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Sammandrag: 

Avhandlingens syfte är att undersöka förekomsten av resultatmanipulering genom 
kreditförlustreservering i europeiska börsnoterade banker. Kreditförlustreserveringar 
har ansetts vara svåra att uppskatta och kräver dessutom ledningens egna omdömde 
samtidigt som de har en direkt inverkan på resultaten i bankernas finansiella 
rapporter. Dessa faktorer har motiverat till att studera ifall kreditförlustreserveringar 
används för att manipulera resultaten i de finansiella rapporterna. Ytterligare aspekter 
som undersöks i denna avhandling är huruvida kreditförlustreserveringar används av 
europeiska börsnoterade banker för att signalera information om framtida resultat och 
för att manipulera kapitaltäckningsgraden. 

För att uppnå avhandlingens syfte hämtades bokslutsdata för europeiska 
börsnoterade banker som rapporterar enligt IFRS. Den totala mängden banker i 
undersökningen var 228 stycken och detta gav 1062 observationer för åren mellan 
2012 och 2017. Hypoteser gällande resultatmanipulering, signalering och 
kapitalhantering testades genom en multipel regressionsanalys där 
kreditförlustreservering användes som beroende variabel.  

Resultatet av undersökningen visar att resultatmanipulering förekommer bland 
europeiska börsnoterade banker. Enligt resultaten i undersökningen bedriver 
bankerna detta beteende genom att syssla med resultatutjämning där de rapporterade 
kreditförlustreserveringarna är större under år med goda resultat och mindre under 
år med svaga resultat. Gällande signalering kan avhandlingen inte acceptera 
hypotesen och bekräfta att detta beteende existerar eftersom resultatet inte är 
statistiskt signifikant när hela samplet undersöks. Däremot finner avhandlingen 
signifikanta resultat när en sampelindelning görs som tyder på att signalering 
förekommer bland mindre banker men inte bland större banker. Slutligen finner 
avhandlingen resultat som tyder på att kreditförlustreserveringar inte använts i syfte 
att manipulera kapitaltäckningsgraden under tidsperioden som undersökts. 

Nyckelord: Resultatmanipulering, resultatutjämning, kreditförlustreservering, 

kapitalhantering, signalering, börsnoterade banker 
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1 INLEDNING 

Ofta glöms det bort att ett företags bokslut kan bestå av flera komplexa bokslutsposter 

som involverar företagsledningens egna omdömen och bedömningar. Hur skall 

exempelvis bankerna uppskatta hur stor del av det utlånade kapitalet som troligtvis inte 

kommer att återfås? Hur stor del av lånfordringarna bör skrivas ned för att de finansiella 

rapporterna skall ge en rättvisande bild av det ekonomiska läget? För att kunna besvara 

dessa frågor krävs det att ledningen använder sitt eget omdöme, åtminstone i någon 

mån. Detta betyder att ett företags redovisade resultat inte alltid följer väldefinierade 

riktlinjer, utan istället kan bestå av ledningens egna bedömningar. Dechow & Skinner 

(2000) påpekar att det finns flera olika sätt att redovisa för en och samma transaktion, 

även inom lagens ramar.  

Eftersom flera olika tillvägagångssätt kan tillämpas för en och samma händelse finns det 

utrymme för det som brukar kallas resultatmanipulering (eng. earnings management). 

Rent generellt handlar det om att presentera en bild av företagets finansiella rapporter 

som inte motsvarar det verkliga läget (Healy & Wahlen 1999). Med hjälp av 

resultatmanipulering kan företagen till exempel skapa vinster eller dölja förluster. 

Incitamenten till att manipulera resultaten i de finansiella rapporterna är många, enligt 

Healy & Wahlen (1999), och ett lysande exempel är ledningens försök att maximera deras 

personliga fördel. Ett annat incitament kan vara att styra resultatet i en viss riktning för 

att uppnå önskade effekter. Detta är dock enbart ett axplock av incitament som kan driva 

fram resultatmanipulering. 

Ur ett redovisningsperspektiv är forskningen inom resultatmanipulering mycket viktig 

och långt ifrån något nytt fenomen. Resultatmanipulering kan förekomma i flertalet 

branscher, däribland banksektorn, som en konsekvens av detta är strikt reglerad samt 

tvingad att följa specifika redovisningsregler. Den strikta regleringen har först och främst 

satt sina spår på diverse kapitalkrav för att försäkra sig om att bankerna kan arbeta med 

de risker som uppkommer från deras verksamhet. Det är alltså inte bara viktigt för 

banker att uppnå resultatmål och vara lönsamma utan flertalet kapitalmål existerar 

också. Utöver resultatmanipulering kan ledningen därför ha betydande incitament till 

att syssla med kapitalhantering (eng. capital management) eftersom kapital nivåer som 

underskrider lagstadgade minimikrav kan leda till extra övervakningskostnader.   

Det man kan konstatera av ovanstående diskussion är att det existerar tydliga incitament 

för ledningen i banker att snedvrida resultaten i de finansiella rapporterna. Forskare har 



2 
  

ofta fäst extra intresse vid bankernas kreditförlustreserveringar och hävdat att de kan 

fungera som ett verktyg när det kommer till att manipulera de finansiella rapporterna i 

syfte att uppnå både resultat- och kapitalmål.  

1.1 Problemdiskussion 

Redan i inledningen har begreppen resultatmanipulering, kreditförlustreservering och 

banksektorn nämnts kortfattat. Frågan som uppstår är varför det är intressant att 

studera förekomsten av resultatmanipulering genom kreditförlustreservering för just 

banksektorn? Till att börja med kan det vara intressant att nämna vad Beatty & Liao 

(2014) har för åsikter kring ämnet. De beskriver kreditförlustreserveringar som 

periodiseringar av grundläggande betydelse för bankers finansiella prestation och 

eftersom de bygger på estimeringar av kreditförluster så uppstår även asymmetrisk 

information vilket är kärnan i litteraturen inom banksektorn. Det finns alltså ett 

informationsgap mellan bankerna och dess intressenter och därför är det intressant att 

reda ut ifall banker faktiskt manipulerar resultat genom kreditförlustreserveringar. Det 

finns också flera andra faktorer som gör området intressant. 

För det första är kreditförlustreserveringar vanligt förekommande inom bankvärlden. 

Bankernas verksamhet består till stor del av att fungera som mellanhand vid ekonomiska 

avtal och transaktioner och därför bedriver nästintill alla banker inlåning och utlåning. 

Risken vid utlåning är att låntagaren av någon anledning inte kommer kunna betala 

tillbaka hela lånebeloppet och banken råkar ut för en så kallad kreditförlust. När farhågor 

om inställd betalningsförmåga uppstår hos låntagaren gör bankerna en 

kreditförlustreservering. Enkelt sagt är dessa reserveringar vad bankerna tror är dåliga 

lån och det påverkar resultaträkningen negativt. Tidigare gjorda reserveringar kan ändå 

visa sig onödiga och då har bankerna möjlighet att göra återvinningar av tidigare gjorda 

nedskrivningar vilket påverkar resultatet positivt.  

För det andra är kreditförlustreserveringar stora periodiseringar för banker och har 

därför en betydande inverkan på bankernas resultat. Syftet med bankernas 

kreditförlustreserveringar är att justera kreditförlustreserver så att de återspeglar 

förväntade framtida förluster på deras låneportföljer. Det är dock viktigt att komma ihåg 

att kreditförlustreserveringar är svåra att uppskatta och kräver ledningens omdöme. Av 

denna anledning uppstår ett visst spelutrymme för banker, enligt tidigare forskning, 

vilket kan ge möjligheter till att manipulera resultatet i önskad riktning genom att till 

exempel minska på det positiva resultatet eller redovisa en bättre bild vid dåliga tider. 
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Redan i inledningen nämndes det att bankerna blir alltmer strikt reglerade, detta för att 

bland annat försöka reducera möjligheterna till subjektiv redovisning och 

resultatmanipulering. Tidigare när bankerna haft mera frihet har de kunnat arbeta med 

risker som de själva inte kunnat bära upp vilket har skapat instabilitet och hög 

marknadsrisk. Bankerna idag är skyldiga att upprätthålla en viss nivå av kapital och 

måste följa en striktare kreditreglering för att motarbeta de tidigare osäkerheterna inom 

branschen. Frågan man kan ställa sig är ifall det trots den strikta regleringen fortfarande 

är möjligt att manipulera resultat inom banksektorn?  

En ytterligare aspekt som väckt forskningsintresse vid uppkomsten av nya standarder 

och strikta regelverk gäller olika kapital nivåer. Diverse minimikrav på kapital har 

uppstått och frågan är om banker kan använda kreditförlustreserveringar för att uppnå 

dessa minimikrav. Eftersom kreditförlustreserveringar inte bara påverkar resultatet 

utan även kapitalet så har tidigare forskning ofta fäst intresse vid ledningens incitament 

att använda kreditförlustreserveringar för att klara av minimikrav eller uppnå 

branschmedeltal gällande olika kapital nivåer.  

1.2 Syfte och förväntad kontribution 

Syftet med denna avhandling är att undersöka om europeiska börsnoterade banker 

använder kreditförlustreserveringar för att manipulera resultat.  

Undersökningen bidrar med kontribution till den stora mängd forskning som finns 

gällande resultatmanipulering i det avseende att mängden forskning kring 

kreditförlustreserveringar är relativt begränsad, speciellt när det kommer till banker i 

Europa. Den existerande forskningen har till stor del koncentrerat sig på den 

amerikanska marknaden. En annan sak värd att påpeka är att mängden forskning som 

tangerar 2010-talet är väldigt begränsad vilket ger ytterligare motiv till att utföra 

undersökningen. Denna avhandling har som avsikt att bidra till forskningen inom detta 

område genom att undersöka börsnoterade banker i Europa gällande 

resultatmanipulering genom kreditförlustreservering. För att ytterligare kunna bidra till 

forskningen inom detta område kommer avhandlingen undersöka om 

kreditförlustreserveringar används av banker för kapitalhantering (uppnå minimikrav 

på kapitaltäckningsgrad) och signalering (signalera information om framtida resultat). 
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1.3 Metod och avgränsning 

För att kunna genomföra den empiriska delen av avhandlingen kommer finansiell data 

för respektive bank att användas. Därmed kan undersökningen klassificeras som en 

kvantitativ undersökning. Undersökningen kommer basera sig på befintlig sekundärdata 

från den av Bureu van Dijk upprätthållna databasen Orbis och med hjälp av datan 

kommer kreditförlustreserveringar att behandlas. För att kunna uppnå avhandlingens 

syfte och lyckas mäta sambandet mellan kreditförlustreserveringar och förekomsten av 

resultatmanipulering kommer regressionsanalyser användas som primärt analysverktyg 

i den empiriska delen. Hypoteser gällande resultatmanipulering, kapitalhantering och 

signalering kommer att mätas med hjälp av en modifierad version av Kanagaretnam, 

Lobo & Yang (2004) regressionsmodell.    

Samplet för undersökningen kommer att begränsas till europeiska börsnoterade banker. 

Orsaken till valet av europeiska banker är den relativt begränsade mängden tidigare 

forskning på den europeiska marknaden. Valet att använda enbart börsnoterade banker 

kan motiveras med att det finns god tillgång till högkvalitativ data. Övriga kriterier på 

bankerna är att de ska rapportera enligt IFRS samt att de ska vara kommersiella banker. 

Eftersom IFRS innehåller bestämmelser om kreditförlustreserveringar är det 

ändamålsenligt att enbart inkludera de europeiska banker som rapporterar i enlighet 

med IFRS. Anledningen till att datan begränsar sig till kommersiella banker är för att 

inte inkludera centralbanker, som inte är normala banker, utan snarare institutioner 

som ansvarar för penningpolitiken för ett land. Centralbanker har alltså makten att 

skapa pengar på eget initiativ medan kommersiella banker skapar pengar enbart när en 

kredittagare frivilligt accepterar att försätta sig i skuld till banken. 

Data har hämtats för åren 2011 till och med 2018. I och med att den valda 

regressionsmodellen inkluderar ett antal variabler som består av bokslutsdata ett år fram 

samt ett år bak i tiden blir tidsperioden som undersöks 2012 till och med 2017. Val av 

tidsperiod motiveras med att få så ny data som möjligt och dessutom finns det en tydlig 

brist på tidigare forskning som tangerar denna tidsperiod. Därmed får resultaten från 

avhandlingens empiriska del fram den färskaste informationen inom området.  

1.4 Fortsatt disposition 

Följande kapitel innehåller förklaringar och definitioner som är väsentliga för att kunna 

begripa sig på avhandlingens syfte. Syftet med kapitlet är att definiera 

resultatmanipulering samt presentera vilka faktorer som kan anses vara drivande för 
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resultatmanipulering och vilka metoder som historiskt sett har använts för detta. 

Kapitlet kommer därefter övergå till begreppet kreditförlustreservering som kommer att 

bestå av en diskussion av begreppets innebörd samt en presentation av aktuella 

regelverk.  

Kapitel tre fokuserar på tidigare forskning gällande kreditförlustreserveringar. Kapitlet 

delar in den existerande forskningen om kreditförlustreserveringar på samma sätt som 

det gjorts i flertalet tidigare studier: resultatmanipulering, kapitalhantering och 

signalering. Kapitel två och tre har därmed som syfte att klargöra för läsaren varför det 

finns orsak att undersöka förekomsten av framförallt resultatmanipulering inom den 

europeiska banksektorn och framhäver samtidigt behovet av att utföra undersökningen 

i denna avhandling. I kapitlets avslutande del sammanfattas resultaten från tidigare 

forskning och på basis av resultaten bildas avhandlingens hypoteser. 

Kapitel fyra är ett metodkapitel där insamlade data, analysmodellen och analysstrategin 

presenteras. Kapitel fem är ett resultatkapitel där bland annat resultaten på hypoteserna 

presenteras. Vidare kommer kapitlet att behandla deskriptiv statistik, 

sensitivitetsanalyser och sammanfattning av resultatet. I kapitel sex avrundas 

avhandlingen med en konklusion samt förslag till fortsatt forskning. 
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2 RESULTATMANIPULERING OCH 
KREDITFÖRLUSTRESERVERING 

Som tidigare nämnts är syftet i denna avhandling att undersöka förekomsten av 

resultatmanipulering genom kreditförlustreservering. I detta kapitel kommer fokus 

därför att ligga på resultatmanipulering. Med hjälp av tidigare forskning kommer en 

grundläggande förståelse ges för vad resultatmanipulering innebär. I kapitlet ges först 

definitioner på hur olika forskare valt att definiera begreppet resultatmanipulering innan 

incitamenten presenteras, det vill säga de huvudsakliga motiven till varför 

resultatmanipulering antas förekomma. Olika metoder som kan användas för att 

manipulera resultaten kommer också att diskuteras. Slutligen kommer även begreppet 

kreditförlustreservering att definieras och en presentation över aktuella regelverk 

kommer att ges.  

2.1 Definitioner 

Resultatplanering, kreativ bokföring, resultatutjämning och bedrägeri är bara fyra av 

många exempel på begrepp som kan användas med i stort sett samma innebörd som 

resultatmanipulering. Resultatmanipulering kan ses som ett komplext fenomen och det 

råder olika åsikter om vad som egentligen avses med det. Det är inte enbart många olika 

begrepp som existerar utan det existerar även en stor mängd olika definitioner på 

resultatmanipulering. Nedan kommer en diskussion att föras kring tidigare forskning 

om resultatmanipulering för att se hur forskare valt att definiera begreppet.  

Om vi backar bandet 30 år tillbaka i tiden så har Schipper (1989) synsätt och definition 

på vad resultatmanipulering innebär ofta citerats. Enligt detta synsätt utgör 

redovisningssiffror ren information och resultatmanipulering definieras som en aktivitet 

där informationen i den externa rapporteringen avsiktligt påverkas utav 

företagsledningen. Enligt Schipper (1989) ligger syftet i resultatmanipulering i 

företagsledningens personliga intresse, med andra ord är det ledningens personliga 

motiv som leder till resultatmanipulering. Schipper (1989) begränsar inte fenomenet 

resultatmanipulering till enbart redovisningsval utan resultatmanipulering kan 

förekomma i vilken del som helst i den externa rapporteringen. I studien nämns 

operativa beslut såsom framskjutning av investeringar samt nedskärning av forskning- 

och utvecklingsutgifter som exempel på resultatmanipulering. 
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Tio år efter Schipper (1989) så uppkom en definition som aktivt citerats ända sedan dess. 

I denna definition av Healy & Wahlen (1999) beskrivs resultatmanipulering på följande 

sätt:  

”Resultatmanipulering förekommer när företagsledningen använder sitt omdöme i finansiella 
rapporter och i strukturering av transaktioner för att påverka den finansiella rapporteringen i syfte 
att antingen vilseleda intressenter om den verkliga finansiella situationen eller för att förbättra 
utgångsläget vid kontraktsförhandlingar som baserar sig på den rapporterade informationen.” 
(Healy & Wahlen 1999, s. 368) (egen översättning) 

Healy & Wahlen (1999) för sedan en mera djupgående diskussion om vad som avses med 

deras definition på resultatmanipulering. I enlighet med Schipper (1989) definition så 

konstaterar Healy & Wahlen (1999) att företagsledningen har många olika val, både när 

det kommer till val av värderingsprinciper och val av operativa beslut. Ledningen kan till 

exempel använda dessa val när det kommer till att värdera tillgångar, beräkna framtida 

kassaflöden och val av tidpunkt för investeringar. I och med att ledningen hela tiden har 

mängder av valmöjligheter befinner de sig i överläge gentemot intressenterna. Enligt 

Healy & Wahlen (1999) är syftet med resultatmanipulering att antingen vilseleda 

intressenter eller förbättra utgångsläget vid kontraktsförhandlingar genom den 

rapporterade ekonomiska prestationen. Detta kan till exempel uppnås ifall 

företagsledningen har tillgång till information som intressenterna saknar vilket minskar 

intressenternas möjlighet att förutse resultatmanipuleringen. Även om forskarna 

framhäver att ledningen kan använda sin diskretion i syfte att förse intressenterna med 

mera information så ingår detta inte i deras definition av resultatmanipulering. 

På basis av Schipper (1989) och Healy & Wahlen (1999) kan det konstateras att det finns 

olikheter i definitionerna. Schipper (1989) ser huvudmotivet hos ledningen i att främja 

eget intresse medan Healy & Wahlen (1999) ser huvudmotivet i att vilseleda intressenter 

eller förbättra det egna utgångsläget vid kontraktsförhandlingar. Även om de 

ovannämnda definitionerna är allmänt respekterade så anser Dechow & Skinner (2000) 

dem vara svåra att operationalisera direkt med hjälp av rapporterad 

redovisningsinformation eftersom de bygger på ledningens intentioner vilket saknar 

möjligheter för observation. 

Enligt Dechow & Skinner (2000) kan redovisningsbeteendet delas in i fyra olika 

kategorier: konservativ, neutral, aggressiv och olaglig redovisning. Deras definition har 

illustrerats i en tabell (se figur 1) baserat på vad som är tillåtet inom det amerikanska 

regelverket US GAAP. I deras illustration är begreppen konservativ, neutral och 

aggressiv de beteenden som ligger inom de tillåtna redovisningsbeteendena i US GAAP 
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medan begreppet olaglig syftar till aktiviteter som strider mot regelverket. I tabellen 

illustreras både normala redovisningsval samt val som påverkar kassaflödet i företaget 

och den skiljer även mellan beteenden som är aggressiva men ändå tillåtna inom 

regelverket US GAAP samt olagliga beteenden som inte är tillåtna enligt regelverket.  

Figur 1 Skillnaden mellan laglig och olaglig resultatmanipulering 

 

Källa: Dechow & Skinner (2000, s. 239) [egen bearbetning] 

Genom denna definition är helhetsbilden över vad som avses med resultatmanipulering 

definierad ur ett redovisningsperspektiv medan de tidigare nämnda studierna fokuserat 

mera utgående ifrån intentioner från företagsledningen. Dechow & Skinner (2000) 

påpekar ändå att det kan finnas brister i deras definition gällande aggressivt 

redovisningsbeteende då ledningen kan ha intentioner som skulle motsvara 

Redovisningsval Faktiska kassaflödesval

I linje med GAAP

Agressiv  ökning av   Försening av  försäljning

resultatregleringar & reserv er

"Konservativ" Öv erv ärdering av  Accelererande FoU eller

redovisning förv ärv ade FoU reklamkostnader

Öv erdriv na omstrukturerings- 

kostnader och nedskriv ningar

"Neutral" Resultat som uppkommer genom

redovisning normalt förfarande

Underskattade resultatregleringar & Skjuta fram FoU eller 

"Agressiv" osäkra fordringar reklamkostnader

redovisning Agressiv  minskning av   Accelererande försäljning

resultatregleringar & reserv er

Strider mot GAAP

Bokning av  försäljning innan den

är realiserad

"Olaglig" Bokning av  fiktiv  försäljning

redovisning Bakdatering av  försäljningsfakturor
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resultatmanipulering. Även om deras definition till stor del syftar till att skilja på 

resultatmanipulering och legitimt redovisningsbeteende så kan det vara svårt att 

identifiera en korrekt kategorisering på grund av svårigheter med att observera 

ledningens intentioner.   

