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Sammandrag: 

Syftet med avhandlingen är att undersöka om diskretionen vid nedskrivningar av 
goodwill används för att manipulera företagets resultat i första hand nedåt. 
Avhandlingen undersöker specifikt situationer där företaget missat sina resultatmål 
och manipulerar sina resultat nedåt genom att ta ett så kallat ”stålbad” eller ”Big Bath”. 
Till följd av IFRS 3 gick man från att göra årliga avskrivningar på goodwill till att 
årligen värdera goodwill till verkligt värde. Detta medförde en diskretion eftersom 
värderingen är svår att bevisa, vilket kan leda till att ledningen agerar opportunistiskt 
och manipulerar företagets resultat för egen vinning. Tidigare forskning tyder på att 
det finns ett samband mellan resultatet före nedskrivningar och nedskrivningar av 
goodwill.  

Undersökningen är genomförd som en kvantitativ undersökning, där bokslutsdata 
från perioderna 2005–2018 har undersökts. Avhandlingens empiriska undersökning 
baserar sig på företag från STOXX Europé 600 indexet. Åren valdes för att IFRS 3 
trädde i kraft 2004 således var 2005 det första året som standarden användes och 
sedan valdes 2018 för att få med de senaste rapporterna. Undersökningen genomförs 
genom en logistisk och linjär regressionsanalys med två olika beroende variabler, en 
som mäter om det har förekommit nedskrivningar och en som mäter storleken på 
nedskrivningarna.  

Undersökningens resultat tyder på att ledningen använder sig av diskretionen som 
uppkommer i samband med värderingen av goodwill. Resultatet tyder också på att 
företag som missat sina resultatmål manipulerar sina resultat ytterligare nedåt genom 
nedskrivningar av goodwill, alltså verkar teorin om Big Bath-redovisning stämma. 
Resultatet stämmer även överens med vad den tidigare forskningen inom området 
kommit fram till. 
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1 INLEDNING 

Syftet med finansiella rapporter är att ge information om bolags finansiella läge till 

investerare, långivare och övriga kreditgivare när de ska ta ekonomiska beslut. Under 

årens gång har det forskats en hel del inom ämnet nedskrivningar av goodwill. Till följd 

av att USA antog deras nya standard SFAS 142 som behandlar nedskrivningar av 

goodwill, började flertalet forskare undersöka om det är lämpligt med nedskrivnings 

tester av goodwill och vad de kan medföra. År 2004 kom IFRS 3 som är Europas 

motsvarighet till den amerikanska SFAS 142. 

IFRS definierar goodwill som ”en tillgång som representerar framtida ekonomiska 

fördelarna som härrör från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är 

enskilt identifierade och separata redovisade”. Dessa standarder tar bort det tidigare 

använda systemet med årliga avskrivningar av goodwill, istället ska goodwill testas för 

nedskrivning årligen.  

Detta medför i praktiken att ledningen för bolagen som har implementerat dessa 

standarder förses med en viss diskretion. Denna diskretion har man undersökt i flera 

artiklar och diskuterat om den leder till att chefer agerar opportunistiskt när det kommer 

till nedskrivningar av goodwill. Eftersom dessa nedskrivningstest till stor del bygger på 

subjektiva estimat, värderingar samt uppskattningar vilka är svåra att bevisa kan detta 

leda till att man använder nedskrivning av goodwill för att t.ex. jämna ut resultat eller att 

dra ner resultatet riktigt lågt om man befinner sig i en sådan position. Fenomenet med 

att manipulera sina resultat ytterligare nedåt när man tydligt har missat sina resultatmål 

kallas ”Big Bath” redovisning, eller att företaget tar sig ett stålbad. 

