrivningar, eftersom IFRS-

standarderna uppdateras och förnyas relativt ofta. Dessutom kommer betydelsen av 

IFRS-nedskrivningstestet att öka i framtiden, eftersom det ständigt utvecklas nya 

verktyg för att förutspå framtida kassaflöden, risker, möjligheter och utmaningar.  
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7 Appendix 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik utan eliminering av outliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mean Median Std. 

Deviation 

Skevhet Toppighe

t 

Minimum  Maximum 25% 75% N 

𝑬 0,05909 0,05713 0,11266 -0,132 7,281 -0,48042 0,66735 0,01507 0,10798 417 

𝑷𝑰𝑬 0,06120 0,05737 0,10957 0,036 7,446 -0,48042 0,66735 0,01636 0,10829 417 

∆𝑬 0,00149 0,00086 0,09487 1,849 78,517 -0,96086 1,14778 -

0,02447 

0,02325 402 

∆𝑷𝑰𝑬 0,00169 0,00107 0,09313 1,940 84,644 -0,96086 1,14778 -

0,23727 

0,02264 402 

𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲 0,9 1,00 0,304 -2,620 4,885 0 1 - - 418 

𝑺𝑻𝑨𝑵𝑵𝑨 0,97 1,00 0,174 -5,415 27,452 0 1 - - 417 

𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹 0,00210 0,00000 0,01383 11,548 158,674 0 0,21724 0,00000 0,00000 417 

𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑽𝑨𝑳𝟏 0,77 1 0,419 -1,315 -0,272 0 1 - - 305 

𝑫Ä𝑴𝑷 0,37 0,00 0,483 0,544 -1,713 0 1 - - 417 

𝑺𝑩𝑨𝑫 0,13 0 0,341 2,153 2,648 0 1 - - 417 

𝑮𝑾 0,20206 0,17252 0,17463 0,839 0,022 0,00141 0,73859 0,04512 0,31679 429 

𝑩𝑻𝑴 0,70457 0,51249 0,91702 5,598 52,532 -3,25372 10,59509 0,29761 0,82814 428 

∆𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺 0,05847 0,03193 0,24604 0,677 8,454 -1,43392 1,24072 -

0,03989 

0,11994 417 

∆𝑪𝑭 0,01249 0,01149 0,25749 -1,126 124,943 -3,36976 3,13260 -

0,01722 

0,03528 417 
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Tabell 2. Korrelationsmatris utan eliminering av outliers 

 𝑬 𝑷𝑰𝑬 ∆𝑬 ∆𝑷𝑰𝑬 𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲 𝑺𝑻𝑨𝑵𝑵𝑨 𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑽𝑨𝑳𝟏 𝑫Ä𝑴𝑷 𝑺𝑩𝑨𝑫 𝑮𝑾 𝑩𝑻𝑴 ∆𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔 ∆𝑪𝑭 

𝑬 1              

𝑷𝑰𝑬 ,993* 1             

∆𝑬 ,413* ,407* 1            

∆𝑷𝑰𝑬 ,388* ,400* ,983* 1           

𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲 ,118* ,065 ,083 ,024 1          

𝑺𝑻𝑨𝑵𝑵𝑨 ,180* ,100* ,107* ,010 ,529* 1         

𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹 -,282* -,164* -,140* ,007 ,450* -,675* 1        

𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑽𝑨𝑳𝟏 -,682* -,684* -,158* -,159* -,052 -,040 ,069 1       

𝑫Ä𝑴𝑷 ,632* ,637* ,197* ,190* ,096* -,080 -,100* ,535* 1      

𝑺𝑩𝑨𝑫 -,613* -,608* -,222* -,210* -,028 -,091 ,176* - -,301* 1     

𝑮𝑾 -,169* -,157* -,028 -,008 -,059 -,111* ,127* ,166* -,058 ,045 1    

𝑩𝑻𝑴 -,145* -,145* -,009 -,020 -,074 ,058 ,027 ,244* -,273* ,033 -,019 1   

∆𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔 ,296* ,299* ,011 ,018 ,028 ,007 -,045 -,295* ,214* -,143* ,059 -,137* 1  

∆𝑪𝑭 ,151* ,155* ,291* ,292* ,033 ,011 ,000 -,047 ,077 -,059 -,001 -,038 ,038 

 

1 

Tot:105 sign: 67 (ca.64%) 
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Tabell 3 res.tab 1 utan elimineringar 

𝒓𝒆𝒔. 𝒕𝒂𝒃 𝟏: 𝑺𝒂𝒏𝒏𝒐𝒍𝒊𝒌(𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲) =  
1

1 + ℯ−𝑍
 𝑑ä𝑟 𝑍

=  𝛽0 + 𝛽1𝐷Ä𝑀𝑃 + 𝛽2𝑆𝐵𝐴𝐷 + 𝛽3𝑃𝐼𝐸 + 𝛽4𝐺𝑊 + 𝛽5𝐵𝑇𝑀 + 𝛽6∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽7∆𝐶𝐹 + 𝛽8å𝑟 

 

Beroendevariabel  𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲     

Variabel Förväntad 

riktning 

B-värde Signifikans Exp (B)  

𝐷Ä𝑀𝑃 - 0,672 ,171 1,958  

𝑆𝐵𝐴𝐷 + -0,099 ,868 0,906  

𝑃𝐼𝐸 + -0,351 ,894 0,704  

𝐺𝑊 - -1,032 ,268 0,356  

𝐵𝑇𝑀 - -0,160 ,250 0,852  

∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + -0,054 ,941 0,948  

∆𝐶𝐹 + 0,229 ,676 1,257  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡  2,827 ,000 13,903  

      

 

Tabell 3.1 Chi-square df Sig. 