Walker (2013) beskriver däremot kort och koncist resultatmanipulering som 

användningen av ledningens diskretion över (inom US GAAP) redovisningsval, 

resultatrapporteringsval och verkliga ekonomiska beslut för att påverka hur 

underliggande ekonomiska händelser återspeglas i ett eller flera resultatmått. Enligt 

Walker (2013) är denna definition bredare än tidigare definitioner och förutsätter 

dessutom inte att all resultatmanipulering är dålig. Det finns dock åtminstone en 

definition som gjorts innan Walker (2013) som kan anses vara ännu mera heltäckande 

och den kommer presenteras nedan. Denna definition och samtidigt den sista 

definitionen som presenteras i detta kapitel är från Ronen & Yaari (2008, s. 27). De 

definierar resultatmanipulering på följande sätt: 

”Resultatmanipulering är en samling av ledningsbeslut som resulterar i att det sanna kortsiktiga, 
värdemaximerande resultatet, såsom ledningen känner till det, inte rapporteras. 
Resultatmanipulering kan fungera 
Värdehöjande: Det signalerar ett långsiktigt värde; 
Värdeförstörande: Det döljer kort- eller långsiktigt värde; 
Neutralt: Det avslöjar den faktiska prestationen på kort sikt. 
Det manipulerade resultatet uppstår ifrån produktions-/investeringsbeslut innan intäkterna är 
realiserade eller genom att göra redovisningsval som påverkar resultatet och dess uppfattning 
efter att det verkliga resultatet har realiserats.” 
(Ronen & Yaari 2008, s. 27) (egen översättning) 

På basis av definitionen ovan utav Ronen & Yaari (2008) kan den, till skillnad från de 

flesta tidigare definitionerna, antas vara mera heltäckande då den definierar 

resultatmanipulering ur ett bredare perspektiv. Detta genom att bygga definitionen på 

tidigare definitioner för att sedan återge en enhetlig definition. Enligt denna definition 

kan resultatmanipulering fungera värdehöjande, värdeförstörande och neutralt 

samtidigt som begreppet inte begränsas till någon enskild aktivitet utan det kan innefatta 

periodiseringar, operativa val och val av värderingsmetod. Utifrån detta kan definitionen 

anses ge en helhetsbild över resultatmanipulering eftersom styrningen av resultatet både 

kan antas fungera värdehöjande som värdeförstörande. Mätning av 

resultatmanipulering genom att jämföra avvikelser från normer är ett betydligt mera 

begränsat sätt jämfört med denna definition som fokuserar på relevanta begrepp som 

värdehöjande och värdeförstörande.  
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2.2 Incitament för resultatmanipulering 

Fem respekterade definitioner på resultatmanipulering har precis diskuterats. För att 

utvidga begreppet ytterligare kommer avhandlingen nu att övergå till en diskussion kring 

olika incitament. Healy & Wahlen (1999) och Walker (2013) definierade inte bara 

begreppet resultatmanipulering utan de gick även igenom vilka incitament som kan ligga 

bakom detta förfarande. I de nämnda studierna delas incitamenten in i tre olika 

kategorier och baserar sig i sin tur på tidigare gjorda undersökningar. Kategorierna för 

incitamenten är kapitalmarknadsmässiga, kontraktsmässiga och regleringsmässiga. 

Detta underkapitel kommer att indelas på motsvarande sätt. 

2.2.1 Kapitalmarknadsmässiga incitament 

Den första gruppen berör kapitalmarknadsmässiga incitament. Kapitalmarknaden kan 

skapa incitament för ledningen att bedriva resultatmanipulering av flera olika 

anledningar. Huvudorsaken till att kapitalmarknadsmässiga incitament existerar är för 

att redovisat resultat och företagets marknadsvärde korrelerar med varandra. Ett vanligt 

argument är ifall resultatmanipulering kan minska på resultatvariationen så kan lägre 

resultatvariation omvandlas till lägre fluktuationer i aktiekursen vilket kommer att 

minska på volatiliteten i aktieavkastningen och detta är i enlighet med investerarnas 

intresse. Det ovannämnda argumentet har fått stöd från bland annat Anandarajan, 

Hasan & McCharty (2007) och Leventis, Dimitropoulos & Anandarajan (2011). Ett annat 

vanligt argument berör analytiker, vars uppgift framförallt är att förutspå framtida 

resultat hos företag. För företagens del är det viktigt att kunna möta analytikernas 

uppsatta förväntningar för att undvika eventuella negativa konsekvenser. Healy & 

Wahlen (1999) berättar att redovisningsinformation används i hög utsträckning av 

investerare och finansanalytiker som hjälpmedel för att värdera värdepapper. Därför 

antas ofta detta ge ledningen incitament till att manipulera resultaten i hopp om att 

påverka värdepapperspriset på kort sikt (Walker 2013). 

Degeorge, Patel & Zeckhauser (1999) presenterar tre trösklar som ledningen bekymrar 

sig över när de rapporterar resultatet. Dessa trösklar är 1) rapportera positiv vinst, 2) 

upprätthålla tidigare prestationer, vilket betyder att komma upp till åtminstone fjolårets 

resultat, och 3) uppfylla analytikers förväntningar, framförallt gällande analytikers 

konsensus av resultatprognoserna. Forskarna berättar att tröskel nummer tre är 

endogen till skillnad från de två andra. Ledningen försöker rapportera resultat som 

överskrider analytikernas förväntningar medan analytikerna försöker att förutse det 

rapporterade resultatet. Detta leder till ett komplicerat spel mellan parterna där 
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analytikerna förutspår ett resultat som sedan kommer manipuleras som svar på deras 

förutsägelse. Ledningen försöker även påverka analytikernas förväntningar nedåt för att 

öka möjligheterna att i ett senare skede kunna möta eller överträffa analytikernas 

förväntningar.  

Resultaten i Degeorge et al. (1999) studie är i linje med deras trösklar som tidigare 

presenterades. De säger att ledningen först och främst har fokus på att rapportera ett 

positivt resultat varefter fokus sedan skiftar mot att rapportera ett resultat som 

motsvarar tidigare räkenskapsperiod men helst överskrider det. Efter att fjolårets 

resultatnivå har uppnåtts kan fokus skiftas mot att uppnå analytikernas förväntningar. 

Dessa trösklar som forskarna kallade dem utgör grunden för de kapitalmarknadsmässiga 

incitamenten. Många andra forskare har också undersökt motsvarande fenomen och 

hittat signifikanta samband. 

Dechow & Skinner (2000) påpekar att i en stor mängd tidigare forskning har små 

rapporterade förluster visat sig vara ovanligt sällsynta medan små rapporterade vinster 

däremot har visat sig vara ovanligt vanliga. Detta har setts som bevis på att 

företagsledningen använder sig av resultatmanipulering i syfte att undvika rapporterade 

förluster samt försämrade resultat. Samtidigt som resultaten oftast antingen motsvarar 

eller precis överträffar analytikernas förväntningar medan resultaten sällan understiger 

analytikernas förväntningar. Detta är inte konstigt med tanke på vad andra forskare 

senare har dokumenterat. Bartov, Givoly & Hayn (2002) bevisade i sin undersökning att 

företag som lyckats möta eller överskrida resultatprognoserna njöt av en betydligt högre 

avkastning än de företag som underskred resultatprognoserna. På motsvarande sätt 

konstaterade Skinner & Sloan (2002) att de företag som underskred analytikernas 

resultatprognoser drabbades med negativ volatilitet på aktievärdet. Det visades också att 

de negativa effekterna var betydligt större jämfört med de positiva effekterna hos företag 

som lyckades möta resultatprognoserna och därmed hade positiv volatilitet. 

Slutligen nämner Iatridis & Kadorinis (2009) att både företagen och analytikerna kunde 

dra nytta av företagets resultatmanipulering i syfte att nå upp i analytikernas 

resultatprognoser. För det första skulle företagets aktiekurs hållas på en god nivå och för 

det andra skulle analytikernas rykte upprätthållas. I bästa fall kunde aktiekursen öka i 

värde samtidigt som analytikerna erhåller en allt större respekt ute på marknaden och 

inom branschen.  
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2.2.2 Kontraktsmässiga incitament 

Den andra gruppen behandlar kontraktsmässiga incitament. Redovisningsdata används 

ofta som hjälpmedel för att övervaka och reglera kontrakt mellan företag och dess 

intressenter (Healy & Wahlen 1999). Det existerar flera olika typer av kontrakt som ofta 

anses kunna driva fram resultatmanipulering och ofta finns det krav i kontraktet på att 

ett visst resultat skall uppnås vilket kan driva fram förekomsten av resultatmanipulering.  

Både studien av Healy & Wahlen (1999) och Walker (2013) diskuterar två olika typer av 

kontraktsmässiga incitament, sådana som kan relateras till låneavtal och sådana som 

kan förknippas med företagsledningens belöningssystem. Gällande låneavtalen säger 

Walker (2013) att resultatmanipulering används av företagsledningen för att klara av 

olika klausuler som finns i låneavtalen där det exempelvis kan röra sig om att nå ett visst 

resultat eller mått på ett nyckeltal. När det kommer till företagsledningens 

belöningssystem har forskningen, enligt Walker (2013), främst fokuserat på kopplingen 

mellan ledningens belöning och företagets finansiella prestanda.  

Exempelvis Healy (1985) och Holthausen, Larcker & Sloan (1995) har bevisat att 

företagsledningen manipulerar resultaten nedåt vid situationer när de befinner sig på 

den övre gränsen av sina bonuskontrakt. Vid situationer där företagsledningen inte får 

extra ersättning för överskridande av bonustaket finns det incitament att istället minska 

på resultatet. Genom att istället skjuta upp redovisningen av de överskridande intäkterna 

ökar sannolikheten att uppnå bonustaket igen under följande räkenskapsperiod. Detta 

kunde jämföras med företag med liknande resultat där ledningen inte överhuvudtaget 

hade något bonuskontrakt, i dessa företag förekom det inte alls lika stor del 

resultatmanipulering. För att spinna vidare på diskussionen om bonuskontrakt så har 

Healy (1985) framställt en figur över hur ett normalt bonussystem kan se ut hos företag 

enligt figuren nedan. 

Figur 2 Exempel på bonussystem 

 

Källa: Healy (1985) [egen bearbetning] 

Värde på bonus

         Miniminivå         Maximinivå
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Figur 2 ovan visar hur värdet på bonusen stiger i och med att resultatet ökar från 

miniminivå vilket är nedre gräns för bonus upp till maximinivå som är övre gränsen för 

bonus, det så kallade bonustaket. När företaget har uppnått bonustaket så är man nöjda 

och manipulerar resultatet nedåt för att kunna redovisa vinsterna vid följande 

räkenskapsperiod i hopp om att nå samma personliga belöning. 

Slutligen påpekar Iatridis & Kadorinis (2009) i sin studie att resultatmanipulering dock 

inte enbart behöver förekomma under kontraktets giltighetstid utan det förekommer 

även ofta innan företagen ingår ett kontrakt. Genom resultatmanipulering kan företagen 

få bättre förutsättningar ute på marknaden när det kommer till lånevillkor vilket enligt 

Iatridis & Kadorinis (2009) ökar på ledningens incitament att manipulera resultaten 

innan man ingår ett kontrakt med en finansiär.  

2.2.3 Regleringsmässiga incitament 

Den tredje gruppen syftar till lagar och regleringar. Syftet med regleringar för finansiell 

rapportering är att säkerställa att olika intressenter och övervakare får ta del av pålitlig 

information. Denna typ av incitament kan enligt Healy & Wahlen (1999) grunda sig på 

till exempel ledningens intresse att kringgå branschregler eller utredningar. Företag som 

ofta befinner sig i allmänhetens ögon eller är föremål för strikt övervakning av staten kan 

utnyttja resultatmanipulering för att minska på det redovisade resultatet. Anledningen 

till detta agerande är att minska på sannolikheten att styrande organ utger nya 

standarder som samtidigt minskar möjligheterna för företagen inom branschen att 

uppvisa lönsamhet (Healy & Wahlen 1999). 

Alla branscher är reglerade åtminstone i någon utsträckning. Healy & Wahlen (1999) 

beskriver banker och försäkringsbolag som de mest intressanta eftersom övervakningen 

av dem baserar sig på redovisningsdata. Regelverken inom banksektorn är strikta när 

det kommer till kapitaltäckning, för att kunna ge ut lån behöver banker ha ett visst 

grundkapital. Detta påstås ofta skapa incitament hos ledningen att manipulera de poster 

i balans- och resultaträkningen som är av intresse hos regulatorer. I undersökningar har 

man ofta förväntat sig positiva samband mellan olika variabler och 

resultatmanipulering. Resultaten har också visat att banker som ligger nära 

minimikapitalkraven manipulerar resultaten genom att redovisa för höga 

kreditförlustreserveringar, för låga värdesänkningar av lån samt identifierar onormala 

realiserade vinster på värdepapperisering av lån (Beatty, Chamberlain & Magliolo 1995; 

Collins, Shackelford & Wahlen 1995). 
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I senare forskning har fokus ofta legat på hur implementeringen av olika regelverk har 

påverkat ledningens incitament för resultatmanipulering. Forskare är tämligen överens 

om att regelverk som fastställer minimikapitalnivåer skapar incitament som kan driva 

fram resultatmanipuleringsbeteende. Resultaten i forskning har däremot ofta saknat 

signifikanta samband som skulle stöda detta påstående.  Enligt Barth, Landsman & Lang 

(2008) beror detta på att redovisningsstandarder begränsar företagsledningens 

flexibilitet vid rapporteringen vilket minskar på företagets möjligheter att presentera 

information som inte motsvarar det verkliga läget. Detta påstående får medhåll av 

Leventis et al. (2011) som undersökt resultatmanipulering inom banksektorn och vars 

resultat pekar på att förekomsten av resultatmanipulering avsevärt minskat efter 

implementeringen av IFRS.  

Avslutningsvis kan man också enligt Healy & Wahlen (1999) finna bevis på 

resultatmanipulering vid antitrustregleringar. Vanligtvis handlar detta om när ett 

företag är intresserat av att genomföra ett förvärv. Vid situationer när ett förvärv skall 

genomföras är uppgiften för dessa antitrustregleringar att se till så att företaget inte har 

en för stor marknadsandel och kan utnyttja monopol på marknaden. När företag är 

utsatta för utredning kan det därmed existera incitament för att manipulera resultatet 

nedåt i syfte att antingen undvika eventuell utredning eller öka sannolikheten till att 

förvärvet kan genomföras. 

2.3 Metoder för resultatmanipulering 

Det är viktigt att komma ihåg att alla former av resultatmanipulering inte strider mot 

regler, lagar och ramverk. Redovisningshändelser kan behandlas rent lagligt på flera 

olika sätt vilket gör att resultaten kan manipuleras, nämner Teoh, Welch & Wong (1998). 

Vidare diskuterar de olika resultatmanipuleringsmetoder och kategoriserar dem i tre 

olika grupper där den första är val av redovisningsmetod, den andra är applicering av 

redovisningsmetod och den tredje är val av tidpunkt för förvärv och avyttrande. 

Val av redovisningsmetod: Beroende på vilken redovisningsmetod ett företag väljer så 

kommer det påverka bland annat när intäkter och utgifter redovisas. 

Redovisningsmetoder som tidigarelägger intäktsföring och senarelägger kostnadsföring 

kommer öka på det redovisade resultatet påpekar Teoh et al. (1998) innan de ger tre 

stycken exempel på hur resultatet kan manipuleras genom val av redovisningsmetod. 

Exempelvis finns det olika metoder att redovisa för under ett längre projekt, antingen 

intäktsförs delar av projektet under projektets gång genom att uppskatta den 
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procentuella färdighetsgraden eller så använder man en metod där intäktsföringen sker 

först när hela projektet är klart. Ett annat exempel är om inköpspriserna sjunker så är 

sålda varors kostnad enligt LIFO-principen1 lägre jämfört med motsvarande kostnader 

enligt FIFO-principen2. Ett tredje exempel som nämns är avskrivningsbara tillgångar, 

det kan konstateras att linjära avskrivningar leder till mindre avskrivningar under de 

första perioderna jämfört med om man använder sig av degressiv avskrivning. 

Applicering av redovisningsmetoder: Även om företaget redan valt redovisningsmetod 

så existerar det fortfarande en viss diskretion gällande hur redovisningsmetoderna skall 

tillämpas. Eftersom företagsledningen fortfarande i detta skede kan använda sitt 

omdöme så har de möjligheten att påverka exempelvis immateriella tillgångarnas livstid, 

livslängd och restvärde för avskrivningsbara tillgångar, hur stor del av kundfordringarna 

som redan är så gott som förlorade, procentuella andelen som är klargjord i ett 

långsiktigt projekt och garantikostnader. (Teoh et al. 1998) 

Val av tidpunkt för förvärv och avyttrande: Teoh et al. (1998) säger att ledningen har 

diskretion över hur och när händelser ska redovisas som redovisningshändelser som 

kräver upplysning i bokslutet. Som exempel nämner Teoh et al. (1998) hur mycket samt 

vid vilken tidpunkt dåliga lån och försämrade tillgångar ska skrivas ned. Vidare för 

forskarna en diskussion över hur företag kan använda rätt tajming vid olika händelser 

för att manipulera resultatet. Exempelvis kan företagen i princip styra resultaten med 

hjälp av forsknings- och utvecklingskostnader, reklamkostnader samt 

underhållskostnader eftersom företagen kan välja när samt hur mycket de investerar i 

dessa bokslutsposter som noteras som kostnader under den period då kostnaderna 

uppstår. En annan möjlighet företagen har är vid tajmingen av anläggningstillgångarnas 

försäljning där man till en viss grad kan påverka tidpunkten i syfte att antingen 

försnabba eller fördröja intäkterna. Företagen har även möjlighet att antingen påskynda 

eller försena leveransen av varor till kunder i slutet av en period för att påverka 

tidpunkten för intäkterna. Slutligen nämner Teoh et al. (1998) att tidpunkten för 

ledningens egna kompensationer kan ändras för att säkerställa att 

kompensationskostnaderna redovisas som utgifter vid rätt tidpunkt. 

Många andra forskare har också presenterat sin syn på manipuleringsmetoder, 

däribland Cohen & Zarowin (2010). De fokuserar på tre manipuleringsmetoder som alla 

                                                      
1 Värderingsmetod av omsättningstillgångar, betyder last in first out (sist in först ut) 
2 Värderingsmetod av omsättningstillgångar, betyder first in first out (först in först ut) 
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kan ha stor inverkan på resultatet. Den första är att öka försäljningen med hjälp av 

rabatter och mildare kreditvillkor vilket kommer att medföra en ökad försäljningsvolym 

åtminstone på kort sikt. Räkenskapsperiodens vinster kommer också att ökas så länge 

marginalen efter rabatten är positiv. Dock kommer dessa två alternativ att rendera i lägre 

kassaflöde för den aktuella perioden. Den andra metoden är att rapportera lägre kostnad 

för sålda varor med hjälp av att öka på produktionsnivån. När ledningen producerar flera 

enheter kan de sprida de fasta omkostnaderna över ett stort antal enheter och på så sätt 

sänks fasta kostnaden per producerad enhet. Detta minskar på sålda varors kostnad och 

företaget kan redovisa högre operativa marginaler. Cohen & Zarowin (2010) påpekar 

ändå att denna metod höjer på de totala produktionskostnaderna i förhållande till 

försäljningen och lägre kassaflöde på grund av försäljningsnivåerna. Den sista metoden 

är i linje med Teoh et al. (1998) och innebär minskning i diskretionära utgifter såsom 

forskning- och utveckling, reklam och andra dylika kostnader för att ge bättre kortsiktigt 

resultat samt ökat kassaflöde.  

Medan Teoh et al. (1998) till en stor grad fokuserade på redovisnings- och 

värderingsmetoder så låg fokus i Cohen & Zarowin (2010) artikel främst på aktiviteter 

som påverkar företagets kassaflöde. Orsaken till att de skiljer sig åt är att Teoh et al. 

(1998) diskuterar metoder som brukar kallas resultatmanipulering genom 

periodiseringar (accrual based earnings management) och Cohen & Zarowin diskuterar 

metoder som brukar gå under namnet resultatmanipulering genom verkliga aktiviteter 

(real earnings management). Forskning om resultatmanipulering har ofta fokuserat på 

periodiseringsbaserad resultatmanipulering, till exempel avskrivningar och 

värderingsmetoder. På senare år har ändå resultatmanipulering genom verkliga 

aktiviteter blivit ett allt mer populärt område. I denna avhandling kommer 

resultatmanipuleringen som tidigare nämnts att undersökas genom 

kreditförlustreserveringar vilket är en typ av periodiseringsbaserad 

resultatmanipulering.  

2.4 Kreditförlustreservering 

Redan i inledningen och problemdiskussionen nämndes begreppet 

kreditförlustreservering. Nu kommer en noggrannare redogörelse presenteras över 

begreppet för att dels skapa en förståelse över dess innebörd och dels motivera varför 

denna periodiseringspost är av intresse för denna undersökning. För att få en 

grundläggande förståelse är det motiverat att utgå ifrån bankernas verksamhet. 
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Banker är finansiella institutioner vars verksamhet till stor del består av inlåning och 

utlåning. Banker beviljar lån till såväl hushåll som företag och detta leder till 

konsumtion, investering och nyutveckling vilket bidrar till ekonomisk tillväxt. Eftersom 

banker lånar ut stora mängder kapital till en stor mängd låntagare är de utsatta för 

låntagarnas kreditrisker, det vill säga risken att låntagarna inte kan återbetala 

lånebeloppen. För att mildra denna kreditrisk skriver bankerna ned ett specifikt belopp 

av sina lånfordringar. Detta belopp brukar kallas kreditförlustreservering och är i princip 

ett verktyg för hantering av kreditrisker som används av banker för att mildra förväntade 

förluster på banklåneportföljen. (Ozili & Outa 2017)  

En kreditförlustreservering är alltså nedskrivningen av ett lån, det vill säga det belopp 

vilket banken minskar lånfordringarna med. Detta görs när bankerna har identifierat 

dåliga lån där det existerar farhågor om inställd betalningsförmåga hos låntagaren. 

Kreditförlustreserveringarna påverkar bankernas resultaträkning negativt. Det motsatta 

scenariot där det visar sig att de tidigare reserveringarna gjordes i onödan kan korrigeras 

genom att göra så kallade återvinningar av gjorda nedskrivningar. Detta är alltså lån som 

banken trodde var dåliga men som i ett senare skede visade sig vara bra och påverkar 

resultaträkningen positivt. (Sveriges Riksbank 2018)  

Det som skapar forskningsintresse är alltså spelutrymmet som existerar mellan att 

rapportera ökningar och minskningar i kreditförlustreserveringar. I och med att det 

krävs en viss grad av bankledningens egen bedömning vid rapporteringen av 

kreditförlustreserveringar samtidigt som det har en tydlig inverkan på resultatet så antas 

det kunna driva fram resultatmanipuleringsbeteende. Tran, Hassan & Houston (2019) 

säger att bankerna i sig är mer otydliga än andra företag som ett resultat av deras 

förmåga att hålla både lån och tillgångar utanför balansräkningen och därför är även 

övervakningskostnaderna höga inom banksektorn. När banker utövar 

resultatmanipulering förvärras dessutom informationsgapet mellan banker och dess 

intressenter, det existerande informationsgapet kallas ofta för asymmetrisk information. 