1.1 Problemdiskussion 

Före ikraftträdandet av International Financial Accounting Standard (IFRS) 3 och den 

reviderade versionen av International Accounting Standard (IAS) 36 år 2004 var det IAS 

22 som gav riktlinjerna för hur goodwill skulle behandlas, enligt denna skulle goodwill 

bli systematiskt amorterad under sin användbara livslängd. Till följd av IFRS 3 och IAS 

36 bytte man ut den systematiska årliga amorteringen av goodwill mot årliga 

nedskrivnings tester av goodwill. Enligt denna ska ett bolag mäta goodwill vid det 

erkända värdet i affärssammanslutningen minus ackumulerade nedskrivningsförluster 

vilka man mäter genom verkligt värdemätningar (IFRS 3). 
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Goodwill bär en mera signifikant risk än andra tillgångar, eftersom den representerar 

förväntningar på framtida abnormala intäkter och kan inte bli förklarade med referens 

till någon annan individuell tillgång. På grund av detta försöker IFRS minska risken 

genom att goodwill ska allokeras till den mista möjliga nivån i bolaget samt att goodwill 

ska vara ett subjekt för årliga nedskrivnings tester (IAS 36). Detta har en logisk grund 

eftersom de antaganden och estimat som ligger till grund för mätandet av goodwill är 

väldigt osäkra och behöver därför ses över årligen. 

Med en extensiv rapportering och återkommande nedskrivnings tester var det tänkt att 

den nya standarden skulle öka trovärdigheten och transparensen av bolagens finansiella 

rapportering och ge användare av finansiella rapporter mera relevant och meningsfull 

information. Samtidigt så ger detta tillvägagångsätt som bygger på verkligt värde, 

ledningen en betydande diskretion vid bedömningen om goodwill har minskat i värde, 

hur mycket den har minskat och när man ska ta upp detta i rapporteringen 

(Lhaopadchan, 2010; Qasim, Haddad, & AbuChazaleh, 2013). Eftersom det är väldigt 

svårt för externa parter att validera estimaten och värderingen man använt i 

nedskrivnings testerna kan ledningen ha incitament att använda deras diskretion 

opportunistiskt (Scott, 2015). Ledningen kan accelerera eller undvika 

nedskrivningsförluster för att uppnå sina rapporterings incitament (Storå, 2013). 

Till följd av dessa problem kommer denna avhandling att undersöka om bolag använder 

sig av denna diskretion för att manipulera sina resultat. Har införandet av IFRS 3 och 

IAS 36 verkligen gjort redovisningen mera transparent och trovärdig genom att införa 

ett system som bygger på subjektiva bedömningar och uppskattningar av framtiden?  

Eller har det egentligen gett ledningen en möjlighet att använda diskretionen till att 

agera opportunistiskt och vilseleda användarna av finansiella rapporter? Kan man 

verkligen lita på att all information i de finansiella rapporterna verkligen avspeglar 

verkligheten och rapporterar företagen egentligen hur man har kommit fram till ett 

verkligt värde?  

Avhandlingen kommer att främst undersöka resultatmanipulering med resultatmål som 

incitament och om företag använder sig av nedskrivning av goodwill för att manipulera 

sina resultat. Följande forskningsfråga kommer att undersökas:   

F1) Manipulerar bolag vars resultat tydligt underskrider deras vinstmål sitt resultat 

nedåt genom nedskrivningar av goodwill?  
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1.2 Syfte och avgränsning 

Med stöd av problemdiskussionen ovan är syftet med denna avhandling att undersöka 

om företag som hör till STOXX Europé 600 använder sig av nedskrivningar av goodwill 

för att manipulera sina resultat. Speciellt för företag som missat sina vinstmål och 

manipulerar sin vinst nedåt genom nedskrivningar av goodwill. Avhandlingens syfte är 

också att ge en inblick i vad goodwill är och hur det värderas och vad 

resultatmanipulering samt diskretion innebär och vilka incitament det finns för dessa. 

Avhandlingen är avgränsad så att den endast undersöker bolag som är listade på STOXX 

Europé 600 indexet, detta för att undersöka de 600 största bolagen i Europa. 

Avhandlingen begränsas också till åren 2005–2018 för att få så stort sampel som möjligt 

och för att år 2005 är det första året där bolagen använde sig av nedskrivnings tester för 

goodwill. Åren 2008–2009 betonades av finanskrisen, så under dessa år och under de 

närmast följande åren kan det vara lite avvikande resultat. 