 
Mode

l 

11,088 11 ,436 
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Tabell 4 res.tab 2 utan elimineringar 

𝒓𝒆𝒔. 𝒕𝒂𝒃𝟐: 𝑺𝒂𝒏𝒏𝒐𝒍𝒊𝒌(𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲) =  
1

1 + ℯ−𝑍
 𝑑ä𝑟 𝑍

=  𝛽0 + 𝛽1𝐷Ä𝑀𝑃 + 𝛽2𝑆𝐵𝐴𝐷 + 𝛽3∆𝑃𝐼𝐸 + 𝛽4𝐺𝑊 + 𝛽5𝐵𝑇𝑀 + 𝛽6∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽7∆𝐶𝐹 + 𝛽8å𝑟 

 

Beroendevariabel  𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲     

Variabel Förväntad 

riktning 

B-värde Signifikans Exp (B)  

𝐷Ä𝑀𝑃 - 0,577 ,162 1,781  

𝑆𝐵𝐴𝐷 + -0,069 ,886 0,933  

∆𝑃𝐼𝐸 + 0,274 ,896 1,315  

𝐺𝑊 - -1,056 ,250 0,348  

𝐵𝑇𝑀 - -0,156 ,264 0,855  

∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + -0,102 ,886 0,903  

∆𝐶𝐹 + 0,207 ,713 1,230  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡  2,836 ,000 17,047  

 

Tabell 4.1 Chi-square df Sig. 

 Mode

l 

10,495 11 ,487 
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Tabell 5 res.tab 3 utan elimineringar 

𝑟𝑒𝑠. 𝑡𝑎𝑏 3: 𝐸𝑘𝑣 3: 𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹

=  𝛽0 + 𝛽1𝐷Ä𝑀𝑃 + 𝛽2𝑆𝐵𝐴𝐷 + 𝛽3𝑃𝐼𝐸 + 𝛽4𝐺𝑊 + 𝛽5𝐵𝑇𝑀 + 𝛽6∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽7∆𝐶𝐹 + 𝛽8å𝑟 

 

Beroendevariabel 

𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹 

 𝑅2 = 0,062   

 Förväntad 

riktning 

B-värde Signifikans  

𝐷Ä𝑀𝑃 + 0,000 ,828  

𝑆𝐵𝐴𝐷 - 0,005 ,035*  

𝑃𝐼𝐸 - -0,006 ,536  

𝐺𝑊 + 0,009 ,018*  

𝐵𝑇𝑀 + 0,000 ,807  

∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 - -0,001 ,707  

∆𝐶𝐹 - 0,001 ,733  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡  -0,001 ,544  
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Tabell 6 res.tab 4 utan elimineringar 

𝑟𝑒𝑠. 𝑡𝑎𝑏 4: 𝐸𝑘𝑣 3: 𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹

=  𝛽0 + 𝛽1𝐷Ä𝑀𝑃 + 𝛽2𝑆𝐵𝐴𝐷 + 𝛽3∆𝑃𝐼𝐸 + 𝛽4𝐺𝑊 + 𝛽5𝐵𝑇𝑀 + 𝛽6∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽7∆𝐶𝐹 + 𝛽8å𝑟 

 

Beroendevariabel 

𝑵𝑬𝑫𝑺𝑲𝑹 

 𝑅2 = 0,065   

 Förväntad 

riktning 

B-värde Signifikans  

𝐷Ä𝑀𝑃 + -0,001 ,428  

𝑆𝐵𝐴𝐷 - 0,007 ,002*  

∆𝑃𝐼𝐸 - 0,009 ,276  

𝐺𝑊 + 0,010 ,012*  

𝐵𝑇𝑀 + 0,000 ,610  

∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 - -0,002 ,610  

∆𝐶𝐹 - 0,000 ,946  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡  -0,002 ,437  
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Tabell 7 res.tab 5 utan elimineringar 

𝑅𝑒𝑠. 𝑡𝑎𝑏 5: 𝐸𝑘𝑣 1: 𝑺𝒂𝒏𝒏𝒐𝒍𝒊𝒌(𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲) =  
1

1 + ℯ−𝑍
 𝑑ä𝑟 𝑍

=  𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐴𝐿1 + 𝛽2𝐺𝑊 + 𝛽3𝐵𝑇𝑀 + 𝛽4∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽5∆𝐶𝐹 + 𝛽6Å𝑅 

 

 

Beroendevariabel  𝑼𝑵𝑫𝑽𝑰𝑲     

Variabel Förväntad 

riktning 

B-värde Signifikans Exp (B)  

𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐴𝐿1 + -0,417 ,451 0,659  

𝐺𝑊 - -0,628 ,577 0,534  

𝐵𝑇𝑀 - -0,184 ,337 0,832  

∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 0,054 ,953 1,055  

∆𝐶𝐹 + 2,013 ,144 7,484  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡  4,544 ,000 94,076  

 

Tabell 7.1 Chi-square df Sig. 