Information är viktigt eftersom det påverkar beslutsfattandet för privatpersoner, företag 

och myndigheter. Privatpersoner fattar beslut på basis av både allmän information med 

fri tillgång för allmänheten och privat information vilket endast är tillgängligt för en del 

av allmänheten (Connelly, Certo, Ireland & Reutzel 2011). Stiglitz (2002) förklarar att 

informationsasymmetri uppstår när olika människor har olik information. Eftersom en 

del information är privat så uppstår informationsasymmetri mellan de parter som har 
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tillgång till informationen och de parter som potentiellt skulle kunna fatta bättre beslut 

om de hade tillgång till den. 

2.4.1 Regelverken 

I hopp om att bland annat minska på informationsasymmetrin mellan banker och 

intressenter, skapa mera tillförlitlighet i de finansiella rapporterna och säkerställa att 

bankerna kan arbeta med den risk som uppstår från deras verksamhet har olika 

standarder och regelverk uppkommit. Banksektorn har varit en av de branscher där 

resultatmanipulering har ansetts förekomma i en väldigt hög omfattning vilket också 

ökar behovet av en strikt reglering. De två mest relevanta regelverken för banksektorn är 

IFRS standarden för finansiella instrument samt Basel ackorden. 

För över 15 år sedan släpptes standarden IAS 39 som berör finansiella instrument. Huian 

(2012) beskriver IAS 39 som den mest kontroversiella redovisningsstandarden under det 

senaste decenniet och nämner att världsledare samt flertalet internationella organ 

identifierade IAS 39 som en av de bidragande orsakerna till den senaste finanskrisen. Ett 

allt större fokus riktades mot reserver och kreditförlustreserveringar där bankernas 

redovisning av de förstnämnda ansågs vara för små och det sistnämnda ansågs redovisas 

för sent. Till slut ersattes IAS 39 med IFRS 9 som implementerades 1 januari 2018. 

Största skillnaden mellan standarderna ligger i nedskrivningsmodellerna. För att göra 

en nedskrivning av en finansiell tillgång på balansdagen krävdes det enligt IAS 39 (punkt 

58) bekräftelse i form av en förlusthändelse att en nedskrivning är aktuell. I och med att 

framtida händelser såsom nedskrivning av lånfordringar inte fick redovisas, ansågs IAS 

39 vara bakåtblickande. IFRS 9 möjliggör en framåtblickande nedskrivningsmodell med 

utgångspunkt i förväntade kreditförluster. I bilaga 1 finns en sammanfattning av de mest 

relevanta delarna från IAS 39 och IFRS 9 när det kommer till kreditförlustreserveringar. 

Baselavtalen är tre serier av bankregler (Basel I, II och III) som fastställts av Basel-

kommittén för bankövervakning som tillsammans bildar de så kallade Basel ackorden. 

Kommittén tillhandahåller regleringar om bankregler, speciellt vad gäller kapitalrisk, 

marknadsrisk och operativ risk. Avtalen säkerställer att banker har tillräckligt med 

kapital för att klara oväntade förluster. Precis som IFRS 9 har Basel III gått mot en 

framåtblickande modell som skall beakta förväntade kreditförluster. Målet med detta 

framåtblickande synsätt är framförallt att de rapporterade finansiella rapporterna skall 

återspegla det verkliga ekonomiska läget. I bilaga 2 finns en sammanfattning av de mest 

relevanta delarna från Baselavtalen när det kommer till kreditförlustreserveringar. 
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2.5 Sammanfattning 

Resultatmanipulering har redan under en lång tid varit ett populärt forskningsområde 

men trots den stora mängden tidigare forskning så existerar det fortfarande inte någon 

entydig definition över vad begreppet innebär. I början av kapitlet presenterades fem 

olika definitioner som forskare använt för att definiera resultatmanipulering. Vad som 

kan konstateras är att de nyare definitionerna är mera heltäckande och ser inte 

resultatmanipulering enbart som något olagligt och negativt utan anser även att man kan 

bedriva resultatmanipulering inom lagens gränser.  

Det finns många incitament som förorsakar att ledningen sysselsätter sig med 

resultatmanipulering och det beror inte enbart på företaget utan personliga incitament 

existerar också. Incitamenten har ofta delats in i tre kategorier, 

kapitalmarknadsmässiga-, kontraktsmässiga- och regleringsmässiga incitament. 

Exempel på ett kapitalmarknadsmässigt incitament är att hålla en jämn resultatnivå så 

att även aktiekursen skall hållas på en stabil nivå. Kontraktsmässiga incitament brukar 

kopplas samman med den bonus som finns i ledningens kontrakt och som ofta är 

kopplad till företagets resultat. Till regleringsmässiga incitament kopplar man ofta ihop 

olika lagar och regelverk som kan ställa krav på att företag skall uppnå något visst krav. 

Utöver incitamenten redogjordes även för olika metoder som ledningen historiskt sett 

ansetts tillämpa för att uppnå resultatmanipulering. 

Redan i inledningen och problemdiskussionen lyftes kreditförlustreserveringar fram 

som exempel på verktyg som banker ansetts använda för att manipulera resultat. 

Anledningen till att kreditförlustreserveringar väckt forskningsintresse är dels deras 

stora inverkan på bankernas resultat och dels för att det krävs ledningens eget omdöme 

för att uppskatta storleken på dem. För att begränsa bankernas möjligheter att uppnå 

detta har olika standarder och regelverk uppkommit, två av de mest relevanta är IFRS 

och Basel som också presenterades i detta kapitel. En närmare genomgång av de mest 

relevanta delarna från IFRS och Basel hittas i bilaga 1 och bilaga 2. 

Det som har diskuterats hittills är alltså resultatmanipulering och 

kreditförlustreservering var för sig. Följande kapitel har som avsikt att föra samman 

dessa aspekter genom att diskutera tidigare forskning i resultatmanipulering genom 

kreditförlustreservering. Detta kapitel fungerar därmed som stöd för följande kapitel. 

Utöver detta kommer följande kapitel även behandla tidigare forskning som undersökt 

förekomsten av signalering och kapitalhantering genom kreditförlustreservering. 
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3 TIDIGARE FORSKNING OM 
KREDITFÖRLUSTRESERVERING 

Precis som rubriken lyder, kommer kapitlet redogöra för befintlig forskning på området 

kring kreditförlustreservering. Kapitlet delas in i tre delar kring kreditförlustreservering 

vilket motsvarar upplägget i tidigare forskning. Således innehåller kapitlet tidigare 

forskning som berör resultatmanipulering, signalering och kapitalhantering. Tanken 

med kapitlet är att presentera samt diskutera tidigare forskning och dess resultat för att 

sedan avsluta kapitlet med en sammanfattning där avhandlingens hypoteser bildas. 

3.1 Resultatmanipulering  

Den första delen av litteraturen inom kreditförlustreservering som presenteras hänför 

sig till studier som testar resultatmanipulering. Hypoteserna kallas ofta för 

resultatutjämningshypoteser eftersom de i huvudsak har som avsikt att testa huruvida 

bankerna överdrivet övervärderar (eller undervärderar) kreditförlustreserveringar när 

intäkterna är höga (eller låga) i syfte att rapportera stabila resultat utan att de ska verka 

alltför höga eller låga utan istället hållas på en jämn nivå. (Ozili 2017) 

Vad som kan konstateras vid en genomgång av tidigare forskning är att det på mitten av 

1990-talet började sätta fart med studier gällande kreditförlustreserveringar. På basis av 

de tidiga studierna kan det konstateras att resultaten varit tämligen oense huruvida 

banker använder kreditförlustreserveringar för resultatmanipulering eller inte. 

Modellerna i dessa studier använder vanligtvis bankernas kreditförlustreserveringar 

som en linjär funktion av några grundläggande beskrivande variabler, såsom totala lån 

samt icke-presterande lån och modellerna använder även ett resultat- och kapitalmål. 

Dessa empiriska modeller använder antagandet om att bankerna alltid rör sig mot sina 

resultatmål. Även om analyserna når något liknande konklusioner avslöjar resultaten 

ändå väsentliga skillnader som presenteras i figur 3. Nedan kommer de fyra mest 

citerade artiklarna i slutet av 1990-talet kort att nämnas. Värt att notera är att samtliga 

fyra studier som presenteras är gjorda på den amerikanska marknaden och fram till 

denna tidpunkt för över 20 år sedan existerade inte, till skribentens vetskap, några 

studier inom detta område för den europeiska banksektorn. 

Inledningsvis är det värt att nämna Ahmed, Takeda & Thomas (1999) artikel ”Bank loan 

loss provisions: a reexamination of capital management, earnings management and 

signaling effects”. Ett syfte i Ahmed et al. (1999) artikel är att undersöka om förekomsten 

av resultatmanipulering ökat eller minskat efter införandet av Basel I. I artikeln nämns 
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att det nya regelverket borde förändra bankernas incitament till resultatmanipulering 

eftersom kostnaderna för resultatmanipulering torde vara lägre i den nya regimen. Detta 

eftersom en resultatökning (genom att minska på kreditförlustreserveringar) i den gamla 

regimen resulterade i en större minskning av kapitalet jämfört med hur det fungerar i 

den nya regimen. Forskarna hävdar därmed att signifikanta samband mellan 

resultatmanipulering och kreditförlustreservering kan förväntas i den nya regimen. För 

att testa detta används ett sampel på 113 amerikanska banker för tidsperioden 1986 till 

1995. Trots de framförda argumenten så framkom inga positiva samband mellan resultat 

(före skatt och kreditförlustreserveringar) och kreditförlustreserveringar varken i den 

gamla eller nya regimen. En annan studie som också funnit negativa samband, gjord av 

Beatty et al. (1995), undersöker hur banker förändrar tajmingen och storleken på 

transaktioner och periodiseringar för att uppnå resultatmål. Med tanke på att de 

använder liknande sampel och modell samt att tidsperioden 1986-1989 även ingår i 

Ahmed et al. (1999) undersökning är det föga förvånande att de heller inte hittar några 

signifikanta samband mellan resultatmanipulering och kreditförlustreservering.  

Även om hypoteserna ofta antar att ledningen har incitament till resultatmanipulering 

så verkar resultaten i undersökningarna inte alltid vara överens med detta antagande. 

Under 1990-talet finns det dock framförallt två studier som inte behövt förkasta 

hypotesen. Där hittar vi först och främst Collins et al. (1995) vars sampel undersökts på 

en lång tidsperiod mellan 1971 och 1991. Collins et al. (1995) rapporterar att ledningen 

vill styra resultatet för att hålla sig kring samma resultatnivå som året innan eftersom 

mindre volatila resultat har bevisats vara ett fungerande recept för stabila aktiekurser. 

Därför finns det incitament till att använda resultatmanipulering och samma 

konstaterades i Beaver & Engel (1996) studie.   

En möjlig förklaring till skillnaderna i resultaten i de ovannämnda studierna kan vara de 

olika tidsperioderna som använts (se figur 3 nedan). Ifall det existerar ofullständig 

ledningsfrihet över kreditförlustreserveringar eller om asymmetrin i kostnaderna är 

väsentlig kan resultatet istället bli beroende av tidsperioden (Wall & Koch 2000). Wall & 

Koch (2000) ger exempel på dessa situationer, ofullständig ledningsfrihet kan uppstå 

när revisorn anser att banken ligger på en miniminivå gällande 

kreditförlustreserveringar vilket omöjliggör användningen av dem i syfte att manipulera 

resultatet uppåt. Asymmetrin i kostnader kan vara viktig när de förväntade kostnaderna 

för att inte uppnå kapitalmålet är stora i förhållande till de förväntade kostnaderna för 

att inte uppnå resultatmålet. Vid sådana situationer kommer ledningen förmodligen 



22 
  

fokusera på att uppnå bankens kapitalmål och då uteblir resultatmanipulering. Figur 3 

visar att de som hittat positiva samband i stort sett behandlat samma tidsperiod, bortsett 

från att den ena studien beaktat ett längre tidsintervall. Det samma gäller de studier som 

inte hittat positiva samband. 

Figur 3 Resultatmanipulering och kapitalhantering före 2000-talet 

 

Källa: Wall & Koch (2000) [egen bearbetning] 

En liknande studie som Ahmed et al. (1999), gjord av Anandarajan et al. (2007), 

undersökte ifall implementeringen av Baselavtalen har påverkat de australiensiska 

bankernas hantering av kreditförlustreserveringar. I likhet med Ahmed et al. (1999) 

studie, utfördes regressionsanalysen genom att undersöka förhållandet mellan resultat 

(före skatt och kreditförlustreserveringar) och kreditförlustreserveringar för att senare 

kunna dra slutsatser huruvida resultatmanipuleringsbeteende överhuvudtaget existerar. 

Empiriska bevis hittades i Anandarajan et al. (2007) undersökning som tyder på att det 

existerar ett resultatmanipuleringsbeteende hos ledningen i australiensiska banker 

gällande användning av kreditförlustreserveringar. Detta visade sig vara mera 

signifikant hos börsnoterade banker jämfört med onoterade banker. Med resultaten 

redovisade, varnar forskarna om att de rapporterade resultaten i australiensiska bankers 

finansiella rapporter inte nödvändigtvis representerar det verkliga läget. 

Med finanskrisen i färskt minne genomförde El Sood (2012) en studie över amerikanska 

banker för att undersöka deras användning av kreditförlustreserveringar innan och 

under finanskrisen. Något som är av yttersta intresse i denna undersökning är att innan 

finanskrisen, 2001-2006, användes kreditförlustreserveringar i syfte att manipulera 

resultaten nedåt (goda tider) medan under finanskrisen, 2007-2009, användes de i en 

allt högre utsträckning för att manipulera resultaten uppåt (dåliga tider). Detta är 

förväntade resultat men bevisar samtidigt att det inte är någon slump att just bankernas 

användning av kreditförlustreserveringar skapat huvudbry för externa intressenter. El 

Studie T idsperiod

Resultat-

m anipulering

Kapital-

hantering

Collins, Schackelford & Wahlen (1995) 197 1-1991 Ja Nej

Beaver & Engel (1996) 197 7 -1984 Ja Nej

Beatty , Chamberlain & Magliolo (1995) 1986-1989 Nej Ja

Ahmed, Takeda & Thomas (1990) 1986-1995 Nej Ja
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Sood (2012) anser att kreditförlustreserveringar styrs av ledningens incitament för 

resultatmanipulering samt att dessa incitament stärks när banker uppnår lagstadgade 

minimikrav och är mer lönsamma.  

Studierna som hittills presenterats gällande resultatmanipulering har mestadels varit 

inriktade på den amerikanska marknaden. Eftersom denna avhandling undersöker 

europeiska banker kommer resterande undersökningar, åtminstone till viss del, tangera 

den europeiska marknaden. Som tidigare nämnts är den existerande litteraturen 

gällande kreditförlustreserveringar inom europeiska banker aningen begränsad.   

I den tidiga forskningen på 2000-talet återfinns Laeven & Majnoni (2003) och Bikker & 

Metzemakers (2005) studier som har undersökt sambandet mellan 

kreditförlustreservering och konjunkturscyklar med ett internationellt sampel av 

banker. Vad forskarna har fäst extra intresse vid är framförallt tidpunkten när bankerna 

skriver ned sina lån. Resultaten ger bevis på att banker runtom i världen försenar 

nedskrivningen av kreditförluster för dåliga lån tills det är för sent och 

konjunkturnedgångar redan har börjat. Gemensamt i studierna är att både resultat och 

tillväxt i bruttonationalprodukten (BNP) använts som intressevariabler. Det positiva 

förhållandet som hittats mellan kreditförlustreserveringar och resultat före 

kreditförlustreserveringar tyder på att bankerna använder kreditförlustreserveringar för 

att manipulera resultatet. Det negativa förhållandet som hittats mellan 

kreditförlustreserveringar och utlåningstillväxt samt BNP tyder på att 

kreditförlustreserveringarna är procykliska. Som en följd av resultaten har Laeven & 

Majnoni (2003) önskemål, de anser att regleringen av kreditförlustreserveringar bör 

vara en integrerad del av bankregleringen tillsammans med regleringen av kapital. I 

annat fall kommer skillnader mellan länderna gällande kreditförlustreserveringar 

omöjliggöra för Baselavtalen att uppnå en rättvis spelplan.  

För att spinna vidare kring forskning av internationella sampel så kan Kanagaretnam et 

al. (2004) artikel tas upp. I artikeln undersöks om och hur bankchefer använder 

kreditförlustreserveringar, där fokus ligger på hypotesen gällande resultatutjämning. 

Deras antaganden är att bankernas incitament för resultatutjämning intensifieras när de 

förvaltade intäkterna avviker från normerna. På grundval av dessa antaganden 

kategoriseras samplets banker i undergrupper som förutspås använda 

kreditförlustreserveringar som överensstämmer med deras situationsspecifika 

incitament. Med detta tillvägagångssätt påpekar forskarna att de kan förfina metoderna 

i tidigare forskning genom att undersöka heterogena incitament. Resultaten ger bevis 



24 
  

som överensstämmer med hypotesen om resultatutjämning, särskilt när de förvaltade 

intäkterna är extrema.  

En liknande undersökning som Kanagaretnam et al. (2004) utfördes av Curcio & Hasan 

(2015). Forskarna använde sig av data för 218 banker över en elva-års-period och 

jämförde banker inom euroområdet med banker i länder där euron inte används som 

valuta. Syftet med undersökningen var att klargöra om banker inom euroområdet har ett 

annat beteende, gällande användningen av kreditförlustreserveringar, jämfört med 

banker som inte är lokaliserade inom euroområdet. Ur resultaten framgick bland annat 

att bankerna inom euroområdet använde sig mera frekvent av kreditförlustreserveringar 

i syfte att manipulera resultat. Resultaten är aningen oroväckande enligt Curcio & Hasan 

(2015) och tyder på att de europeiska bankernas rapporterade finansiella siffror 

nödvändigtvis inte återspeglar det verkliga läget. Behovet av ett genomtänkt och 

välutvecklat redovisningsramverk lyfts fram av forskarna.  

Något som har varit av intresse för forskare är hur IFRS kan påverka 

resultatmanipulering genom kreditförlustreserveringar. Flera utav studierna som 

presenterats ovan har på basis av deras resultat poängterat behovet av regelverk gällande 

kreditförlustreserveringar för att lindra förekomsten av resultatmanipulering. En 

passande undersökning att ta upp blir därför Leventis et al. (2011) som undersökt hur 

implementeringen av IFRS har inverkat på resultatmanipulering gällande 

kreditförlustreserveringar inom den Europeiska Unionen. Samtliga börsnoterade bolag 

inom EU var skyldiga att agera i enlighet med IFRS från och med år 2005. I deras sampel 

ingick 91 banker från EU-området mellan 1999-2008 där några schweiziska banker även 

inkluderades i samplet. Ett syfte med nya standarder är att minska möjligheterna till 

bedrägerier och därför förväntar sig forskarna resultat som skall tyda på att 

resultatmanipulering har minskat efter implementeringen av IFRS. Innan deras studie 

har det både argumenterats för att IFRS bör öka på tillförlitligheten vid rapporteringen 

av de finansiella rapporterna samt att det även kan minska på kvaliteten och öka på 

förekomsten av resultatmanipulering. Det första synsättet relaterar främst till Barth et 

al. (2008) studie som påstår att begränsning av företagsledningens flexibilitet vid 

rapporteringen minskar på företagets möjligheter att presentera information som inte 

motsvarar det verkliga läget. Det senare synsättet baserar sig på att IFRS möjliggör ett 

väldigt litet spelrum genom att tillåta ett mycket begränsat antal alternativ och förbjuda 

dolda reserver. Resultaten från tidigare forskning har varit tudelad men däremot tyder 

resultaten i Leventis et al. (2011) studie på att resultatmanipulering genom 
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kreditförlustreserveringar fortfarande existerar men att IFRS signifikant har minskat på 

detta beteende hos bankerna. Med detta antyder Leventis et al. (2011) att en begränsning 

av flexibilitet hos företagsledningen kan minska på deras opportunistiska beteende.  

Vad som är typiskt med ett opportunistiskt beteende är att ta beslut som gynnar det egna 

intresset, till exempel genom att spara vinster vid goda tider för att öka sannolikheten 

för att kunna upprepa positiv rapportering och uppnå bonusmål även under följande 

period. En central hypotes inom resultatmanipulering är just hypotesen om att spara för 

sämre tider. Enligt detta synsätt så skapar företag större reserver under goda perioder 

och utnyttjar dem senare under svaga perioder. Skala (2015) artikel har som syfte att 

reda ut ifall detta beteende existerar hos europeiska banker och pratar om ”soliga dagar” 

och ”regniga dagar”. Intressant med Skala (2015) sampel är att det avgränsas till 

kommersiella banker i Mellaneuropa. Enligt Skala (2015) finns det två metoder att 

studera resultatutjämning i banker. Den första metoden är att undersöka oregelbundna 

inkomstfördelningar över tid i förhållande till specifika riktvärden. Den andra metoden 

är att cykliskt undersöka kreditförlustreserveringar. Skala (2015) använder sig utav det 

andra sättet och bygger modellen på Laeven & Majnoni (2003) undersökning. 

Kreditförlustreserveringar används precis som normalt som beroende variabel medan 

intäkter används som den huvudsakliga oberoende variabeln och anger 

försäljningsintäkter för banken. Ett positivt samband mellan kreditförlustreservering 

och intäkter skulle visa att det existerar resultatutjämning i banker.  

Resultaten i Skala (2015) artikel pekar på att banker i Mellaneuropa under perioden 

2004-2012 sysslar med resultatmanipulering med hjälp av deras 

kreditförlustreserveringar genom att utnyttja perioder med hög lönsamhet för att bygga 

en reservbuffert. På så sätt har Skala (2015) kunnat konstatera att banker utnyttjar 

”soliga dagar” genom att bygga reserver när både lönsamhet och resultat är höga. Men 

under ”regniga dagar”, när allvarliga bankförluster överträffar deras tillgängliga 

reserver, skapar banker ytterligare besparingar. Detta resultat är i linje med beteendet 

som kallas stålbad (eng. big bath). Istället för att rapportera en förlust i nuet väljer 

bankerna att bygga upp reserver för framtiden och fördjupar därmed sina nuvarande 

förluster. Således är hypotesen om att spara för en regnig dag som en förklaring till 

resultatmanipulering ofullständig. Det stämmer att banker sparar under ”soliga dagar” 

men de blir avsiktligt alltför blöta när det är kraftigt regnväder.  