1.3 Metod  

För empiriska delen, alltså om det förekommer resultatmanipulering och diskretion 

genom nedskrivningar av goodwill under IFRS kommer en kvantitativ studie 

genomföras. Data kommer att samlas in från databaser så som Thomson Datastream och 

Orbis, för att sedan bearbetas och göras lämplig för regressionsanalyser i 

statistikprogrammet Eviews. Undersökningen i avhandlingen kommer att bestå av flera 

regressionsanalyser för att hitta ett samband mellan nedskrivningar av goodwill, 

storleken på nedskrivningen, olika variabler för ekonomisk prestation samt 

resultatmanipuleringsaktiviteter.  

1.4 Disposition 

Avhandlingen består av detta första kapitel, som ger en introduktion till ämnet och vad 

som kommer att undersökas. Det andra kapitlet kommer att behandla teorin bakom 

resultatmanipulering och goodwill och ge läsaren den bakomliggande kunskapen som 

behövs för resterande delar av avhandlingen. I det tredje kapitlet kommer tidigare 

forskning kring detta ämne lyftas upp, eftersom det finns en del tidigare forskning kring 

detta ämne är det också relevant att ta fram vad som kommit fram där. Kapitlet kommer 

främst behandla tidigare forskning kring diskretion och opportunistiskt beteende till 

följd av IFRS 3 och IAS 36 samt tidigare forskning kring resultatmanipulering med 

resultatmål som incitament och big bath-redovisning i kontexten av nedskrivningar av 

goodwill. Slutligen kommer även en hypotesbildning som baserar sig på teorin och den 
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tidigare forskningen finnas i det tredje kapitlet. Det fjärde kapitlet i avhandlingen 

kommer att bestå av ett metodkapitel där en presentation av samplet samt insamlade 

data finns samt en diskussion om vald analysmetod och definitioner av de valda 

variablerna för undersökningen. Det femte kapitlet kommer behandla analyserna samt 

resultatet av den empiriska undersökningen. Avhandlingen avslutas med kapitel sex som 

är konklusioner. 
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2 RESULTATMANIPULERING OCH GOODWILL 

I detta kapitel behandlas teorin om resultatmanipulering, vad resultatmanipulering är, 

motiven för resultatmanipulering, vilka typer av resultatmanipulering det finns och hur 

man kan identifiera resultatmanipulering. Kapitlet definierar goodwill och även, hur den 

ska värderas och nedskrivas utifrån IFRS 3 och IAS 36. 

2.1 Resultatmanipulering 

Resultatmanipulering är ett utbrett begrepp som gäller metoder för att manipulera eller 

styra företagets resultat i önskad riktning. Det finns dock ingen allmänt accepterad 

definition på vad resultatmanipulering är, men den mest använda är Healy och Wahlen 

från år 1999 vilken bygger på att resultatmanipulering förknippas med opportunistiskt 

beteende och bedrägeri denna definition är ganska konservativ. Healy och Wahlen 

(1999) definierar resultatmanipulering som följande: ”Resultatmanipulering uppstår när 

företagsledare använder bedömning vid finansiell rapportering och vid strukturering av 

transaktioner för att få finansiella rapporter att vilseleda någon intressent gällande 

företagets underliggande ekonomiska prestation eller för att påverka avtalsmässiga 

resultat som är baserade på redovisade siffror ” [egen översättning]. 

Det finns även bredare definitioner som inte betecknar resultatmanipulering som fullt 

lika skadlig t.ex. Scott (2015) och Fields, Thomas och Vincent (2001).  Scott (2015) 

definierar resultatmanipulering enligt följande: “Resultatmanipulering är av en chef för 

redovisningsprinciper val eller verkliga åtgärder som påverkar resultatet, för att uppnå 

ett specifikt rapporterat intäktsmål.” [egen översättning]. Fields et al. (2001) ger i sin tur 

följande definition: ”Resultatmanipulering inträffar när företagsledare utövar sin 

diskretion över redovisningssiffrorna med eller utan restriktioner. Sådan diskretion kan 

antingen maximera företags värde eller vara opportunistisk” [egen översättning]. 