 Mode

l 

19,028 9 ,025 
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Tabell 8 res.tab 6 utan elimineringar 

𝑅𝑒𝑠. 𝑡𝑎𝑏 6: 𝐸𝑘𝑣 2: 𝑺𝒂𝒏𝒏𝒐𝒍𝒊𝒌(𝑺𝑻𝑨𝑵𝑵𝑨) =  
1

1 + ℯ−𝑍
 𝑑ä𝑟 𝑍

=  𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐴𝐿1 + 𝛽2𝐺𝑊 + 𝛽3𝐵𝑇𝑀 + 𝛽4∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + 𝛽5∆𝐶𝐹 + 𝛽6Å𝑅 

 

Beroendevariabel  𝑺𝑻𝑨𝑵𝑵𝑨     

Variabel Förväntad 

riktning 

B-värde Signifikans Exp (B)  

𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑉𝐴𝐿1 + -0,566 ,632 0,568  

𝐺𝑊 - -1,400 ,504 0,247  

𝐵𝑇𝑀 - -0,453 ,055 0,636  

∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 + -0,799 ,617 0,450  

∆𝐶𝐹 + 0,926 ,666 2,525  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡  5,144 ,001 171,370  

 

Tabell 8.1 Chi-square df Sig. 

 Mode

l 

6,097 9 ,730 
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Modeller för identifiering av resultatmanipulering 

 

𝑩𝒂𝒍𝒂𝒏𝒔𝒃𝒂𝒔𝒆𝒓𝒂𝒅𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍𝒏: 

 𝑻𝑨𝑪𝑪 =  𝜟𝑪𝑨 −  𝜟𝑪𝑳 −  𝜟𝑪𝒂𝒔𝒉 −  𝜟𝑺𝑻𝑫𝑬𝑩𝑻 −  𝑫𝑬𝑷 

 

T𝐴𝐶𝐶 =  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 

𝛥𝐶𝐴 =  𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

𝛥𝐶𝐿 =  𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 

𝛥𝐶𝑎𝑠ℎ =  𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑘 

𝛥𝑆𝑇𝐷𝐸𝐵𝑇 = 𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑝å 𝑙å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 

 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑙å𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑘𝑙𝑢𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑖 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 

𝐷𝐸𝑃 =  𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟. 

 

  

 

𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕𝒃𝒂𝒔𝒆𝒓𝒂𝒅𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍𝒏: 

 𝑻𝑨𝑪𝑪 =  𝑬𝑿𝑩𝑰 −  𝑪𝑭𝑶 

 

𝐸𝐵𝑋𝐼 =  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟  

𝐶𝐹𝑂 =  𝑣𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑛. 

 

Jones modellen enligt Dechow, Sloan och Sweeney (1995): 

Formel icke-godtyckliga periodiseringar 

𝑵𝑫𝑨𝒕 = 𝜶𝟏

𝟏

𝑨𝒕−𝟏
+ 𝜶𝟐

(∆𝑹𝑬𝑽𝒕)

𝑨𝒕−𝟏
+ 𝜶𝟑

𝑷𝑷𝑬𝒕

𝑨𝒕−𝟏
   

 

 

𝑁𝐷𝐴𝑡 = 𝐼𝑐𝑘𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡 

𝐴𝑡−1 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑡 − 1 

∆𝑅𝐸𝑉𝑡 = 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑟 𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑠 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡 − 1 

𝑃𝑃𝐸𝑡 = 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡 

𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 = 𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑟 
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Företagsspecifika parametrarna fås med hjälp av följande ekvation: 

 

 

𝐅𝐨𝐫𝐦𝐞𝐥 𝐟ö𝐫 𝐟ö𝐫𝐞𝐭𝐚𝐠𝐬𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐦𝐞𝐭𝐫𝐚𝐫: 

 𝑻𝑨𝒕 =  𝜶𝟏

𝟏

𝑨𝒕−𝟏
+ 𝜶𝟐

(∆𝑹𝑬𝑽𝒕)

𝑨𝒕−𝟏
+ 𝜶𝟑

𝑷𝑷𝑬𝒕

𝑨𝒕−𝟏
+ 𝝊𝒕  

 

𝑇𝐴𝑡 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑡 − 1 

𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 = 𝑈𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑟 

𝜐𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑛 å𝑟 𝑡 
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Histogram 1 och 2 sd  

 

Histogram 3 
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Histogram 4 
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