Ägarstruktur och reglering var i fokus när resultatmanipulering genom 

kreditförlustreservering undersöktes i Bouvatier, Lepetit & Strobel (2014) artikel. 
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Intressant i artikelns syfte är att den avser utreda om skillnader i ägarstrukturen kan 

påverka förekomsten av resultatmanipulering och dessutom undersöks ifall den 

reglerande miljön kan spela en roll i att minska på detta beteende. Enligt forskarna är 

det allmänna synsättet att banker med hög ägarkoncentration (en eller två ägare) kan 

använda diskretionära kreditförlustreserveringar för att styra resultatet med hjälp av 

hemligt beteende och mycket kontroll utvinna privata fördelar. Man kan samtidigt, enligt 

forskarna, dra slutsatsen att ett sådant beteende är mindre förekommande inom banker 

med en mera spridd ägarstruktur eller inom banker i länder med striktare reglering. Ett 

europeiskt sampel väljs av en specifik anledning, en stor variation av ägarkoncentration 

fås från ett europeiskt sampel eftersom det finns en brist på lagstiftningsbegränsningar 

för andelen bankkapital som ägs av en enda enhet i Europa. Resultaten är i enlighet med 

förväntningarna där banker med högre ägarkoncentration visar sig syssla med en större 

andel resultatmanipulering. Detta beteende är mindre tydligt i länder med striktare 

reglering eller högre kvalitet hos externa revisorer men beteendet påverkas inte utav typ 

av revisionsbyrå (stor eller liten), typen av majoritetsaktieägare, nivån av bankrisk och 

nivån på icke-försäkrad skuld. Banker med spridd ägarstruktur visade sig inte hålla på 

med resultatmanipulering.  

Som konkluderande ord, gällande diskussionen om kreditförlustreserveringar och dess 

koppling till resultatmanipulering, kunde sägas att resultaten i den tidiga forskningen på 

1990-talet går något i sär. I den tidiga forskningen återfinns både forskning som påvisar 

att kreditförlustreserveringar har en koppling till resultatmanipulering, samt forskning 

som inte påvisar någon koppling. Vad som dock är intressant är hur forskningen på 

2000-talet lyckats hitta statistiskt signifikanta samband mellan resultatmanipulering 

och kreditförlustreservering medan studierna innan 2000-talet gett väldigt varierande 

resultat. Med tanke på att det är den senare delen av forskning som påvisat signifikanta 

samband, kan slutsatser dras att banker åtminstone till någon del använt 

kreditförlustreserveringar som verktyg för resultatmanipulering. Vad som då blir 

intressant är att fortsätta dyka in i tidigare forskning för att redogöra huruvida 

kreditförlustreserveringar även har använts som verktyg för signalering.  

3.2 Signalering 

Hypoteser om signalering undersöker huruvida banker använder onormala förändringar 

i kreditförlustreserveringar för att signalera information om deras framtidsutsikter till 

externa intressenter. Detta innebär att banker eventuellt skulle rapportera onormala 

kreditförlustreserveringar i väntan på högt framtida resultat eller på höga icke-
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presterande lån (Ozili 2017). Ozili & Outa (2017) säger att studier som testar signalering 

undersöker det statistiska sambandet mellan kreditförlustreserveringar och 

förändringen i resultat ett år fram i tiden. Slutsatser för att stödja denna hypotes härrör 

från det positiva och signifikanta sambandet mellan dessa två. 

Med undantag för Ahmed et al. (1999) och Anandarajan, Hasan & Lozano-Vivas (2003) 

har den största delen av tidigare forskning hittat någon form av bevis som 

överensstämmer med att banker ökar på rapporterade kreditförlustreserveringar för att 

signalera förbättringar i framtida kassaflöden. Wahlen (1994) kopplar ihop ökningar i 

den diskretionära komponenten i nuvarande kreditförlustreservering med förbättring i 

framtida kassaflöde samt aktieavkastning. Beaver & Engel (1996) dokumenterar att 

nivån på bankernas aktiekurser är relaterade till kreditförlustreserveringar. Liu, Ryan & 

Wahlen (1997) rapporterar att det positiva sambandet mellan överskott av 

kreditförlustreserveringar och aktieavkastning är kontextspecifikt och drivs av banker 

med lågt reglerat kapital under det fjärde kvartalet.  

I motsats till dessa resultat har Ahmed et al. (1999) enbart hittat stöd för deras 

signaleringshypotes under den period som Wahlen (1994) undersökte, men inte i en 

nyare period. En viktig innovation i Ahmed et al. (1999) forskningsdesign är deras 

kontroll för andra kända determinanter av diskretionära kreditförlustreserveringar. I 

synnerhet de övriga tidigare forskningarna som presenterades, det vill säga Wahlen 

(1994), Beaver & Engel (1996) och Liu et al. (1997) som undersökt förekomsten av 

signalering, kontrollerade inte för bankernas användning av kreditförlustreserveringar 

för resultatutjämning och för att manipulera lagstiftat kapital. Därför har Kanagaretnam 

et al. (2004) poängterat värdet av att inkludera hela forskningsområdet med alla 

relevanta hypoteser när bankernas användning av kreditförlustreserveringar undersöks.  

Kanagaretnam et al. (2004) valde därför att bygga vidare på Ahmed et al. (1999) 

regressionsmodell. Kanagaretnam et al. (2004) valde dock att modifiera modellen 

genom att lägga till en interaktionsvariabel som mäter sambandet mellan signalering och 

resultatutjämning. Genom att inkludera denna variabel visar resultaten att 

användningen av kreditförlustreserveringar för resultatutjämning (signalering) inte 

bara beror på incitament gällande resultatutjämning (signalering), utan också på 

incitamenten för signalering (resultatutjämning). Detta betyder att varje beslut för en av 

dessa aktiviteter påverkas av förhållanden som inverkar på den andra aktiviteten. 

Resultaten antyder också att linjära regressionsmodeller som ignorerar en sådan 

interaktionsvariabel, potentiellt kan misslyckas med att upptäcka bevis för signalering 
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genom kreditförlustreserveringar. Vad resultaten säger är att signalering existerar i 

undervärderade banker och sampelindelningen har stor inverkan på signifikansnivån. 

Forskning gjord efteråt verkar dock inte ha implementerat denna interaktionsvariabel 

trots lovorden från Kanagaretnam et al. (2004). Forskning har främst, precis som 

Kanagaretnam et al. (2004), byggt vidare med egna modifikationer på Ahmed et al. 

(1999) modell och fortsatt inkludera resultatmanipulering, kapitalhantering och 

signalering. Anandarajan et al. (2007) är en av dessa och de hittar signifikanta samband 

mellan kreditförlustreservering och signalering hos börsnoterade australiensiska banker 

medan resultaten för onoterade banker inte visade några signifikanta resultat. Curcio & 

Hasan (2015) har gjort en liknande studie som Anandarajan et al. (2007), skillnaden är 

att de undersöker europeiska banker. Gällande signalering lyckades de hitta bevis på att 

banker utanför euroområdet använder signalering som ett verktyg för att rapportera 

finansiellt välmående medan bevisen saknades för banker inom euroområdet. 

3.3 Kapitalhantering 

Den tredje delen av litteraturen av kreditförlustreserveringar som presenteras syftar till 

undersökningar som testar kapitalhanteringshypoteser. Forskning inom detta område 

utgår ifrån att banker, som står inför höga kostnader för att bryta mot kapitalkrav, 

sannolikt har större incitament att bedriva kapitalhantering. Anandarajan et al. (2003) 

säger att kapitaltäckning är särskilt viktigt inom banksektorn eftersom regler om 

kapitalkrav begränsar bankerna. Vidare påpekar forskarna scenariot då en banks kapital 

är på eller under minimikapitalnivån så kan banken inte utfärda fler insättningar eller 

investera i ytterligare lån. Därför förväntas banker som ligger under eller nära 

minimikapitalnivån bedriva kapitalhantering. Det intressanta har därför varit att 

undersöka om kreditförlustreserveringar används för att manipulera kapital till 

acceptabla nivåer. Värdet av att inkludera test för kapitalhantering i 

regressionsmodellerna har ofta lyfts fram, av bland annat Wall & Kohl (2000), eftersom 

förekomsten av kapitalhantering kan förklara bristen på signifikanta samband mellan 

kreditförlustreservering och resultatmanipulering. 

Redan i den tidiga forskningen har man både lyckats och misslyckats med att hitta 

samband mellan kreditförlustreservering och kapitalhantering.  Moyer (1990) och 

Ahmed et al. (1999) är två utav de mest citerade studierna inom området och hör till den 

skaran som lyckats finna positiva samband. Moyer (1990) undersöker en kommersiell 

bankchefs incitament till att minska de lagstadgade kostnaderna som uppstår när 
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bankens kapitaltäckningsgrad sjunker under dess lagstadgade minimum. Resultaten 

visar att bankchefer har incitament att överdriva kreditförlustreserveringar, underskatta 

låneavskrivningar och identifiera onormala realiserade vinster på 

värdepappersportföljer när kapitaltäckningsgraden understiger den lagstadgade nivån. 

Gällande Ahmed et al. (1999) studie så beskrivs den ofta som kärnan för denna typ av 

litteratur och deras regressionsmodell har ofta använts av senare gjorda undersökningar. 

Ahmed et al. (1999) fokuserar på bankernas beteende gällande 

kreditförlustreserveringar när de undersöker kapitalhantering före och efter övergången 

till det internationella regelverket Basel I år 1990. Som sampel för att undersöka 

kapitalhantering, finns data för 113 amerikanska banker. Huvudsyftet är att undersöka 

hur bankernas beteende i den nya regimen (efter Basel I) jämför sig med den gamla 

regimen (innan Basel I). Ahmed et al. (1999) gör en del intressanta antydningar 

angående incitamenten för kapitalhantering i den nya regimen. 

Kapitaltäckningsreglerna bestämde att kreditförlustreserverna inte skulle utgöra en 

integrerad del av det nödvändiga minimikapitalet. Därför kunde banker med stora 

kreditförlustreserver antas ha svagare incitament till att syssla med kapitalhantering 

efter införandet av Basel I. För att undersöka detta testar man om kapitalkoefficienten i 

den nya regimen för banker som har kreditförlustreserver som överstiger 1,25 % av de 

riskvägda tillgångarna är positiv. Resultaten tyder på att banker använder 

kreditförlustreserveringar för att hantera minimikapitalnivåer. Många studier som 

gjorts tidigare har saknat bevis angående kapitalhantering och enligt Ahmed et al. (1999) 

beror detta på olika antaganden. Medan många tidigare forskare har använt antagandet 

om att målet med kapitalhantering är att uppnå minimikvoten som krävs av 

tillsynsmyndigheter, använde Ahmed et al. (1999) däremot antagandet om att målet är 

att uppnå den bankspecifika medelkapitalkvoten. 

Till tidigare studier som undersökt sambandet mellan kreditförlustreservering och 

kapitalhantering men som inte lyckats finna positiva samband hör Collins et al. (1995) 

och Beaver & Engel (1996). Resultaten från dessa undersökningar visade däremot, som 

redan nämndes i föregående underkapitel, positiva samband mellan 

kreditförlustreservering och resultatmanipulering. Resultaten i Ahmed et al. (1999) och 

Beatty et al. (1995) visar alltså raka motsatsen samtidigt som ingen utav studierna hittar 

positiva samband för båda hypoteserna (se figur 3). Det kunde tänkas att Wall & Koch 

(2000) förklaring gällande asymmetri i kostnader som redan nämndes i underkapitel 3.1 

kan ligga som bakgrund till resultaten. Vad denna förklaring antyder är att, vid 
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situationer där uppnående av resultatmål är mera väsentligt än uppnående av 

kapitalmål, ökar sannolikheten för resultatmanipulering och samtidigt minskar 

sannolikheten för kapitalhantering och vice versa. 

Bevis för att stöda hypoteser gällande kapitalhantering innan 2000-talet kan, precis som 

hypoteser som mäter resultatmanipulering, anses vara ofullständig. Till skillnad från 

resultatmanipulering så har detta fenomen fortsatt långt in på 2000-talet. Två lysande 

exempel är studier gjorda av Leventis et al. (2011) och Curcio & Hasan (2015). Leventis 

et al. (2011) undersökte börsnoterade europeiska banker före och efter 

implementeringen av IFRS. Deras antagande var att ju högre kostnaderna för 

kapitaltäckning är, desto större är bankernas incitament att manipulera kapital med 

hjälp av kreditförlustreserveringar. De hittade dock inga signifikanta samband mellan 

kapitalhantering och kreditförlustreservering varken före eller efter implementeringen 

av IFRS. Till skillnad från de äldre studierna som hittat positiva samband och fokuserat 

på USA och Baselavtalen så hade Leventis et al. (2011) fokus på IFRS och Europa. Curcio 

& Hasan (2015) jämförde banker inom euroområdet med banker utanför euroområdet 

och enligt resultaten använder banker inom euroområdet inte kreditförlustreserveringar 

i kapitalhanteringssyfte medan banker utanför euroområdet däremot visade sig göra det. 

På basis av dessa undersökningar kan resultaten konstateras vara aningen oense och 

eftersom i stort sätt samma modell använts så kan skillnaderna snarare bero på 

tidsperiod och sampel. Återigen kan det konstateras att de två hypoteserna går åt olika 

håll, medan Curcio & Hasan (2015) fann tecken på resultatmanipulering men inte 

kapitalhantering för banker inom euroområdet så fann man tecken på kapitalhantering 

men inte resultatmanipulering för banker utanför euroområdet.  

Om vi förflyttar oss till den södra delen av Europa så kan vi konstatera att det inte alltid 

finns vetenskapliga bevis på förekomsten av antingen resultatmanipulering eller 

kapitalhantering. Aristei & Gallo (2019) har studerat italienska bankers beteende under 

åren 2006-2013. Forskarna undersöker de viktigaste diskretionära och icke-

diskretionära determinanterna för kreditförlustreserveringar. De empiriska resultaten 

antyder att kreditförlustreserveringar hos italienska banker främst drivs av icke-

diskretionära faktorer relaterade till förväntad kreditrisk. Ett viktigt meddelande som 

artikeln signalerar är att användningen av kreditförlustreserveringar för att främja 

ledningens incitament, resultatmanipulering och kapitalhantering signifikant har 

minskat. Aristei & Gallo (2019) har två olika synsätt kring den bristande positiva 

signifikansen i resultaten. Å ena sidan kan detta resultat vara ett bevis på effektiviteten i 
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banksektorns kapitalreglering och redovisningsdisciplin som utformats i syfte att bland 

annat minska på det opportunistiska beteendet hos bankledningen. Å andra sidan kan 

detta vara ett bevis på den senaste finanskrisen, som har fått bankerna att öka på 

kreditförlustreserveringar för osäkra lån och skärpa till utlåningsvillkoren.  

I grannlandet Spanien har flertalet forskare visat intresse mot kreditförlustreserveringar 

och dess koppling till kapitalhantering. Pérez, Salas-Fumas & Saurina (2008) 

undersöker huruvida det dynamiska avsättningssystemet som implementerades av 

spanska banker hade någon inverkan på kapitalhantering. För den undersökta 

tidsperioden hittades inga statistiska bevis på att kapitalhantering skulle uppkomma i 

samband med implementering av det nya systemet. Anandarajan et al. (2003) 

undersöker däremot hur Basel I påverkat den spanska banksektorn. Även om 

resultatutjämning visade sig förekomma så fanns det inga indikationer på att spanska 

banker skulle syssla med kapitalhantering efter införandet av regelverket Basel. 

Resultaten tyder på att den strikta kapitalregleringen har lindrat sådant beteende som 

används för att manipulera kapital till önskade nivåer.  

Som konkluderande ord kan nämnas att forskarna är överens om att 

kapitalregleringarna som fastställer minimikapitalkrav, skapar incitament att 

manipulera kapital, åtminstone i någon mån. Resultaten tyder dock på att 

kapitalregleringarna har minskat på detta beteende och i flertalet tidigare forskning har 

inga signifikanta resultat hittats. Vad som även kan konstateras är att kapitalhantering 

inte alls varit ett lika populärt forskningsområde som resultatmanipulering under 2000-

talet medan den tidiga forskningen ofta inkluderade båda delarna i sina modeller. 

Eventuellt kan en brist på signifikanta resultat ha minskat på intresset att fokusera på 

förekomsten av kapitalhantering genom kreditförlustreserveringar. 

3.4 Sammanfattning och hypotesframställning 

I detta skede avrundas kapitlet och samtidigt även den teoretiska referensramen. 

Tidigare i kapitlet presenterades en stor mängd tidigare forskning från olika geografiska 

områden för en tidsperiod på ca 30 år. Resultaten från den tidigare forskningen kommer 

nu att sammanfattas och sedan mynna ut i de hypoteser som senare kommer att testas i 

avhandlingen. För att bygga upp hypoteserna bör utöver detta kapitel även underkapitel 

2.2 beaktas där olika incitament för resultatmanipulering diskuterades. 

På basis av diskussionen i underkapitel 3.1 kan man konstatera att en väldigt tydlig 

majoritet av tidigare studier hittat positiva samband mellan kreditförlustreserveringar 
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och resultat före skatt och kreditförlustreserveringar (Collins et al. 1995; Beaver & Engel 

1996; Kanagaretnam et al. 2004; Bouvatier et al. 2014; Skala 2015; Curcio & Hasan 

2015). Vad som är gemensamt för dessa studier är att de avser undersöka huruvida 

banker bedriver resultatutjämning vilket innebär att banker ökar på rapporteringen av 

kreditförlustreserveringar vid goda tider (minskar på resultatet) och på motsvarande sätt 

minskar rapporteringen vid sämre tider (ökar på resultatet). På basis av resultaten från 

den tidigare forskningen är avhandlingens första hypotes följande: 

H1: Kreditförlustreserveringar har ett signifikant positivt samband med 

resultat (före skatt och kreditförlustreserveringar). 

Utifrån diskussionen i underkapitel 3.2 kan resultaten från tidigare forskning gällande 

signalering anses vara varierande. Även om flertalet studier hittat positiva samband 

mellan kreditförlustreserveringar och förändringen i följande års resultat vilket tyder på 

förekomsten av signalering (bland annat Wahlen 1994; Beaver & Engel 1996; Liu et al. 

1997; Bouvatier & Lepetit 2008) så existerar det även forskning som inte hittat 

signifikanta samband (Ahmed et al. 1999; Anandarajan et al. 2003) och forskning som 

hittat signifikanta samband för endast en del av samplet när indelningar gjorts 

(Kanagaretnam et al. 2004; Anandarajan et al. 2007; Curcio & Hasan 2015). Även om 

resultaten har varierat så har majoriteten av de tidigare studierna lyckats finna någon 

form av bevis för att kreditförlustreserveringar används som signaleringsverktyg, 

därmed är avhandlingens andra hypotes följande: 

H2: Kreditförlustreserveringar har ett signifikant positivt samband med 

förändringar i följande års resultat (före skatt och kreditförlustreserveringar). 

Ett sista område som presenterades i detta kapitel gäller kapitalhantering. För att 

undersöka kapitalhantering använder forskare sig av något kapitalmått och jämför dess 

samband med kreditförlustreserveringar. Ett populärt kapitalmått har varit total 

kapitaltäckningsgrad som enligt Baselavtalen har ett minimikrav för banker på 8 %. Om 

kapitaltäckningsgraden understiger 8 % kommer myndigheterna begränsa bankens 

verksamhet och dessutom uppkommer extra kontrollkostnader. Forskare har därför 

intresserat sig i om banker använder kreditförlustreserveringar för att uppnå 

miniminivån. Även om forskare såsom Moyer (1990), Ahmed et al. (1999) och Curcio & 

Hasan (2015) i sina studier påvisat att kapitalhantering existerar så har forskare 

mestadels avvisat detta beteende (Collins et al. 1995; Beaver & Engel 1996; Anandarajan 

et al. 2003; Pérez et al. 2008; Leventis et al. 2011; Aristei & Gallo 2019). Eftersom en stor 



33 
  

mängd tidigare forskning hittat negativa samband samtidigt som inga förändringar 

inträffat i regleringen gällande kapitaltäckningsgraden i Europa för 

undersökningsperioden 2012-2017 så är avhandlingens tredje och sista hypotes följande: 

H3: Kreditförlustreserveringar har ett negativt samband med förändringar i 

kapitaltäckningsgraden (totalt kapitalkrav). 

Det som nu har behandlats i denna avhandling är bakgrunden till resultatmanipulering 

genom kreditförlustreservering. I kapitel två behandlades olika aspekter gällande 

resultatmanipulering såsom incitament och metoder samtidigt som de väsentliga 

delarna av kreditförlustreserveringar presenterades. I detta kapitel behandlades vad 

tidigare forskning undersökt gällande kreditförlustreserveringar med fokus på följande 

tre områden: resultatmanipulering, signalering och kapitalhantering.  

På basis av den tidigare forskningen bildades tre hypoteser som kommer att testas i 

följande kapitel. Hypoteserna följer samma riktlinje som den största delen av tidigare 

forskning. Det som dock tydligt brister i tidigare forskning är studier som gjorts under 

det pågående decenniet. Därmed är det motiverat att testa liknande hypoteser som 

tidigare forskare men under en nyare tidsperiod. Eftersom forskare ofta lyft fram 

behovet av standarder samtidigt som dessa hela tiden uppkommer är det av intresse att 

undersöka om resultaten under det pågående decenniet skulle ge annorlunda resultat. 

Utifrån tidigare forskning om kreditförlustreservering så förväntas det hittas ett positivt 

samband gällande de två första hypoteserna som undersöker resultatmanipulering och 

signalering. Sambandet mellan kapitalhantering och kreditförlustreservering, som 

undersöks i hypotes 3, förväntas vara negativt. 

Med beaktande av hypotesframställningen ovan, samt resultaten av den teoretiska 

sammanställning som hypoteserna grundar sig på, kommer denna avhandling nu att 

övergå till en empirisk undersökning.  Följande kapitel presenterar metoden för 

undersökningen där undersökningens sampel, datainsamling och empiriskt 

tillvägagångssätt behandlas. Därefter följer en presentation av statistiska data och en 

grundläggande teoretisk analys över erhållet resultat.  
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4 METODIK 

Som tidigare nämnts är det primära syftet med denna avhandling att undersöka 

förekomsten av resultatmanipulering genom kreditförlustreservering hos europeiska 

börsnoterade banker. Två ytterligare aspekter som kommer undersökas är om 

kreditförlustreserveringar används för signalering och kapitalhantering. I detta kapitel 

presenteras metoden för den empiriska undersökningen.  Kapitlet kommer först att 

presentera forskningsmetod, följt av datainsamling och sampel. Därefter redogörs för 

undersökningens analysmodell samt dess variabler och avslutningsvis kommer 

analysstrategin diskuteras. 