Man kan enligt Healy och Wahlen (1999) dela in metoderna för resultatmanipulering i 

två kategorier. Det finns resultatmanipulering genom aktiviteter som påverkar 

kassaflöden, genom t.ex. periodiseringar. Den andra kategorin innefattar verkliga 

aktiviteter som direkt inverkar på företagets kassaflöden (Healy & Wahlen, 1999). Dessa 

metoder kommer beskrivas närmare senare i avhandlingen. 

2.2 Motiv för resultatmanipulering 

Healy och Wahlen (1999) nämner tre olika motiv som ligger bakom resultatmanipulering 

i ett företag. Dessa tre motiv är 1) kapitalmarknadsbaserade motiv, 2) kontraktuella 
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motiv och 3) regleringsmässiga motiv. Dessa tre motiv presenteras närmare i de 

kommande underkapitlen.   

2.2.1 Kapitalmarknadsbaserade motiv 

Kapitalmarknadsbaserade motiv bygger på kapitalmarknadens förväntningar och 

värderingar. Den utbredda användningen av redovisningsinformation av investerare och 

finansanalytiker för att värdera värdepapper kan skapa incitament för företagsledare att 

manipulera resultatet i ett försök att påverka aktiekursen kortsiktigt eftersom företagets 

aktiepris är kopplat till investerares och analytikers syn och förväntningar på företaget 

(Healy & Wahlen, 1999). Detta märks tydligt när ett företag rapporterar större vinster än 

de förväntas rapportera leder det oftast till att aktiepriset stiger eftersom företagets 

framtidsutsikter höjs i investerarnas ögon. När motsatsen inträffar, alltså att företag 

rapporterar förluster leder det ofta till att aktiepriset sjunker. Enligt Scott (2015) utgör 

detta ett incitament för företagsledningen att manipulera resultatet för att undvika 

reaktionerna från aktiemarknaden.  

Burgstahler & Eames (2006) skriver i deras artikel att även små negativa överraskningar 

i företagets resultat kan ha en signifikant negativ inverkan på företagets aktieavkastning. 

Dessutom antas de negativa effekterna av att rapportera förluster överskrider de positiva 

med att rapportera vinster utgående från tidigare forskning. Att ett företag missar 

marknadens förväntningar kan av investerare tolkas som att företaget inte har lyckats 

hitta några åtgärder att manipulera resultatet uppåt, vilket kan indikera att 

framtidsutsikterna inte är så bra samt att företaget styrs dåligt. På detta sätt kan man 

förklara varför misslyckanden har en större effekt på aktiepriset än framgångar  (Scott, 

2015). 

Enligt Spohr (2005) finns det tre kategorier av resultatmanipulering inom 

kapitalmarknadsbaserade motiv 1) transaktioner där företagets värde är av stor 

betydelse, 2) transaktioner där företagsledningen har ett eget intresse och 3) 

resultatmanipulering för att påverka vinstvolatiliteten och slå resultatmålen.  

Kapitalmarknads transaktioner där företagets värde är av stor betydelse kan t.ex. vara 

börsintroduktioner. Friedlan (1994) har undersökt förekomsten av resultatmanipulering 

inför börsintroduktioner och hittat bevis på att det förekommer resultatmanipulering 

inför börsintroduktioner genom periodiseringar som ökar på inkomsterna. Teoh, Welch 

och Wong (1998) har även de funnit motsvarande bevis, de rapporterar även om 

kopplingen mellan resultatmanipulering och företagens negativa resultatutveckling efter 
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börsintroduktioner. I deras resultat kommer det fram att företag som ska bli 

introducerade på börsen använder godtyckliga periodiseringar aktivare än företag som 

inte ska listas på börsen. Det finns även ett samband mellan lägre aktieavkastningar de 

tre kommande åren efter en börsintroduktion och stora periodiseringar under 

introduktionsåret (Teoh et al. 1998).  