4.1 Forskningsmetod 

Inom företagsekonomisk forskning klassificeras metoder och tillvägagångssätt genom 

att skilja mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Inom kvantitativ forskning är det 

statistiska- och kvantifierbara resultat som eftersöks. Kvantitativ forskning har ett 

deduktivt synsätt och utgår ifrån teoriprövning. Inom kvalitativ forskning analyseras 

däremot lågt strukturerad data där vikten ofta ligger på ord istället för kvantifiering. 

Således har den kvalitativa forskningen ett induktivt synsätt som inriktar sig på 

teorigenerering. (Bryman & Bell 2015, s. 58) Denna undersökning är av kvantitativ natur 

vilket innebär att statistiska resultat eftersöks och resultaten baserar sig på 

teoriprövning.  

Man brukar skilja mellan kvantitativ forskning och kvalitativ forskning på fyra olika 

områden: kausalitet, generalisering, mätning och replikering. Kausalitet kan även 

beskrivas orsakssamband och beskriver hur två variabler är relaterade till varandra. 

Inom kvantitativ forskning ligger intresset sällan på hur något ligger till utan man 

fokuserar snarare på varför saker och ting är som det är. Kvantitativ forskning är även 

inriktat på generalisering av resultaten, detta innebär att urvalet skulle vara tillräckligt 

representativt för att slutsatser man dragit utifrån undersökningen kan hävdas gälla 

även för andra grupper. I jämförelse är resultat från kvalitativ forskning sällan 

generaliserbara eftersom samplet sällan baseras på ett representativt urval. Gällande 

mätning är detta av stort intresse i kvantitativ forskning, mätning möjliggör mer exakta 

beräkningar samtidigt som avvikelser kan urskiljas. Mätning består också av begreppen 

validitet och reliabilitet som diskuteras och beskrivs i det sjätte kapitlet. Den sista 

skillnaden som nämndes är replikering, inom kvantitativ forskning är det viktigt att 

metoderna beskrivs så noggrant som möjligt så att det skall vara möjligt att replikera 

forskningen. Inom kvalitativ forskning ligger stor vikt däremot vid uppfattningar och 
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tolkningar vilka kan vara svårare att replikera då sådant har en tendens att förändras 

med tiden. (Bryman & Bell 2015, s. 68-70) 

För att undersöka avhandlingens hypoteser som presenterades i underkapitel 3.4 

kommer en multipel regressionsmodell att tillämpas. En multipel regressionsmodell 

förklarar förhållandet mellan beroende variabeln (y) och flera oberoende variabler (x) 

samtidigt (Brooks 2008, s. 88-89). Det betyder i praktiken att istället för att som i en 

bivariat regressionsanalys, där endast en oberoende variabel förklarar skillnaden i 

beroende variabeln, expanderar man regressionsmodellen genom att lägga till flera 

oberoende variabler som tillsammans förklarar variationen i beroende variabeln. Den 

regressionsmodell som används i denna undersökning kommer att presenteras i 

underkapitel 4.4. 

4.2 Datainsamling och sampel 

Data som kommer att användas i den empiriska undersökningen är sekundärdata och 

har uteslutande hämtats från den av Bureu van Dijk upprätthållna databasen Orbis. Data 

hämtas för tidsperioden 2011 till och med 2018. Regressionsmodellen som kommer 

användas kräver data för ett år fram samt ett år bak i tiden och således är den undersökta 

tidsperioden 2012-2017. Som ett första sökkriterium begränsas sökningen till 

Europeiska banker som rapporterar enligt IFRS. Denna sökning ger ett sampel på 1 854 

banker och 11 124 observationer för de sex undersökningsåren. Samplet begränsas 

ytterligare genom att filtrera bort samtliga banker som inte är börsnoterade, efter denna 

filtrering återstår 285 banker och 1 710 observationer.  

Samplet som återstår, det vill säga 285 banker och 1 710 observationer, ställs upp som 

en panel i Excel. I detta skede rensas samtidigt de observationer som inte har tillräcklig 

information för att skapa de undersökningsvariablerna som krävs i regressionsmodellen. 

Denna rensning påverkar samplet hårt och enbart 114 banker har all nödvändig data för 

samtliga sex undersökningsår vilket skulle ge 684 observationer. För att öka antalet 

observationer i undersökningen inkluderas banker för vilka all nödvändig data finns för 

något eller några år. Detta betyder att vissa banker i undersökningen har minst ett och 

högst fem år av tillgänglig data. Det kvarvarande samplet utgör således en obalanserad 

panel. Av bilaga 3 framgår samtliga banker och respektive land i denna undersökning.  

De länder som används i denna undersökning tillhör alltså alla Europa. Bankerna bör 

vara listade på respektive lands börs och rapportera enligt IFRS för att klargöra att 

samtliga banker i samplet använder sig av samma redovisningsstandard. Ur tabell 1 
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nedan framgår antalet banker samt observationer som erhållits för att genomföra 

undersökningen. 

Tabell 1              Antalet banker och observationer 

Krav Antalet 
banker 

Antalet 
observationer 

Europeiska börsnoterade banker som 
rapporterar enligt IFRS (Orbis) 

285 1710 

Banker som har all nödvändig data 2012-
2017 

114 684 

Banker som inte har all nödvändig data för 
samtliga år men all nödvändig data för 
något/några år 

114 378 

Totalt 228 1062 

 

Tabell 1 redogör för både antalet banker och antalet bank-års observationer i denna 

undersökning. Enligt databasen Orbis finns det alltså totalt 285 stycken europeiska 

börsnoterade banker som rapporterar enligt IFRS. Ur tabellen kan man utläsa att antalet 

börsnoterade banker som används i undersökningen är 228 stycken varav hälften (114) 

av bankerna har all nödvändig data tillgänglig för tidsperioden 2012 till 2017. Genom att 

inkludera data för de banker som har all nödvändig data tillgänglig mellan ett och fem 

av undersökningsåren fås ytterligare 114 banker och 378 observationer till samplet. 

Den totala mängden tillgängliga bank-års observationer för europeiska börsnoterade 

banker för tidsperioden 2012-2017 är därmed 1062 stycken. Samplet är i samma 

storleksklass som de flesta motsvarande studier inom detta område. Orsaken att så 

många banker samt observationer faller bort från undersökningens sampel är främst för 

att data som krävs för att utföra regressionsanalysen är ofullständig för ett stort antal 

banker i samplet. Detta gäller främst variablerna nettolåneavskrivning och icke-

presterande lån. En fördelning av antalet banker och antalet observationer mellan 

länderna framgår av tabell 2 nedan. 
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Tabell 2 Fördelning av banker och observationer mellan länderna 

 

Av tabell 2 kan man se att antalet banker per land och observationer per land kraftigt 

varierar mellan länderna. Den största delen av bankerna som inkluderas i 

undersökningen är från Frankrike, Italien, Norge, Ryssland och Ukraina. Utöver Norge 

som sett till befolkningsmängd är ett mindre land är det logiskt att dessa länder har ett 

stort antal banker inkluderade eftersom de tillhör de större länderna i Europa. När det 

gäller Norge så finns det ett stort antal sparbanker som är börsnoterade trots att de är 

relativt små till storleken. Dessutom hade nästan samtliga norska banker all nödvändig 

data tillgänglig i Orbis. Av tabell 2 kan man också se att totalt tio länder har tio eller färre 

bank-års observationer. Slutligen är det också motiverat att presentera hur antalet 

observationer i undersökningen fördelar sig mellan åren.  

Tabell 3 Fördelning av observationer mellan åren 

 

Som ovan nämnts ingår totalt 228 banker och 1062 bank-års observationer i det sampel 

som undersökningen baserar sig på. Data behandlas som en obalanserad panel, vilket 

betyder att antalet observationer varierar från år till år, vilket är helt och hållet beroende 

av det data som finns tillgängligt i databasen Orbis. I enlighet med förväntningarna är 

datatillgängligheten bättre för de sista åren medan samplet har ett aningen större bortfall 

för de första åren som inkluderas i undersökningen. Av det totala samplet på 1062 

observationer är 595 observationer för de tre sista åren medan 467 observationer är från 

Land Banker (T otala observationer)

Bosnien & Hercegovina 13 (44) Makedonien 4 (15) Slovakien 3 (18)

Bulgarien 3 (15) Malta 2 (8) Slovenien 1 (5)

Cy pern 2 (10) Moldavien 5 (25) Spanien 8 (29)

Danmark 10 (48) Montenegro 4 (20) Storbritannien 3 (18)

Finland 3 (13) Nederländerna 2 (10) Sverige 3 (18)

Frankrike 18 (86) Norge 22 (113) Tjeckien 2 (10)

Grekland 5 (28) Polen 11 (58) Turkiet 9 (51)

Island 2 (7 ) Portugal 1 (6) Ty skland 4 (21)

Italien 21 (109) Rumänien 3 (12) Ukraina 25 (7 8)

Kroatien 6 (30) Ry ssland 26 (122) Ungern 2 (8)

Litauen 1 (6) Serbien 3 (15) Österrike 1 (6)

Banker totalt 228

Observationer totalt 1062

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt

135 147 185 199 200 196 1062

12,71 % 13,84 % 17,42 % 18,74 % 18,83 % 18,46 % 100 %
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de tre första åren. Differensen mellan åren är därför inte av någon väsentlig skillnad som 

man kan se av tabell 3. Det är främst de två första åren, 2012 och 2013, som har noterbart 

färre observationer jämfört med de fyra sista åren. 

 

4.3 Undersökningens variabler 

Variablerna som används i denna undersökning grundar sig på de variabler som 

användes i Kanagaretnam et al. (2004) undersökning. Valet av variabler kan motiveras 

med att de variabler som Kanagaretnam et al. (2004) använder sig av baserar sig på 

motsvarande studier inom området och mäter liknande hypoteser som avses mätas i 

denna avhandling. Det är alltså fråga om variabler som tidigare prövats och visat sig 

kunna indikera på förekomsten av resultatmanipulering, signalering och 

kapitalhantering genom kreditförlustreserveringar. Data för samtliga variabler har 

uteslutande hämtats från databasen Orbis. 

4.3.1 Beroende variabel 

Baserat på genomgången av tidigare forskning i kapitel 3 kan det konstateras att samtliga 

studier använt kreditförlustreservering som beroende variabel. Eftersom denna 

undersökning också skall undersöka sambandet mellan kreditförlustreservering och ett 

antal oberoende variabler så är det motiverat att följa samma princip som tidigare 

forskning. Med detta i beaktande är det därför inte motiverat att testa andra beroende 

variabler i denna undersökning. 

4.3.2 Oberoende variabler 

I en multipel regressionsanalys strävar man efter att med de oberoende variablerna 

förklara variationen i beroende variabeln. För att motivera de oberoende variablerna 

som används i undersökningen är det skäl att föra diskussionen utgående från 

hypoteserna. I hypotesframställningen i underkapitel 3.4 bildades tre hypoteser som 

avser testa förekomsten av resultatmanipulering, signalering och kapitalhantering 

genom kreditförlustreservering. De två första hypoteserna undersöks utifrån 

resultatmått och därmed är det av intresse att först och främst undersöka ifall resultat 

överhuvudtaget påverkar bankens användning av kreditförlustreserveringar.  

För att undersöka sambandet mellan kreditförlustreservering och resultatmanipulering 

används resultat före skatt och kreditförlustreservering (EBTP) som oberoende variabel. 

Anledningen till att resultatmåttet är före skatt och kreditförlustreserveringar är för att 

undersöka det resultat som fortfarande inte påverkats av bankens rapportering av 
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kreditförlustreserveringar. Således avser denna variabel mäta om 

kreditförlustreserveringar för år t har något samband med resultat före skatt och 

kreditförlustreserveringar för år t. För att manipulera resultatet och bedriva 

resultatutjämning skulle bankerna öka kreditförlustreserveringarna när resultat före 

skatt och kreditförlustreserveringar är högt och på motsvarande sätt minska på 

kreditförlustreserveringarna när resultatet är lågt. Inkluderandet av detta resultatmått 

kan motiveras med att det återfinns i samtliga motsvarande undersökningar inom 

området. Den första oberoende variabeln (EBTP) förväntas korrelera positivt med 

beroende variabeln (LLP).  

För att undersöka den andra hypotesen, förekomsten av signalering, används också ett 

resultatmått. Eftersom hypotesen avser mäta om banker signalerar information om 

framtida resultat med hjälp av kreditförlustreserveringar så kommer förändringen i 

följande års resultat (CHEBTP) användas som oberoende variabel. Denna hypotes avser 

mäta om onormalt höga kreditförlustreserveringar rapporteras i väntan på höga 

framtida resultat. Därför utgör förändringen i följande års resultat före skatt och 

kreditförlustreserveringar (CHEBTP) den andra oberoende variabeln, denna variabel fås 

genom att subtrahera resultat år t+1 med resultat år t. Denna variabel har använts som 

mått på signalering i motsvarande undersökningar och förväntas korrelera positivt med 

beroende variabeln vilket skulle tyda på att bankledningen använder 

kreditförlustreserveringar för att signalera information om framtida resultat. 

Den tredje oberoende variabeln som skall mäta avhandlingens tredje hypotes utgör ett 

kapitalmått, nämligen kapitaltäckningsgrad (CAP). Eftersom kapitaltäckningskrav för 

banker konstant förändras och kan skilja sig åt mellan EU-länder och icke-EU-länder är 

det ändamålsenligt att inkludera ett mått på total kapitaltäckningsgrad. Detta mått har 

bibehållit ett minimikrav från regelverk på 8 % vilket underlättar dess tillämpning i 

regressionsmodellen. Förutom att mäta förekomsten av kapitalhantering, så kan denna 

oberoende variabeln förklara eventuella brister på signifikanta resultat i avhandlingens 

resultatutjämningshypotes. Medan många tidigare studier jämfört perioder innan och 

efter nya kapitalkrav uppkommit, exempelvis jämfört Basel I regimen med Basel II 

regimen, så har det för den undersökta tidsperioden i denna undersökning inte inträffat 

några förändringar gällande kapitaltäckningsgraden. Därför förväntas koefficienten i 

den tredje oberoende variabeln, likt studier under senare år, vara negativ och inte avvika 

mycket från noll. 
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Tabell 4 Förväntningar gällande intressevariabler 

 

4.3.3 Kontrollvariabler 

Syftet med kontrollvariabler i en multipel regressionsmodell är att kontrollera för övriga 

faktorer utöver de som mäts med hjälp av de oberoende variablerna. Kontrollvariablerna 

förväntas kunna förklara en del av variationen i beroende variabeln. Genom att inkludera 

fler oberoende variabler än den eller de av intresse i en multipel regressionsanalys kan 

man därför visa ifall någon av de oberoende variablerna kan förklara någon variation i 

beroende variabeln utöver det som förklaras av modellens kontrollvariabler. Brooks 

(2008, s. 89) poängterar värdet av att inkludera flera oberoende variabler i en och 

samma modell för att samtidigt undersöka effekten av samtliga oberoende variabler på 

beroende variabeln. 

Kontrollvariablerna i denna undersökning består således av faktorer som förväntas 

påverka bankernas kreditförlustreserveringar. De kontrollvariabler som historiskt sett 

använts i tidigare forskning är sådana som utgör den icke-diskretionära komponenten 

av kreditförlustreservering. Denna andel kreditförlustreservering anses utgöra den 

normala delen och är inte föremål för eller påverkas av ledningens diskretion, 

bedömning eller preferens. Den diskretionära delen är däremot den icke-tillåtna delen 

och uppstår vanligtvis från redovisningsbeteenden vars avsikt är att manipulera 

resultatet (Chang, Shen & Fang 2008). Totalt fem stycken variabler används för att mäta 

den icke-diskretionära komponenten av kreditförlustreservering. Dessa variabler har 

använts i flertalet tidigare studier som undersökt banker (bland annat Wahlen 1994; 

Beaver & Engel 1996; Kanagaretnam et al. 2004; Anandarajan et al. 2007). Variablerna 

kommer presenteras nedan samtidigt som det förs argument gällande deras förväntade 

koefficient som sedan sammanställs i tabell 5. 

Mängden nettolåneavskrivning (LCO) är direkt relaterat till kreditförlustreservering och 

förväntas därför ha en positiv koefficient. Högre nivåer av icke-presterande lån (NPL) 

indikerar på problem i låneportföljen och kommer att kräva högre 

Beroende variabel = LLP

Intressevariabel Förväntad koefficient:

EBTP Positiv (+)

CHEBTP Positiv (+)

CAP Negativ (-) *

* Förväntas ej avvika mycket från noll.
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kreditförlustreserveringar. Därför bör den ingående balansen av icke-presterande lån 

(NPL) vara positivt relaterat till kreditförlustreserveringar. Förändringen i icke-

presterande lån (CHNPL) i nuvarande period bör också vara positivt relaterat till 

kreditförlustreserveringar eftersom en ökning i icke-presterande lån kommer att kräva 

större kreditförlustreserveringar under nuvarande period. Koefficienten för totala 

reserveringar av kreditförluster (LLA) kan också antas vara positiv eftersom en ökning i 

kreditförlustreserveringar borde ha ett positivt samband med ökningen i totala 

reserveringarna för kreditförluster. Den sista av de fem variablerna, CHLOAN, som 

mäter förändringen i totala utestående lån är däremot oförutsägbar. Detta eftersom 

variabeln är beroende av kvaliteten på tillväxten i de totala lånen samtidigt som detta är 

oförutsägbart.  

Tabell 5 Förväntningar gällande kontrollvariabler 

 

4.4 Regressionsmodell 

Undersökningen är av kvantitativ natur och resultaten tas fram med hjälp av användning 

av lämpliga regressionsmodeller. På basis av de tre föregående underkapitlen, 

presenteras nu den regressionsmodell som kommer fungera som ett främsta 

analysverktyg för denna undersökning. Modellen av Kanagaretnam et al. (2004) utgör 

grunden för den empiriska delen i denna avhandling i och med att den mäter 

resultatutjämning, signalering och även testar för kapitalhantering. En ytterligare 

motivering för att använda denna modell är att den bygger på Ahmed et al. (1999) modell 

som ansetts utgöra kärnan för denna typ av forskning.  

De enda modifikationerna som görs jämfört med Kanagaretnam et al. (2004) modell är 

att en interaktionsvariabel och en dummy variabel utelämnas. Orsaken till detta är att 

den ena mäter sambandet mellan resultatutjämning och signalering medan den andra 

kontrollerar för kapitalhantering före och efter Basel II. Dessa variabler är därmed inte 

motiverade att använda med tanke på syftet i denna avhandling. En variabel i 

regressionsmodellen blir annorlunda och det är variabeln CAP som i denna 

Beroende variabel = LLP

Kontrollvariabler: Förväntad koefficient:

LCO Positiv (+)

NPL Positiv (+)

CHNPL Positiv (+)

LLA Positiv (+)

CHLOAN Positiv (+) eller negativ (-)
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undersökning utgör ett mått på total kapitaltäckningsgrad, vilket är i enlighet med bland 

annat Chang et al. (2008) undersökning. Motsvarande mått i Kanagaretnam et al. 

(2004) är betydligt mera komplicerat och hade krävt data gällande exempelvis 

konvertibla skuldebrev och preferensaktier. 

Den grundläggande modellen samt en beskrivning av variablerna presenteras nedan, 

själva regressionsmodellen ser ut enligt följande: 

𝐿𝐿𝑃𝑖𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 + 𝑎2𝐶𝐻𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡+1 + 𝑎3𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡 + 𝑎4𝐶𝐻𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡 + 𝑎5𝐿𝐶𝑂𝑖𝑡

+ 𝑎6𝐿𝐿𝐴𝑖𝑡−1 + 𝑎7𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡−1 + 𝑎8𝐶𝐻𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 +  ℇ𝑖𝑡 

Där:  

𝐿𝐿𝑃𝑖𝑡    = Kreditförlustreservering (€),  

𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡  = Resultat före skatt och kreditförlustreservering (€),  

𝐶𝐻𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡+1  = Förändring i resultat före skatt och kreditförlustreservering ett år fram  

i tiden (€), 

𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡   = Total kapitaltäckningsgrad (%), 

𝐶𝐻𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡  = Förändring i totala utestående lån (€),  

𝐿𝐶𝑂𝑖𝑡   = Nettolåneavskrivningar (€), 

𝐿𝐿𝐴𝑖𝑡−1  = Ingående balans av totala reserveringar för kreditförluster (€), 

𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡−1  = Ingående balans av icke-presterande lån (€), och 

𝐶𝐻𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡  = Förändringen i icke-presterande lån (€). 

Samtliga variabler förutom CAP har normaliserats med medeltalet av totala tillgångar 

för att mildra potentiella uppskattningsproblem med skalning och heteroskedasticitet. 

För att räkna ut medeltalet av totala tillgångar användes följande formel: 

Medeltalet av totala tillgångar (€) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 𝐼𝐵 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑈𝐵

2
 

I jämförelse använde Kanagaretnam et al. (2004) bankens marknadsvärde som mått i 

samband med normalisering av variablerna. Detta mått hade dock krävt data gällande 

såväl antalet utestående aktier som aktiekurs och ett stort antal observationer hade 

försvunnit från samplet eftersom Orbis saknade denna information för väldigt många 

banker. Därför används istället medeltalet av totala tillgångar som mått för att 

normalisera variablerna. Medeltal av totala tillgångar har använts i de flesta dylika 
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undersökningarna, bland annat av Ahmed et al. (1999) och Curcio & Hasan (2015). För 

att ytterligare motivera valet att använda medeltalet av totala tillgångar kan även 

påpekas att Kanagaretnam et al. (2004) utförde sensitivitetstest på sitt resultat genom 

att normalisera variablerna med medeltalet av totala tillgångar på grund av att de flesta 

tidigare undersökningar har använt detta mått i samband med normalisering av 

variablerna. Resultaten i deras undersökning varierade inte signifikant baserat på val av 

metod för att normalisera variablerna.  

4.5 Analysstrategi 

I likhet med tidigare forskning kommer en multipel regressionsmodell användas som 

främsta verktyg för att testa hypoteserna och senare komma till en konklusion gällande 

förekomsten av resultatmanipulering, signalering och kapitalhantering i europeiska 

börsnoterade banker. Som tidigare nämnts kommer hypoteserna testas med en 

modifierad version av Kanagaretnam et al. (2004) regressionsmodell där samtliga 

hypoteser testas i en och samma modell vilket gör modellen lämpad för denna 

avhandling. För att kunna utföra dessa regressioner används statistikprogrammet 

Eviews 11. Valet av Eviews kan motiveras bland annat med den smidiga kontroll för 

extremvärden som programmet möjliggör. Dessutom är det även smidigt att utföra olika 

sensitivitetsanalyser i Eviews eftersom undersökningens data är uppställd i panelform. 

Innan resultaten presenteras mera ingående är det skäl att diskutera hur 

undersökningen i denna avhandling skiljer sig från den existerande forskningen inom 

området. För det första begränsas avhandlingen till europeiska börsnoterade banker 

medan tidigare forskning på den europeiska marknaden inkluderat till exempel både 

noterade och onoterade banker (Bouvatier et al. 2014), jämfört banker mellan 

euroområdet och icke-euroområdet (Curcio & Hasan 2015), undersökt enbart ett 

specifikt land (Pérez et al. 2008; Aristei & Gallo 2019) eller ett specifikt område inom 

Europa (Skala 2015). För det andra används en färskare tidsperiod jämfört med tidigare 

forskningar som sällan inkluderat tidsperioder som tangerar 2010-talet. På så sätt är 

samplet och tidsperioden unikt jämfört med existerande forskning. Själva 

regressionsmodellen och de inkluderade variablerna följer långt Kanagaretnam et al. 

(2004) modell och majoriteten av tidigare forskning har använt liknande modeller. 

Följande kapitel i denna avhandling presenterar resultaten av undersökningen. 

Inledningsvis kommer den deskriptiva statistiken samt en korrelationsmatris för 

variablerna att presenteras och därefter presenteras själva resultaten. 
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5 RESULTATET AV UNDERSÖKNINGEN 

Detta kapitel i avhandlingen kommer att presentera och diskutera resultatet av den 

empiriska undersökningen. Först kommer undersökningsvariablerna presenteras 

genom deskriptiv statistik och en korrelationsmatris. Därefter presenteras resultatet 

från den egentliga undersökningen som utgår ifrån den regressionsmodell som 

presenterades i underkapitel 4.4. Innan resultatet sammanfattas och diskuteras som en 

avslutande del av kapitlet kommer sensitivitetsanalyser att genomföras. 

5.1 Deskriptiv statistik 

Utifrån vad som presenterades i underkapitel 4.2 ingår totalt 1062 observationer i 

undersökningen, som tidigare nämnts är antalet banker i samplet 228 stycken och 

tidsintervallet som undersöks är en period på 6 år (2012-2017). Den deskriptiva 

statistiken för samtliga variabler beskrivs i tabell 6 nedan. Ur tabellen hittas statistik 

gällande medelvärde, median, maximumvärde, minimumvärde samt standardavvikelse 

för undersökningsvariablerna.  

I kolumnen till vänster ser vi först beroende variabeln, efterföljt av de oberoende 

variablerna samt kontrollvariablerna. Samtliga variabler har winsoriserats vid den första 

(0,01) och nittionionde (0,99) percentilen för att undvika att extremvärden snedvrider 

resultatet. En motsvarande deskriptiv statistik för variablerna innan winsorisering hittas 

i bilaga 4. 

Tabell 6 Deskriptiv statistik (N=1062) 

 

Medel-

värde Median Max Min

Std.-

avvikelse Skevhet Toppighet

LLP 0,01064 0,00467 0,11840 -0,00848 0,01888 3,62941 18,31147

EBTP 0,01771 0,01515 0,08652 -0,02020 0,01514 1,56286 7,91952

CHEBTP 0,00048 0,00045 0,04455 0,04969 -0,01119 -0,52366 10,95979

CAP 0,17673 0,16200 0,50894 0,09016 0,06311 2,72535 13,04800

CHLOAN 0,00808 0,00897 0,38406 -0,42179 0,10906 -0,40249 7,13542

LCO 0,00443 0,00117 0,07825 -0,01608 0,01192 3,60319 20,13360

LLA 0,04800 0,02708 0,32048 0,00014 0,05631 2,40176 9,95927

NPL 0,08174 0,03659 0,62757 0,00172 0,11415 2,66061 10,87205

CHNPL -0,00099 0,00002 0,16633 -0,25883 0,04351 -1,92736 19,00596
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Förutom winsorisering har undersökningsvariablerna normaliserats genom att dividera 

respektive variabel (exklusive CAP) med medeltalet av totala tillgångar. En orsak till att 

variablerna normaliserats är för att värdet för vissa variabler kunde uppgå till hundratals 

miljoner euro. Av tabellen ovan framgår att medelvärdet för samtliga variabler förutom 

CHLOAN och CHNPL är högre än medianen. Detta betyder att det trots winsorisering 

på enprocentsnivå fortfarande existerar höga värden i undersökningssamplet. En 

motivering för winsorisering av variablerna, utöver att korrigera extremvärden, är att 

samtidigt försöka minska på variablernas skevhet (eng. skewness) och toppighet (eng. 

kurtosis). Respektive variabels skevhet och toppighet kan också utläsas från tabellen 

ovan (tabell 6).  

Inom statistiska analyser kan man med hjälp av måtten skevhet och toppighet bilda sig 

en uppfattning om variablernas normalfördelning. Vad som förväntas är att samplet 

skall vara normalfördelat och detta beskrivs av en klockformad kurva där majoriteten av 

samplet befinner sig i mitten av kurvan och minoriteten av samplet befinner sig mot 

extremvärden. Skevheten ger en uppfattning om variablerna avviker från höger eller 

vänster från normalfördelningen, det vill säga om variabeln är normalt fördelad är dess 

värde på skevhet noll. Detta betyder att ju högre positivt eller negativt tal, desto snedare 

blir fördelningen åt höger eller vänster. Toppighet avser istället hur mycket toppen av 

samplet avviker från normalfördelningen. Negativa värden innebär att fördelningen är 

platt och utdragen medan positiva värden indikerar en toppig fördelning. (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 55-56)  

Genom winsorisering, som gjordes på enprocentsnivå för största och minsta värden, fick 

variablerna rimligare nivåer av skevhet och toppighet. Exempelvis variabeln LCO hade 

en skevhet på 10,8 och toppighet på 156,9 innan winsorisering (se bilaga 4) medan 

motsvarande värden efter winsorisering är 3,6 och 20,1 vilket betyder att värdena är 

betydligt lägre efter winsorisering. Gällande variabeln LCO så säger de precis nämnda 

värdena att variabelns fördelning är mot höger och har en toppig kurva. Trots 

winsorisering innehar samplet fortfarande flera höga värden vilket kan konstateras 

genom den positiva skevheten som finns i de flesta variablerna, även medelvärdet som 

tidigare nämnts är högre än medianen i de flesta variablerna. När det kommer till 

toppighet kan man konstatera att det i de flesta variablerna finns höga värden som gör 

att samplets kurva blir toppig. 

Överlag kan man dra slutsatsen att samplet är mera normalfördelat efter winsorisering 

av variablerna trots att normalfördelningen nödvändigtvis inte uppnår en optimal nivå 
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efter winsorisering. Ett sampel som inte är helt normalfördelat antas kunna ha en 

inverkan på resultatet i undersökningen. Statistiker har dock hävdat att när man har ett 

tillräckligt stort sampel, det vill säga ett sampel som överskrider 30 observationer, kan 

man göra ett antagande om att estimatorerna blir normalfördelade (Mordkoff 2016).  

Samplet i denna undersökning består av 1062 observationer vilket är en ordentlig 

överskridning jämfört med 30 observationer, därför antas inga vidare åtgärder för att 

säkerställa variablernas normalfördelning. En orsak till att samplet lider av skevhet och 

toppighet kan bero på skillnaden i storleken mellan bankerna som inkluderats i samplet. 

Eftersom specifik bokslutsdata gällande flertalet variabler behövdes, orsakade detta en 

stor variation mellan de banker för vilka bokslutsdata var tillgängligt. Dessutom var det 

ursprungliga samplet väldigt litet och en avgränsning baserat på storlek hade gett ett 

väldigt litet sampel. Med tanke på samplets storlek och den förbättrade 

normalfördelningen efter winsorisering kommer inga vidare åtgärder att genomföras i 

detta skede.  

För att ytterligare granska undersökningsvariablernas lämplighet presenteras en 

korrelationsmatris i tabell 7 nedan. Utöver undersökningsvariablernas lämplighet kan 

man ur en korrelationsmatris även få indikationer på vilket resultat som kan väntas från 

regressionsanalyserna. Vad som generellt anses viktigt, för att få ett godtyckligt resultat, 

är att korrelationen mellan variablerna inte är alltför hög. 

Tabell 7 Variablernas korrelation (N=1062) 

 

Till att börja med kunde nämnas att korrelationsvärdena överlag är på en rimlig nivå, 

detta betyder samtidigt att sannolikheten för att modellen skulle lida av 

multikollinearitet är låg. Multikollinearitet innebär att det existerar en samvariation 

LLP EBTP CHEBTP CAP CHLOAN LCO LLA NPL CHNPL

LLP 1

EBTP 0,287 1

CHEBTP -0,030 0,338 1

CAP -0,089 0,016 -0,025 1

CHLOAN -0,275 0,136 0,330 -0,173 1

LCO 0,422 0,189 -0,017 0,126 -0,274 1

LLA 0,529 0,130 -0,166 0,056 -0,402 0,554 1

NPL 0,456 -0,012 -0,150 0,115 -0,342 0,419 0,780 1

CHNPL -0,051 0,043 0,040 -0,156 0,335 -0,353 -0,318 -0,377 1
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mellan en oberoende variabel och en eller flera andra oberoende variabler i 

regressionsanalysen. Om det existerar samvariation mellan två eller flera oberoende 

variabler påverkar det regressionsmodellens förklaringskraft och detta gör att det blir 

svårare att upptäcka de samband man är ute efter (Djurfeldt & Barmark 2009, s. 113).  

Vidare påstår Djurfeldt et al. (2010, s. 366) att korrelationen mellan oberoende variabler 

inte bör överstiga 0,8 eller 0,9 eftersom sannolikheten för multikollinearitet vid sådana 

situationer kan anses vara hög. Den enda riktigt höga korrelationen som kan hittas i 

tabell 7 finns mellan icke-presterande lån (NPL) och totala reserveringar för 

kreditförluster (LLA) (0,780). En logisk förklaring till denna korrelation är att en ökning 

i icke-presterande lån med stor sannolikhet kan leda till en större reservering av 

kreditförluster. Dessa variabler används främst för att kontrollera den icke-diskretionära 

delen av kreditförlustreserveringar och bör därför inte ha någon större inverkan på 

undersökningsresultatet. Av korrelationstabellen framgår att det inte existerar någon 

korrelation mellan två variabler som överskrider 0,8. Det betyder att vi kan utesluta risk 

för multikollinearitet.  

En ytterligare aspekt att beakta i korrelationsmatrisen ovan är korrelationsnivån mellan 

beroende variabeln och de oberoende variablerna. Enligt Pallant (2005, s. 116) krävs det 

en korrelationsnivå på 0,3 mellan dessa variabler för att kunna påvisa att ett samband 

existerar. Vad som överlag kan konstateras är att korrelationsvärdena är rätt låga mellan 

beroende variabeln (LLP) och intressevariablerna (EBTP, CHEBTP och CAP) där enbart 

EBTP ligger nära en korrelationsnivå på 0,3 (0,287). Ett lågt korrelationsvärde mellan 

undersökningens beroende variabel och dess intressevariabler kan ge resultat som inte 

är i linje med de uppställda hypoteserna. Vad som också kan påpekas är att samtliga 

variabler, förutom CHEBTP och CHNPL, uppvisar förväntad riktning. I följande 

underkapitel kommer resultat från den egentliga regressionsmodellen att presenteras 

och samtidigt får vi se om resultatindikationerna från den statistiska datan som 

presenterats kvarstår i regressionerna. 

5.2 Resultat från regressionsmodellen 

I detta underkapitel presenteras resultaten från den egentliga regressionsanalysen. I 

enlighet med diskussionen i kapitel 4 så har en multipel regressionsmodell tillämpats för 

att ta fram undersökningens resultat. Därefter analyseras resultaten för att sedan kunna 

ta ställning till de tre hypoteser som tidigare presenterades i underkapitel 3.4. 

Regressionsanalysen utförs i syfte att redogöra för om kreditförlustreserveringar 



48 
  

används av banker för att 1) manipulera resultat, 2) signalera information om framtida 

resultat, och 3) manipulera kapitaltäckningsgraden. Utöver den egentliga 

regressionsanalysen som undersöker en sex-års-period så har även separata regressioner 

körts för diverse år (bilaga 5). Resultaten av de separata åren visar sig i huvudsak vara i 

linje med resultaten i den egentliga regressionen. Därmed kan man utesluta att 

koefficienternas riktning samt variablernas signifikans i den egentliga 

regressionsmodellen beror på att något specifikt årtal snedvrider resultaten. Själva 

undersökningsvariablerna samt regressionsmodellen finns presenterade i underkapitel 

4.3 respektive 4.4. 

I tabell 8 nedan sammanställs en tabell över resultat från den egentliga 

regressionsanalysen. Den regressionstyp som används är Least Squares i 

statistikprogrammet Eviews 11.  

Tabell 8 Resultat av regressionsanalysen 

 

N = 1062

Variabel Koefficient Standardfel t-värde p-värde

Konstant 0,006 0,001 4,270 0,000***

EBTP 0,307 0,033 9,364 0,000***

CHEBTP 0,015 0,045 0,337 0,736

CAP -0,048 0,007 -6,712 0,000***

CHLOAN -0,033 0,005 -6,899 0,000***

LCO 0,338 0,047 7,257 0,000***

LLA 0,052 0,015 3,436 0,001***

NPL 0,046 0,007 6,733 0,000***

CHNPL 0,090 0,012 7,716 0,000***

R2-värde 0,426

Justerat R2-värde 0,422

Modellens signifikans 0,000

* Signifikant på 10 % nivå; ** Signifikant på 5 % nivå; *** Signifikant på 1 % nivå

Beroende variabel = LLP
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Som en första kommentar kunde modellens signifikans som hittas längst ned i tabell 8 

nämnas. Vad modellens signifikans i huvudsak mäter är huruvida regressionens resultat 

skulle ha kunnat åstadkommas av slumpen. Regressionsresultaten i tabell 8 visar att 

modellen är statistiskt signifikant på enprocentsnivå (p-värde 0,000). Därför kan vi i 

detta skede på ett motiverat sätt anta att regressionsresultaten inte åstadkommits av 

slumpen. 

En annan aspekt som brukar beaktas inom forskning är ett mått som skall förklara hur 

väl regressionsmodellen faktiskt passar undersökningens data. Med andra ord bör man 

svara på frågan om hur väl modellens förklarande variabler faktiskt förklarar variationen 

i beroende variabeln. Ett av de vanligaste måtten på denna fråga är R2. Värdet på R2 

ligger mellan 0 och 1, tumregeln är att ju närmre 1 desto mer förklarar 

regressionsmodellen variationen i beroende variabeln. Regressionsanalysen i denna 

undersökning ger en förklaringsgrad (R2) på 0,426 vilket betyder att 42,6 % av 

variationen i LLP förklaras av modellens oberoende variabler. Det justerade R2 värdet 

mäter också förklaringsgraden med den skillnaden att detta mått även tar hänsyn till 

förlusten av grader när man tillägger extra variabler. Det betyder att om man lägger till 

flera opassande variabler till modellen så kommer det justerade R2 att minska och på 

motsvarande sätt öka om man lägger till passande variabler. Medan R2 inte kan minska 

i samband med att man lägger till flera variabler så kommer det justerade R2 att minska 

om dessa variabler inte passar modellen. Undersökningens justerade R2 har ett värde på 

0,422 (42,2 %) vilket enbart är 0,4 % lägre än R2 värdet. Detta ökar tillförlitligheten till 

det valda samplet. 

Innan intressevariablerna och hypoteserna analyseras är det ännu motiverat att 

kommentera kontrollvariablerna. I underkapitel 4.3 motiverades för 

kontrollvariablernas förväntade riktning som sedan sammanställdes i tabell 5. 

Förväntningarna baserar sig på resultat från tidigare forskning. Jämför man tabell 5 med 

koefficienterna i tabell 8 kan man konstatera att variablerna LCO, LLA, NPL och CHNPL 

har de förväntade tecknen och är statistiskt signifikanta på enprocentsnivå. Således 

överensstämmer resultaten mycket väl med tidigare forskning. Detta betyder i praktiken 

att ökningar i nettolåneavskrivningar, reserveringar för kreditförluster samt icke-

presterande lån leder till högre kreditförlustreserveringar. Eftersom de nämnda 

kontrollvariablerna på ett eller annat sätt förklarar en viss svaghet i banklåneportföljen 

så är det logiskt att en ökning i dessa kontrollvariabler resulterar i en ökning i 

kreditförlustreserveringar. Den sista kontrollvariabeln, CHLOAN, mäter förändringen i 
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totala utestående lån vilket betyder att dess koefficient är beroende av kvaliteten i lånen 

och därför var den oförutsägbar. Precis som i många tidigare forskningar (till exempel 

Ahmed et al. 1999; Kanagaretnam et al. 2004) visade sig koefficienten vara negativ.  

En sammanfattad kommentar gällande kontrollvariablerna och övriga regressionsdata 

som diskuterats ovan är att regressionsmodellen fungerar som förväntat. Detta betyder 

att analysen nu kan gå vidare till att även diskutera intressevariablerna. Vad som 

konstaterades när korrelationsmatrisen diskuterades (tabell 7) var att EBTP hade 

starkast korrelation av intressevariablerna (0,287). Denna korrelation var ännu starkare 

i den multipla regressionsanalysen (0,307) och är dessutom statistiskt signifikant (p-

värde 0,000). Detta statistiskt signifikanta samband tyder på att europeiska 

börsnoterade banker använder kreditförlustreserveringar för att manipulera resultat.   

Mera specifikt tyder resultaten på att bankerna bedriver resultatutjämning genom att 1) 

öka på rapporterade kreditförlustreserveringar när resultatet är högt (minskar på 

resultatet) och 2) minskar på rapporterade kreditförlustreserveringar när resultatet är 

lågt (ökar på resultatet). På basis av den multipla regressionsanalysen och med stöd av 

korrelationsmatrisen kan hypotes 1 gällande resultatutjämning accepteras. Detta 

resultat stöder en klar majoritet av tidigare forskning (exempelvis Collins et al. 1995; 

Beaver & Engel 1996; Kanagaretnam et al. 2004; Bouvatier et al. 2014; Skala 2015; 

Curcio & Hasan 2015) vars resultat ofta pekat på att resultatmanipuleringsbeteende 

existerar inom banksektorn. Från regressionerna som utförts separat för varje år (bilaga 

5) kan det ännu konstateras att EBTP är statistiskt signifikant på 0,01-nivå för samtliga 

år förutom de två sista där det är signifikant på 0,05-nivå.  

I samband med diskussionen av korrelationsmatrisen (tabell 7) så var intressevariabeln 

CHEBTP en av få variabler som inte visade förväntat förtecken. När man jämför detta 

med resultaten från den egentliga regressionsanalysen (tabell 8) kan man konstatera att 

variabelns koefficient nu motsvarar förväntningarna och är positiv. Vad detta samband 

avser mäta är om kreditförlustreserveringar används som verktyg för signalering. Även 

om det i samband med den tidigare forskningen i kapitel 3 konstaterades att resultaten 

varierat så förväntades ett signifikant positivt samband hittas som skulle stöda 

förekomsten av signalering. Korrelationen är som sagt positiv men den är också svag 

(0,015) samt långt ifrån statistiskt signifikant (p-värde 0,736). Eftersom resultatet i den 

andra hypotesen inte är statistiskt signifikant så förkastas hypotes 2 gällande signalering. 

En förklaring till att resultatet inte motsvarar förväntningarna och inte är statistiskt 

signifikant gäller undersökningens sampel, där bankerna är av väldigt varierande 



51 
  

storlek. Tidigare forskare (till exempel Kanagaretnam et al. 2004; Anandarajan et al. 

2007; Curcio & Hasan 2015) har hittat variationer i resultaten gällande signalering när 

de delat in samplet baserat på exempelvis geografiskt läge eller storlek på banken. I detta 

skede har dock enbart regression gjorts för undersökningens hela sampel. Även baserat 

på resultaten i bilaga 5 kan man konstatera att koefficienten samt signifikansnivån för 

variabeln CHEBTP varierar mellan åren.  

Slutligen analyseras avhandlingens tredje och sista hypotes som mäter förekomsten av 

kapitalhantering. Vad som tidigare konstaterats är att det i tidigare forskning antingen 

hittats ett signifikant positivt samband gällande resultatmanipulering eller 

kapitalhantering och inte båda två. Eftersom sambandet i hypotes 1 var positivt samtidigt 

som resultaten var statistiskt signifikanta, förväntas resultaten i denna hypotes vara 

negativa. Resultaten i tabell 8 visar att koefficienten i variabeln CAP är negativ (-0,048) 

och detta negativa samband är signifikant på enprocentsnivå (p-värde 0,000). Precis 

enligt förväntningarna så är sambandet negativt samtidigt som koefficienten inte avviker 

mycket från noll. Således kan avhandlingens kapitalhanteringshypotes, baserat på 

resultaten från den multipla regressionsanalysen i tabell 8, accepteras. Detta betyder att 

europeiska börsnoterade banker inte använder kreditförlustreserveringar för att 

manipulera nivån på kapitaltäckningsgraden. Resultaten stöder därmed tidigare 

forskning som gjorts under senare år (till exempel Leventis et al. 2011; Aristei & Gallo 

2019) och eftersom inga förändringar skett i regleringen när det gäller 

kapitaltäckningsgraden under de senaste åren är det logiskt att resultatet inte avviker 

från tidigare forskning. Precis som i de två tidigare hypoteserna så visade koefficienten 

förväntad riktning och i likhet med H1 och till skillnad från H2 är detta samband 

statistiskt signifikant.   

De uppställda hypoteserna från underkapitel 3.4 och resultaten från regressionsanalysen 

i detta kapitel sammanställs i tabell 9 nedan. 

Tabell 9 Sammanställning av hypoteser och dess resultat 

 

Hypoteser och dess förväntade riktning Resultat

H1: Resultatmanipulering + Accepteras

H2: Signalering + Förkastas

H3: Kapitalhantering - Accepteras
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5.3 Sensitivitetsanalys 

Ett sätt att ytterligare bekräfta resultaten i undersökningen är att utföra 

sensitivitetsanalyser för samplet. Tanken med sensitivitetsanalyser är att öka på 

avhandlingens reliabilitet. Utöver detta kan sensitivitetsanalyser även ge en ökad 

förståelse för undersökningens resultat. 

Till att börja med testas undersökningens resultat genom att i regressionsmodellen 

beakta fasta årsspecifika aspekter (year fixed effects). När sådana aspekter beaktas 

skapas dummy-variabler skilt för varje år och kommer därmed ta upp variation i 

resultatet som händer över tiden och som inte tillskrivs de andra förklarande 

variablerna. På basis av resultaten kan det konstateras att inga signifikanta skillnader 

uppkommit i jämförelse med de ursprungliga resultaten (se bilaga 6). 

En annan fast effekt som testas gäller företagsspecifika aspekter. Vid ett sådant test 

skapas dummy-variabler skilt för varje bank. Fasta effekter avser i detta fall effekter som 

är specifika för ett företag (bank) i motsats till effekter som är gemensamma för samtliga 

företag (banker) i modellen. Vid detta test förlorar kontrollvariabeln LLA sin statistiska 

signifikans men är den enda variabeln vars signifikansnivå påverkas. Precis som i det 

föregående testet hittas alltså inga väsentliga skillnader i resultatet (se bilaga 7). 

Ett ytterligare test som beaktar både fasta års- och företagsspecifika aspekter utförs. 

Utöver kontrollvariabeln LLA så är resultaten stabila jämfört med motsvarande resultat 

för den egentliga regressionsanalysen. Således är avhandlingens resultat hållbara när det 

kontrolleras för fasta effekter. Vad som ännu kan poängteras är att R2 och justerat R2 

ökat kraftigt i sensitivitetsanalyserna som inkluderar fasta företagsspecifika aspekter. 

Detta behöver dock inte anses oroväckande eftersom test som beaktar fasta 

företagsspecifika aspekter ofta resulterar i sådana ökningar i förklaringsgraden. 

Resultaten finns sammanställda i bilaga 8. 

I en sista sensitivitetsanalys delas samplets banker in i två undergrupper baserat på deras 

storlek. En motivering för detta sensitivitetstest är att samplets banker är av mycket 

varierande storlek och tidigare forskning har påpekat att skillnader kan finnas beroende 

på olika attribut hos bankerna (till exempel storlek). För att dela in bankerna i två 

undergrupper används totala tillgångar för undersökningens sista år (2017) som mått. 

Genom att använda samma regressionsmodell som tidigare i undersökningen visar det 

sig existera vissa skillnader baserat på bankernas storlek. Resultaten finns 

sammanställda i bilaga 9. 
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Gällande hypoteserna får H1 och H3 samma utfall som i den egentliga 

regressionsanalysen. Det visar sig ändå att det finns starkare incitament för 

resultatutjämning hos mindre banker då korrelationen mellan EBTP och LLP är 0,352 

jämfört med 0,182 för de större bankerna. Detta har förklarats av tidigare forskare (till 

exempel Kanagaretnam et al. 2004) där man menar att större banker inte har lika starka 

incitament till resultatutjämning eftersom aktiekursen hos mindre banker generellt 

anses vara mera känslig mot resultatvariation. Den egentliga skillnaden mellan samplen 

är rörande H2 där det visar sig att hypotesframställningen skulle accepteras på 

femprocentsnivå för samplet som består av mindre banker. Däremot är koefficienten 

negativ för de större bankerna och signifikant på enprocentsnivå. Precis som i 

Kanagaretnam et al. (2004) studie visar sig resultaten känsliga mot bankens storlek, 

detta förklarades med att undervärderade banker har starkare incitament till att 

signalera information till externa intressenter jämfört med relativt högt värderade 

banker.  

Utifrån resultaten från sensitivitetsanalyserna ovan är resultaten i det stora hela 

konsekventa och hållbara i jämförelse med resultaten från den egentliga regressionen i 

tabell 8. Baserat på sensitivitetsanalyserna finns det ingen orsak att tvivla på resultaten 

i H1 (resultatutjämning) och H3 (kapitalhantering). Däremot finns det vissa 

komplikationer i resultaten i H2 (signalering) som visar känslighet när 

undersökningssamplet delas in i undergrupper utifrån storleken på bankerna. Eftersom 

resultaten är statistiskt negativt samt statistiskt positivt signifikant för respektive 

undergrupp så kan bristen på signifikanta samband i den egentliga regressionsanalysen 

antas ge en korrekt bild för det hela samplet och således har detta ingen väsentlig negativ 

inverkan på undersökningens reliabilitet. Däremot bör man i framtida studier fästa 

uppmärksamhet vid eventuella storleksskillnader i samplets banker när resultaten testas 

och analyseras. 

5.4 Sammanfattning av resultaten 

I detta kapitel presenterades inledningsvis den deskriptiva statistiken samt en 

korrelationsmatris för undersökningsvariablerna, därefter följde resultatet av själva 

undersökningen och avslutningsvis utfördes sensitivitetsanalyser. När det kommer till 

den deskriptiva statistiken konstaterades det att undersökningens variabler lider av 

skevhet och toppighet, vilket betyder att samplet inte är helt normalfördelat. Detta har 

dock bearbetats till en mera acceptabel nivå genom normalisering och winsorisering av 

undersökningens variabler. Även om en optimal nivå inte kunde uppnås är det ändå 
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motiverat att anta att storleken på undersökningens sampel borde förhindra skevheten 

och toppigheten från att ha någon signifikant inverkan på undersökningens resultat. I 

samband med diskussionen kring korrelationsmatrisen konstaterades det att det 

existerade en stark korrelation mellan två oberoende variabler, NPL och LLA (0,780). 

Djurfeldt et al. (2010, s. 366) anser att en korrelation mellan två oberoende variabler 

som överstiger 0,8 kan leda till multikollinearitet. Därför gjordes antagandet att det i 

detta fall inte existerar multikollinearitet mellan variablerna. Av de oberoende 

variablerna som var av huvudsakligt intresse för hypotesframställningen kunde det 

konstateras att enbart en av variablerna (EBTP) hade en stark korrelation med beroende 

variabeln (LLP). 

Utifrån en utförlig genomgång av den befintliga forskningen i kapitel 3, skapades 

hypoteser som sedan testades i detta kapitel genom en regressionsanalys som baserar sig 

på en modifierad version av Kanagaretnam et al. (2004) regressionsmodell. Som 

beroende variabel användes kreditförlustreservering. I själva regressionen som 

presenterades i tabell 8 finner avhandlingen statistiskt signifikanta samband som tyder 

på att kreditförlustreserveringar används för att manipulera resultat (H1) samt att 

kreditförlustreserveringar inte används för att manipulera kapitaltäckningsgraden (H3). 

I den egentliga regressionsanalysen finner avhandlingen däremot inga signifikanta 

samband som skulle kunna bekräfta att kreditförlustreserveringar används som 

signaleringsverktyg (H2). Medan koefficienten för samtliga intressevariabler har 

förväntad riktning så avviker dock H2 genom att inte visa något statistiskt signifikant 

samband.  

Avslutningsvis, för att öka på reliabiliteten i avhandlingen, utfördes sensitivitetsanalyser. 

Resultaten från regressionsanalyserna som beaktade både fasta årsspecifika aspekter 

och fasta företagsspecifika aspekter var i linje med resultaten i den egentliga 

regressionsanalysen. När samplets banker sedan delades in i två undergrupper baserat 

på deras storlek (mätt i totala tillgångar) varierade resultaten i en av avhandlingens 

hypoteser. Resultaten gällande H1 och H3 visade sig vara stabila och precis som i den 

egentliga regressionen hittades statistiskt signifikanta samband. Resultaten i H2 visade 

sig däremot vara väldigt beroende av bankernas storlek. Resultaten tyder på att mindre 

banker använder kreditförlustreserveringar som signaleringsverktyg medan resultaten 

för större banker visade ett statistiskt negativt samband vilket betyder att signalering 

inte existerar bland större banker. Vad som kunde konstateras är att de helt olika 

resultaten bland grupperna gör att H2 är känsligt mot val av sampel som undersöks.  
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6 KONKLUSION 

Detta kapitel fungerar som en avslutande del av denna avhandling och inleds med att 

diskutera avhandlingen i sin helhet. Sedan övergår diskussionen mot avhandlingens 

validitet och reliabilitet, det vill säga om undersökningen är replikerbar, resultaten är 

tillförlitliga och ifall undersökningen mäter det som den avser mäta. I de avslutande 

delarna diskuteras avhandlingens kontribution samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Sammanfattande diskussion 

I denna avhandling har europeiska börsnoterade bankers användning av 

kreditförlustreserveringar undersökts. Det huvudsakliga syftet med avhandlingen var att 

undersöka om europeiska börsnoterade banker använder kreditförlustreserveringar för 

att manipulera resultat. Utöver resultatmanipulering undersöktes även förekomsten av 

signalering och kapitalhantering. Avhandlingen motiveras med det faktum att 

kreditförlustreserveringar är stora periodiseringar som är svåra att uppskatta samtidigt 

som de har en direkt inverkan på resultaten i de finansiella rapporterna. Ur 

problemdiskussionen konstaterades även att ledningen har en betydande diskretion när 

det kommer till att uppskatta kreditförlustreserveringar. Dessa faktorer anses därför 

kunna skapa incitament för ledningen att använda kreditförlustreserveringar för att 

manipulera resultat.  

Utifrån en utförlig genomgång av befintlig forskning gällande kreditförlustreserveringar 

med fokus på resultatmanipulering, signalering och kapitalhantering, skapades 

hypoteser som senare testades. I en stor del av den tidigare forskningen (Collins et al. 

1995; Beaver & Engel 1996; Kanagaretnam et al. 2004; Bouvatier et al. 2014; Skala 2015; 

Curcio & Hasan 2015) har det hittats ett positivt samband mellan 

kreditförlustreservering och resultatutjämning. Forskare har motiverat detta med 

ledningens vilja att uppnå resultatmål och samtidigt undvika resultatvariation samt öka 

stabiliteten i aktiekursen. Således bildades en första hypotes med antagandet om att det 

finns ett signifikant positivt samband mellan kreditförlustreservering och resultat före 

skatt och kreditförlustreservering. En andra hypotes gällande signalering utformades 

med antagandet om att banker använder kreditförlustreserveringar för att signalera 

information om framtida resultat i sina finansiella rapporter. För att påvisa detta 

samband krävs ett signifikant positivt samband mellan kreditförlustreservering och 

förändringen i följande års resultat före skatt och kreditförlustreservering. Eftersom 

majoriteten av tidigare forskning (Wahlen 1994; Beaver & Engel 1996; Liu et al. 1997; 

Kanagaretnam et al. 2004; Anandarajan et al. 2007; Curcio & Hasan 2015) lycktas finna 
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någon form av bevis på att kreditförlustreserveringar används som signaleringsverktyg 

så förväntades samma resultat även i denna avhandling. Vad som kunde konstateras 

gällande kapitalhantering var att forskare under de senaste decennierna överlag inte 

lyckats finna positiva samband mellan kapitalhantering och kreditförlustreservering. 

Därför förväntades ett negativt samband i enlighet med tidigare forskning 

(Kanagaretnam et al. 2004; Leventis et al. 2011; Curcio & Hasan 2015; Aristei & Gallo 

2019) samtidigt som inga nya regelverk uppkommit för den valda tidsperioden vilka 

kunde antas förändra incitamenten för bankerna till att börja bedriva kapitalhantering. 

För att testa hypoteserna och uppnå syftet med denna avhandling hämtades 

bokslutsdata från databasen Orbis. Det totala samplet bestod av totalt 228 banker och 

1062 observationer för de sex år som undersökts (2012-2017). Ett antal krav ställdes 

rörande datamaterialet vilket samtidigt begränsade antalet banker som kom med i 

undersökningen. I samplet inkluderades enbart europeiska börsnoterade banker som 

rapporterar enligt IFRS. För att få fram resultat och besvara de uppställda hypoteserna 

användes en modifierad version av Kanagaretnam et al. (2004) regressionsmodell. 

Variablerna som hämtades härstammar även från den nämnda regressionsmodellen.  

Utgående från resultaten av den egentliga regressionsmodellen kunde det konstateras 

att samtliga intressevariabler hade förväntad koefficient samtidigt som näst intill 

samtliga variabler var statistiskt signifikanta.  Resultaten från regressionsanalysen 

visade att det finns ett positivt samband som är statistiskt signifikant mellan 

kreditförlustreservering och resultat före skatt och kreditförlustreservering vilket tyder 

på att resultatmanipulering existerar. Mera ingående innebär detta att europeiska 

börsnoterade banker ökar på rapporterade kreditförlustreserveringar vid goda tider 

(minskar på resultatet) och minskar på rapporterade kreditförlustreserveringar vid 

sämre tider (ökar på resultatet). Detta beteende brukar kallas resultatutjämning vars 

största motiv är att undvika stora resultatvariationer och detta är som redan nämndes, 

enhetligt med majoriteten av tidigare forskning av liknande karaktär. Därmed kunde den 

första hypotesen accepteras. 

Gällande de två andra hypoteserna så visade det sig existera ett positivt samband mellan 

kreditförlustreservering och förändring i följande års resultat före skatt och 

kreditförlustreservering vilket skulle tyda på att kreditförlustreserveringar används som 

verktyg för signalering. Vad som dock kunde konstateras var att detta samband inte var 

statistiskt signifikant och således förkastades hypotesen. Även om resultaten inte är i 

enlighet med den större skaran av tidigare forskning så stöder ändå resultaten 
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exempelvis Ahmed et al. (1999) och Anandarajan et al. (2003) som inte heller hittat 

signifikanta samband. En förklaring till att sambandet inte var statistiskt signifikant kan 

bero på undersökningens sampel som inkluderar banker av mycket varierande storlek 

och detta testades senare som ett sensitivitetstest. Precis som förväntat hittades ett 

negativt samband mellan kreditförlustreservering och kapitaltäckningsgraden vilket 

betyder att europeiska börsnoterade banker inte använder kreditförlustreserveringar för 

att manipulera deras kapitaltäckningsgrad. Eftersom majoriteten av tidigare forskning 

inte hittat några positiva samband samtidigt som det under den undersökta tidsperioden 

(2012-2017) inte uppkommit några förändringar i kraven på kapitaltäckning så är 

resultaten förväntade. Den tredje hypotesen kunde således accepteras. 

Som avslutande ord gällande undersökningens resultat kan det konstateras att 

koefficienten för samtliga intressevariabler motsvarade förväntningarna. Däremot var 

endast två av dessa tre samband statistiskt signifikanta. Efter att resultaten hade 

analyserats och diskuterats utfördes diverse sensitivitetstest för att testa hållbarheten i 

undersökningens resultat. Det visade sig att resultaten i den första och den tredje 

hypotesen inte visade prov på någon väsentlig variation i samband med 

sensitivitetstesten. Med sensitivitetstesten i beaktande, samtidigt som resultaten följer 

samma linje som tidigare forskning, kan resultaten gällande dessa hypoteser accepteras. 

Det innebär att kreditförlustreserveringar används för att manipulera resultat men inte 

för att manipulera kapitaltäckningsgraden. I sensitivitetstestet där samplets banker 

delades in i två undergrupper baserat på deras storlek så visade det sig att signalering 

förekommer i mindre banker medan det inte förekommer i större banker. Vad resultatet 

från detta sensitivitetstest samtidigt säger är att hypotesen gällande signalering kunde 

ge statistiskt signifikanta resultat om undersökningen, likt en stor del av tidigare 

forskning, inriktat sig på ett mindre sampel av banker med jämnare storleksfördelning. 

I denna avhandling var dock målsättningen från början att undersöka hypoteserna från 

ett större sampel än vad som förekommit i majoriteten av tidigare forskning av liknande 

karaktär.  

6.2 Undersökningens kontribution 

Ett mål med en studie är att den skall kunna bidra till den tidigare forskningen genom 

att täppa till forskningsgap i den existerande litteraturen. Denna avhandling kan i 

huvudsak anses bidra på två olika sätt till forskningsområdet. För det första 

konstaterades det att denna avhandling avgränsats på ett annat sätt jämfört med studier 

av liknande karaktär. Tidigare forskning inom Europa har till exempel inkluderat både 
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börsnoterade och icke-börsnoterade banker i sina sampel (Bouvatier et al. 2014), enbart 

inkluderat ett visst område (Skala 2015; Curcio & Hasan 2015) eller ett visst land (Pérez 

et al. 2008; Aristei & Gallo 2019) i Europa. För det andra är det väldigt få studier som 

undersöker en tidsperiod som tangerar 2010-talet. Studier som är gjorda under 2010-

talet har mestadels undersökt åren kring den senaste finanskrisen (El Sood 2012), åren 

kring införandet av IFRS (Leventis et al. 2011) eller helt enkelt en tidsperiod längre bak 

i tiden (Curcio & Hasan 2015).  

Utöver detta skiljer sig resultatet av denna undersökning gällande signalering från 

majoriteten av tidigare forskning eftersom inga signifikanta samband hittades när hela 

samplet undersöktes. Sensitivitetsanalyserna visade att samplets storlek hade stor 

inverkan på resultaten när det gäller signalering. Därför kan man konstatera att det finns 

skäl att i framtida forskning antingen avgränsa samplet enligt storlek eller göra 

storleksindelningar av samplet när regressionsanalyser körs.  

Även om variablerna, hypoteserna och regressionsmodellen i denna avhandling bygger 

på tidigare forskning så skiljer sig undersökningen åt gällande avgränsning och 

tidsperiod. Således bidrar denna undersökning till den existerande forskningen med 

resultat som beaktar ett relativt stort sampel europeiska börsnoterade banker för en 

färsk tidsperiod.  

6.3 Validitet och reliabilitet 

Innan avhandlingen rundas av finns det skäl att diskutera undersökningens validitet och 

reliabilitet. Med begreppet validitet avses en bedömning om de slutsatser som genererats 

från en undersökning hänger ihop eller inte. Frågor som är kopplade till validiteten är 

bland annat om mätningsmetoderna är lämpade för undersökningen, om måtten 

verkligen mäter det som de avser mäta och om ett kausalt förhållande mellan två 

variabler existerar. När det gäller reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, avser man svara 

på frågan huruvida resultaten skulle bli desamma om undersökningen skulle genomföras 

på nytt, det vill säga har undersökningen genomförts korrekt och utan slumpmässiga 

eller tillfälliga betingelser. (Bryman & Bell 2015, s. 68–69) 

När det kommer till validiteten i avhandlingen så kan man konstatera att samtliga 

variabler som användes i undersökningen har använts i tidigare studier av liknande 

karaktär. Variablerna som valts ut har tidigare analyserats och motiverats ha en inverkan 

på bankernas kreditförlustreserveringar. I en jämförelse med motsvarande studier går 

det även att konstatera att variablernas koefficienter visar liknande värden som tidigare 
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studier. Dessutom har en multipel regressionsanalys tillämpats, vilket är den mest 

förekommande undersökningsmetoden vid kvantitativa studier. Ett ytterligare sätt att 

motivera för god validitet är att undersökningens data bearbetats till och sedan 

behandlats som paneldata. Således kan avhandlingens validitet antas vara hög.  

Som tidigare nämndes avser man med reliabilitet huruvida undersökningen kan antas 

vara tillförlitlig och replikerbar. Gällande data så har framtagande av undersökningens 

sampel beskrivits i detalj vilket underlättar en eventuell replikering av avhandlingen. 

Data till undersökningen har uteslutande hämtats från databasen Orbis som är en 

officiell databas och därför kan det bokslutsdata som använts antas innehålla korrekta 

finansiella data. För att ytterligare stärka tillförlitligheten i den finansiella datan har ett 

antal stickprov gjorts för att kontrollera att datan som finns i Orbis motsvarar den data 

som finns publicerad i bankernas finansiella rapporter. Inga brister upptäcktes i 

samband med stickprovsgranskningen även om det på grund av de relativt stora 

volymerna inte är möjligt att säkerställa och kontrollera att all data är korrekt. Det 

faktum att samplet uteslutande avgränsats till börsnoterade bolag bör också öka på 

datakvaliteten och samtidigt höja på reliabiliteten. Utöver detta har behandlingen av 

data i programmet Microsoft Excel utförts med högsta noggrannhet.  

För att ytterligare öka på avhandlingens reliabilitet utfördes olika sensitivitetstest. I de 

första testerna inkluderades fasta års- och företagsspecifika aspekter till 

regressionsmodellerna. Resultaten visade sig vara hållbara när dessa test utfördes. 

Slutligen testades hållbarheten i resultaten genom att dela in samplets banker i två 

undergrupper baserat på totala tillgångar. De hypoteserna som accepterades, det vill 

säga resultatmanipulering och kapitalhantering visade sig vara hållbara och hade 

accepterats oberoende av storleksindelning. Resultaten för hypotesen gällande 

signalering, som förkastades, var däremot mycket varierande och gav såväl positiva som 

negativa signifikanta samband när samplet grupperades.   

Eftersom bankernas storlek påverkade avhandlingens signaleringshypotes, är det 

motiverat att till viss del ifrågasätta reliabiliteten. Om storleken på bankerna i samplet 

hade bestått av enbart små banker så hade hypotesen med stor sannolikhet kunnat 

accepteras medan den förkastats om samplet avgränsats till enbart större banker. Därför 

kan bristen på signifikanta resultat för denna hypotes anses ge en god bild över det 

undersökta samplet som helhet. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Såsom tidigare konstaterats har resultatmanipulering redan under en längre tid varit ett 

populärt forskningsområde. Det finns dock alltid områden där det existerar ett 

forskningsgap, ett sådant område berör bankernas kreditförlustreserveringar. I denna 

avhandling undersöktes kreditförlustreserveringar genom tre olika hypoteser: 

resultatmanipulering, signalering och kapitalhantering. Även om resultaten till stor del 

är enhetliga med tidigare forskning så finns det vissa aspekter som kunde gjorts på annat 

sätt samt andra infallsvinklar som kunde fungera som förslag till fortsatt forskning.  

Som förslag till fortsatt forskning kunde man dela in samplets banker i olika 

undergrupper för att sedan undersöka om det finns skillnader i bankernas beteende 

gällande användning av kreditförlustreserveringar. I denna avhandling utfördes en 

sensitivitetsanalys som visade att det existerar skillnader i resultaten baserat på 

bankernas storlek. På motsvarande sätt kunde man undersöka skillnader genom att dela 

in bankerna baserat på resultat, lönsamhet, kapitaltäckningsgrad eller något annat 

finansiellt mått som skulle kunna tänkas skapa olika incitament för specifika 

undergrupper. Ett annat intressant område att undersöka är effekten av övergången från 

IAS 39 till IFRS 9 som diskuterades i kapitel 2.4.1 och även finns förklarat mera detaljerat 

i bilaga 1. I och med att bankernas rapportering av kreditförlustreserveringar ändrats 

från och med 1 januari 2018 vore det intressant att se om IFRS 9 möjligtvis kunde 

påverka resultaten. Dessutom är nya kapitalkrav hela tiden på tapeten och Basel 

ackorden är under konstant förändring, detta borde också skapa nya forskningsfrågor 

till forskningsområdet. 



61 
  

KÄLLFÖRTECKNING 

Ahmed, A.S., Takeda, C. & Thomas, S. (1999). Bank loan loss provisions: a 
reexamination of capital management, earnings management and signaling 
effects. Journal of accounting and economics. Vol. 28, Nr. 1, S. 1-25. 

Anandarajan, A., Hasan, I. & Lozano-Vivas, A. (2003). The role of loan loss provisions 
in earnings management, capital management, and signaling: The Spanish 
experience. Advances in International Accounting. Vol 16, S. 45-65. 

Anandarajan, A., Hasan, I. & McCarthy, C. (2007). Use of loan loss provisions for 
capital, earnings management and signalling by Australian banks. Accounting & 
Finance, Vol. 47, Nr. 3, S. 357-379. 

Aristei, D. & Gallo, M. (2019). Loan loss provisioning by Italian banks: Managerial 
discretion, relationship banking, functional distance and bank 
risk. International Review of Economics & Finance. Vol. 60, S. 238-256. 

Barth, M.E., Landsman, W.R. & Lang, M.H. (2008). International accounting 
standards and accounting quality. Journal of accounting research. Vol. 46, Nr. 
3, S. 467-498. 

Bartov, E., Givoly, D. & Hayn, C. (2002). The rewards to meeting or beating earnings 
expectations. Journal of accounting and economics. Vol. 33, Nr. 2, S. 173-204. 

Beatty, A., Chamberlain, S. L. & Magliolo, J. (1995). Managing financial reports of 
commercial banks: The influence of taxes, regulatory capital, and 
earnings. Journal of accounting research. Vol. 33, Nr. 2, S. 231-261. 

Beatty, A. & Liao, S. (2014). Financial accounting in the banking industry: A review of 
the empirical literature. Journal of Accounting and Economics. Vol. 58, Nr. 2-3, 
S. 339-383. 

Beaver, W.H. & Engel, E.E. (1996). Discretionary behavior with respect to allowances 
for loan losses and the behavior of security prices. Journal of Accounting and 
economics. Vol. 22, Nr. 1-3, S. 177-206. 

Bikker, J.A. & Metzemakers, P.A. (2005). Bank provisioning behaviour and 
procyclicality. Journal of international financial markets, institutions and 
money. Vol. 15, Nr. 2, S. 141-157. 

Bouvatier, V. & Lepetit, L. (2008). Banks’ procyclical behavior: Does provisioning 
matter?. Journal of international financial markets, institutions and 
money. Vol. 18, Nr. 5, S. 513-526. 

Bouvatier, V., Lepetit, L. & Strobel, F. (2014). Bank income smoothing, ownership 
concentration and the regulatory environment. Journal of Banking & 
Finance. Vol. 41, S. 253-270. 



62 
  

Brooks, C. (2008). Introductory Econometrics for Finance. 2 uppl. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Bryman, A. & Bell, E. (2015). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 3:e upplagan. 
Stockholm: Liber. 

Chang, R.D., Shen, W.H. & Fang, C.J. (2008). Discretionary loan loss provisions and 
earnings management for the banking industry. International Business & 
Economics Research Journal (IBER), Vol. 7, Nr. 3, S. 1-20. 

Cohen, D.A. & Zarowin, P. (2010). Accrual-based and real earnings management 
activities around seasoned equity offerings. Journal of accounting and 
Economics. Vol. 50, Nr. 1, S. 2-19. 

Collins, J. H., Shackelford, D. A. & Wahlen, J. M. (1995). Bank differences in the 
coordination of regulatory capital, earnings, and taxes. Journal of accounting 
research. Vol. 33, Nr. 2, S. 263-291. 

Connelly, B.L., Certo, S.T., Ireland, R.D. & Reutzel, C.R. (2011). Signaling theory: A 
review and assessment. Journal of management. Vol. 37, Nr. 1, S. 39-67. 

Curcio, D. & Hasan, I. (2015). Earnings and capital management and signaling: the use 
of loan-loss provisions by European banks. The European Journal of 
Finance. Vol. 21, Nr. 1, S. 26-50. 

Dechow, P.M. & Skinner, D.J. (2000). Earnings management: Reconciling the views of 
accounting academics, practitioners, and regulators. Accounting horizons. Vol. 
14, Nr. 2, S. 235-250. 

Degeorge, F., Patel, J. & Zeckhauser, R. (1999). Earnings management to exceed 
thresholds. The Journal of Business. Vol. 72, Nr. 1, S. 1-33. 

Djurfeldt, G. & Barmark, M. (2009). Statistisk verktygslåda – multivariat analys 2. 
Studentlitteratur AB, Lund. 2:a upplagan.  

Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda 1 – 
samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. 
Studentlitteratur AB, Lund. 2:a upplagan. 

El Sood, H.A. (2012). Loan loss provisioning and income smoothing in US banks pre 
and post the financial crisis. International Review of Financial Analysis. Vol. 
25, S. 64-72. 

Healy, P. M. (1985). The effect of bonus schemes on accounting decisions. Journal of 
accounting and economics. Vol. 7, Nr. 1-3, S. 85-107. 



63 
  

Healy, P. M. & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature 
and its implications for standard setting. Accounting Horizons. Vol. 13, Nr. 4, S. 
365-383. 

Holthausen, R. W., Larcker, D. F. & Sloan, R. G. (1995). Annual bonus schemes and the 
manipulation of earnings. Journal of accounting and economics. Vol. 19, Nr. 1, 
S. 29-74. 

Huian, M.C. (2012). Accounting for financial assets and financial liabilities according to 
IFRS 9. Annals of the Alexandru Ioan Cuza University-Economics. Vol. 59, Nr. 
1, S. 27-47. 

International Accounting Standard (IAS) 39. Finansiella instrument: Redovisning och 
värdering. 

International Financial Reporting Standard (IFRS) 9. Finansiella instrument. 

Iatridis, G. & Kadorinis, G. (2009). Earnings management and firm financial motives: 
A financial investigation of UK listed firms. International Review of Financial 
Analysis. Vol. 18, Nr. 4, S. 164-173. 

Kanagaretnam, K., Lobo, G.J. & Yang, D.H. (2004). Joint tests of signaling and income 
smoothing through bank loan loss provisions. Contemporary Accounting 
Research. Vol. 21, Nr. 4, S. 843-884. 

Laeven, L. & Majnoni, G. (2003). Loan loss provisioning and economic slowdowns: too 
much, too late?. Journal of financial intermediation. Vol. 12, Nr. 2, S. 178-197. 

Leventis, S., Dimitropoulos, P.E. & Anandarajan, A. (2011). Loan loss provisions, 
earnings management and capital management under IFRS: The case of EU 
commercial banks. Journal of financial services research. Vol. 40, Nr. 1-2, S. 
103-122. 

Liu, C.C., Ryan, S.G. & Wahlen, J.M. (1997). Differential valuation implications of loan 
loss provisions across banks and fiscal quarters. Accounting Review. S. 133-146. 

Mordkoff, J.T. (2016). The assumption (s) of normality. Tillgänglig: 
http://www2.psychology.uiowa.edu/faculty/mordkoff/GradStats/part%201/I.0
7%20normal.pdf. Hämtad: 14.11.2019. 

Moyer, S.E. (1990). Capital adequacy ratio regulations and accounting choices in 
commercial banks. Journal of Accounting and Economics. Vol. 13, Nr. 2, S. 123-
154. 

Ozili, P.K. (2017). Bank profitability and capital regulation: evidence from listed and 
non-listed banks in Africa. Journal of African Business. Vol. 18, Nr. 2, S. 143-
168. 

http://www2.psychology.uiowa.edu/faculty/mordkoff/GradStats/part%201/I.07%20normal.pdf
http://www2.psychology.uiowa.edu/faculty/mordkoff/GradStats/part%201/I.07%20normal.pdf


64 
  

Ozili, P.K. & Outa, E. (2017). Bank loan loss provisions research: a review. Borsa 
Istanbul Review. Vol. 17, Nr. 3, S. 144-163. 

Pallant J. (2005). SPSS Survival manual (2 ed.) Open University Press: McGraw-Hill 
Education. 

Pérez, D., Salas-Fumas, V. & Saurina, J. (2008). Earnings and capital management in 
alternative loan loss provision regulatory regimes. European Accounting 
Review. Vol. 17, Nr. 3, S. 423-445. 

Ronen, J. & Yaari, V. (2008). Earnings management: Emerging Insights in Theory, 
Practice and Research. (Springer Serier in Accounting Scholarship). New 
York: Springer Science+Business Media. 

Schipper, K. (1989). Earnings management. Accounting horizons. Vol. 3, Nr. 4, S. 91-
102. 

Skala, D. (2015). Saving on a rainy day? Income smoothing and procyclicality of loan‐
loss provisions in central European banks. International Finance. Vol. 18, Nr. 1, 
S. 25-46. 

Skinner, D. J. & Sloan, R. G. (2002). Earnings surprises, growth expectations, and 
stock returns or don't let an earnings torpedo sink your portfolio. Review of 
accounting studies. Vol. 7, Nr. 2-3, S. 289-312. 

Stiglitz, J.E. (2002). Information and the Change in the Paradigm in 
Economics. American economic review. Vol. 92, Nr. 3, S. 460-501. 

Sveriges Riksbank (2018). IFRS 9 – den nya redovisningsstandarden för redovisning 
av kreditförluster. Tillgänglig: 
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ekonomiska-
kommentarer/svenska/2018/ifrs-9--den-nya-redovisningsstandarden-for-
redovisning-av-kreditforluster.pdf. Hämtad: 18.09.2019. 

Teoh, S.H., Welch, I. & Wong, T.J. (1998). Earnings management and the long‐run 
market performance of initial public offerings. The journal of finance. Vol. 53, 
Nr. 6, S. 1935-1974. 

Tran, D.V., Hassan, M.K. & Houston, R. (2019). Activity strategies, information 
asymmetry, and bank opacity. Economic Modelling. 

Wahlen, J.M. (1994). The nature of information in commercial bank loan loss 
disclosures. Accounting Review. S. 455-478. 

Walker, M. (2013). How far can we trust earnings numbers? What research tells us 
about earnings management. Accounting and Business Research. Vol. 43, Nr. 4, 
S. 445-481. 



65 
  

Wall, L. D., & Koch, T. W. (2000). Bank loan-loss accounting: a review of theoretical 
and empirical evidence. Economic Review. Vol. 2, S. 1-20. 



66 
  

BILAGA 1 IFRS OCH KREDITFÖRLUSTRESERVERINGAR 

 



67 
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BILAGA 3 LISTA ÖVER BANKER I UNDERSÖKNINGEN 
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BILAGA 4 DESKRIPTIV STATISTIK INNAN WINSORISERING 

 

 

Medel-

värde Median Max Min

Std.-

avvikelse Skevhet Toppighet

LLP 0,01108 0,00467 0,36979 -0,05202 0,02423 6,79819 76,26899

EBTP 0,01808 0,01515 0,16035 -0,04784 0,01870 3,09317 22,74737

CHEBTP 0,00043 0,00045 0,18791 -0,12340 0,01555 0,54418 47,39931

CAP 0,17912 0,16200 1,28840 0,04000 0,08463 6,22219 64,00640

CHLOAN 0,00743 0,00897 0,60508 -1,36388 0,12456 -1,45232 21,84166

LCO 0,00534 0,00117 0,36974 -0,02756 0,02189 10,80800 156,91583

LLA 0,05038 0,02708 1,00878 -0,00286 0,07319 5,32714 48,92523

NPL 0,08277 0,03659 0,93041 0,00003 0,11984 3,02507 14,35008

CHNPL -0,00126 0,00002 0,56066 -0,54719 0,05912 -1,89713 39,92531
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BILAGA 5 SEPARATA REGRESSIONSANALYSER FÖR DIVERSE ÅR 

År 2017: 

 

 

År 2016: 

 

 

Beroende variabel LLP

Variabel Koefficient Standardfel t-värde p-värde

C 0,007 0,005 1,325 0,187

EBTP 0,227 0,091 2,481 0,014 **

CHEBTP 0,096 0,127 0,762 0,447

CAP -0,037 0,025 -1,459 0,146

CHLOAN -0,046 0,020 -2,301 0,023 **

LCO 0,345 0,123 2,800 0,006 ***

LLA 0,007 0,046 0,163 0,871

NPL 0,069 0,022 3,130 0,002 ***

CHNPL 0,074 0,045 1,636 0,103

N 196

R² 0,352

Justerat R² 0,324

Modellens signifikans 0,000

* Signifikant på 10 % nivå; ** Signifikant på 5 % nivå; *** Signifikant på 1 % nivå

Beroende variabel LLP

Variabel Koefficient Standardfel t-värde p-värde

C 0,005 0,004 1,263 0,208

EBTP 0,158 0,079 2,001 0,047 **

CHEBTP 0,090 0,106 0,845 0,399

CAP -0,031 0,017 -1,873 0,063 *

CHLOAN -0,037 0,010 -3,630 0,000 ***

LCO 0,550 0,103 5,336 0,000 ***

LLA 0,130 0,031 4,125 0,000 ***

NPL 0,008 0,014 0,529 0,598

CHNPL 0,113 0,026 4,360 0,000 ***

N 200

R² 0,554

Justerat R² 0,535

Modellens signifikans 0,000

* Signifikant på 10 % nivå; ** Signifikant på 5 % nivå; *** Signifikant på 1 % nivå
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År 2015: 

 

 

År 2014: 

 

 

 

Beroende variabel LLP

Variabel Koefficient Standardfel t-värde p-värde

C 0,003 0,003 1,056 0,292

EBTP 0,281 0,076 3,712 0,000 ***

CHEBTP -0,282 0,109 -2,575 0,011 **

CAP -0,040 0,015 -2,730 0,007 ***

CHLOAN -0,022 0,009 -2,352 0,020 **

LCO 0,637 0,126 5,068 0,000 ***

LLA 0,023 0,038 0,612 0,541

NPL 0,088 0,018 4,835 0,000 ***

CHNPL 0,086 0,028 3,090 0,002 ***

N 199

R² 0,581

Justerat R² 0,564

Modellens signifikans 0,000

* Signifikant på 10 % nivå; ** Signifikant på 5 % nivå; *** Signifikant på 1 % nivå

Beroende variabel LLP

Variabel Koefficient Standardfel t-värde p-värde

C 0,005 0,003 1,548 0,123

EBTP 0,527 0,068 7,720 0,000 ***

CHEBTP -0,135 0,092 -1,472 0,143

CAP -0,055 0,013 -4,213 0,000 ***

CHLOAN -0,021 0,009 -2,225 0,027 **

LCO 0,327 0,125 2,622 0,010 ***

LLA 0,027 0,034 0,806 0,421

NPL 0,058 0,012 4,695 0,000 ***

CHNPL 0,063 0,022 2,828 0,005 ***

N 185

R² 0,514

Justerat R² 0,491

Modellens signifikans 0,000

* Signifikant på 10 % nivå; ** Signifikant på 5 % nivå; *** Signifikant på 1 % nivå
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År 2013: 

 

År 2012: 

 

Beroende variabel LLP

Variabel Koefficient Standardfel t-värde p-värde

C 0,000 0,002 0,136 0,892

EBTP 0,256 0,070 3,674 0,000 ***

CHEBTP -0,025 0,087 0,292 0,771

CAP -0,017 0,015 -1,115 0,267

CHLOAN -0,012 0,010 -1,209 0,229

LCO -0,211 0,111 -1,900 0,060 *

LLA 0,173 0,029 6,062 0,000 ***

NPL 0,011 0,011 1,059 0,292

CHNPL 0,045 0,019 2,415 0,017 **

N 147

R² 0,522

Justerat R² 0,494

Modellens signifikans 0,000

* Signifikant på 10 % nivå; ** Signifikant på 5 % nivå; *** Signifikant på 1 % nivå

Beroende variabel LLP

Variabel Koefficient Standardfel t-värde p-värde

C 0,015 0,004 4,184 0,000 ***

EBTP 0,221 0,068 3,251 0,002 ***

CHEBTP 0,220 0,122 1,809 0,073 *

CAP -0,085 0,018 -4,658 0,000 ***

CHLOAN -0,051 0,016 -3,181 0,002 ***

LCO 0,374 0,095 3,942 0,000 ***

LLA 0,004 0,040 0,092 0,927

NPL 0,041 0,021 1,927 0,056 *

CHNPL 0,182 0,033 5,589 0,000 ***

N 135

R² 0,524

Justerat R² 0,494

Modellens signifikans 0,000

* Signifikant på 10 % nivå; ** Signifikant på 5 % nivå; *** Signifikant på 1 % nivå
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BILAGA 6 REGRESSION MED YEAR-FIXED EFFECTS 

 

 

Beroende variabel LLP

Variabel Koefficient Standardfel t-värde p-värde

C 0,007 0,001 4,383 0,000 ***

EBTP 0,309 0,033 9,414 0,000 ***

CHEBTP 0,015 0,045 0,328 0,743

CAP -0,049 0,007 -6,836 0,000 ***

CHLOAN -0,033 0,005 -6,707 0,000 ***

LCO 0,343 0,047 7,340 0,000 ***

LLA 0,051 0,015 3,322 0,001 ***

NPL 0,046 0,007 6,736 0,000 ***

CHNPL 0,088 0,012 7,494 0,000 ***

N 1062

R² 0,430

Justerat R² 0,423

Modellens signifikans 0,000

* Signifikant på 10 % nivå; ** Signifikant på 5 % nivå; *** Signifikant på 1 % nivå
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BILAGA 7 REGRESSION MED FIRM-FIXED EFFECTS 

 

 

Beroende variabel LLP

Variabel Koefficient Standardfel t-värde p-värde

C 0,012 0,002 5,633 0,000 ***

EBTP 0,284 0,047 6,079 0,000 ***

CHEBTP 0,018 0,047 0,384 0,701

CAP -0,070 0,011 -6,232 0,000 ***

CHLOAN -0,033 0,005 -6,309 0,000 ***

LCO 0,306 0,055 5,557 0,000 ***

LLA 0,023 0,019 1,167 0,243

NPL 0,043 0,009 4,623 0,000 ***

CHNPL 0,095 0,013 7,206 0,000 ***

N 1062

R² 0,632

Justerat R² 0,527

Modellens signifikans 0,000

* Signifikant på 10 % nivå; ** Signifikant på 5 % nivå; *** Signifikant på 1 % nivå
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BILAGA 8 REGRESSION MED YEAR-& FIRM-FIXED EFFECTS 

 

 

Beroende variabel LLP

Variabel Koefficient Standardfel t-värde p-värde

C 0,015 0,004 5,574 0,000 ***

EBTP 0,221 0,068 6,127 0,000 ***

CHEBTP 0,220 0,122 0,344 0,731

CAP -0,085 0,018 -6,230 0,000 ***

CHLOAN -0,051 0,016 -6,120 0,000 ***

LCO 0,374 0,095 5,633 0,000 ***

LLA 0,004 0,040 1,159 0,247

NPL 0,041 0,021 4,599 0,000 ***

CHNPL 0,182 0,013 7,053 0,000 ***

N 135

R² 0,524

Justerat R² 0,494

Modellens signifikans 0,000

* Signifikant på 10 % nivå; ** Signifikant på 5 % nivå; *** Signifikant på 1 % nivå
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BILAGA 9 REGRESSIONSANALYSER EFTER STORLEKSINDELNING 

Större banker: 

 

 

Mindre banker:  

 

Beroende variabel LLP

Variabel Koefficient Standardfel t-värde p-värde

C 0,010 0,002 6,611 0,000 ***

EBTP 0,182 0,029 6,235 0,000 ***

CHEBTP -0,105 0,039 -2,681 0,008 ***

CAP -0,055 0,008 -6,485 0,000 ***

CHLOAN -0,021 0,005 -4,607 0,000 ***

LCO 0,324 0,041 7,817 0,000 ***

LLA 0,026 0,027 0,972 0,331

NPL 0,030 0,013 2,227 0,026 **

CHNPL 0,186 0,017 10,658 0,000 ***

N 546

R² 0,534

Justerat R² 0,527

Modellens signifikans 0,000

* Signifikant på 10 % nivå; ** Signifikant på 5 % nivå; *** Signifikant på 1 % nivå

Beroende variabel LLP

Variabel Koefficient Standardfel t-värde p-värde

C 0,003 0,002 1,368 0,172

EBTP 0,352 0,049 7,128 0,000 ***

CHEBTP 0,161 0,063 2,552 0,011 **

CAP -0,041 0,009 -4,456 0,000 ***

CHLOAN -0,029 0,007 -4,155 0,000 ***

LCO 0,191 0,078 2,447 0,015 **

LLA 0,099 0,019 5,161 0,000 ***

NPL 0,047 0,009 5,426 0,000 ***

CHNPL 0,058 0,014 4,204 0,000 ***

N 516

R² 0,446

Justerat R² 0,437

Modellens signifikans 0,000

* Signifikant på 10 % nivå; ** Signifikant på 5 % nivå; *** Signifikant på 1 % nivå