Transaktioner där företagsledningen har ett eget intresse är exempelvis situationer som 

är kopplade till ”insider-trading” och ”management buyouts” (MBO:n). ”Management 

buyout” innebär att företagsledningen köper upp aktier av det egna företaget. Vid sådana 

köp värderas aktierna oftast till verkligt värde. Därför har företagsledningen som är en 

part i uppköpet av aktierna ett motiv till att manipulera resultatet nedåt för att på så sätt 

minska företagets värde (DeAngelo, 1986). DeAngelo (1986) var en av de första som 

undersökte resultatmanipulering inför MBO:n, dock hittade DeAngelo inga indikationer 

av resultatmanipulering vi det tillfället. I ett senare skede har Perry och Williams (1994) 

dock hittat bevis på att företag har manipulerat sina resultat nedåt före MBO: n. 

Angående ”insidertrading” har företagsledare motiv att manipulera resultaten uppåt vid 

försäljning av aktier och nedåt före köp av aktier i företaget  (Trueman, 1990).  

Det sista motivet inom kategorin kapitalmarknadsbaserade motiv är 

resultatmanipulering för att nå resultatmålen och påverka volatiliteten i vinsterna. Detta 

görs enligt DeGeorge, Patel och Zeckhauser (1999) för att undvika förlust samt för att 

undvika resultatminskning och för att uppnå analytikernas estimat. Storå (2013) har i 

sin doktorsavhandling även han funnit bevis på att företag manipulerar sina resultat för 

att nå upp till resultatmålen om man ligger precis under dem samt att företag 

manipulerar sina resultat nedåt vid tillfällen där de missat sina resultatmål. 

2.2.2 Kontraktuella motiv 

Kontraktuella motiv för resultatmanipulering bottnar i uppgjorda kontrakt baserade på 

redovisade siffror. Redovisningsdata används för att övervaka och reglera 

avtalsförhållandena mellan många av företagets intressenter. Kompensationsavtal för 

ledningen i företaget används för att anpassa ledningens och externa intressenters 

incitament och lånekontrakt är skrivna för att säkerställa att ledningen inte vidtar 

åtgärder som gynnar företagets intressenter på bekostnad av dess borgenärer.   (Healy & 

Wahlen, 1999) 

Enligt Healy (1985) skapar belöningssystem ett incitament för ledningen att maximera 

värdet på bonusar de kompenseras med för sitt arbete och att chefer använder sig av 
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resultatmanipulering för att förbättra deras kompensation när den är bunden till 

redovisningssiffror. Healy (1985) var en av de första att rapportera bevis på 

resultatmanipulering gällande belöningssystem och ledningens bonusar.  Healy (1985) 

hittade indikationer på resultatmanipulering uppåt i företag där resultatet var mellan 

den lägre och högre bonusnivån, där ett högre resultat ledde till högre 

bonusutbetalningar åt ledningen.  Dessutom hittade han också bevis på manipulering av 

resultatet nedåt när resultatet överskred den övre bonusnivån eller signifikant 

underskred den lägre bonusnivån i sådana fall när manipulering av resultatet uppåt inte 

skulle ha haft någon betydelse på bonusen. Detta gör man för att förflytta intäkterna till 

en senare period (Healy, 1985). 

Låneavtal är ett annat motiv för resultatmanipulering som faller under kontraktuella 

motiv detta innebär att ledningen vill undvika att hamna under lånevillkorsgränser som 

skulle innebära extra kostnader, därför skulle ledningen manipulera resultaten för att 

uppnå dessa gränser (Defond & Jiamblavo, 1994). Forskningen inom detta område har 

skiftat fokus från att undersöka företag som är nära att hamna under lånevillkorsgränsen 

till att undersöka företag som har hamnat under gränsen för lån. Sweeney (1994) hittade 

bevis som tyder på att företag som redan brutit mot gränserna manipulerar sina resultat 

samt att företag som har missat gränsen var mera sannolika att implementera nya 

redovisningsstandarder.  

2.2.3 Regleringsmässiga motiv 

Det finns tre typer av regleringsmässiga motiv för resultatmanipulering: 

resultatmanipulering för att kringgå branschregler, resultatmanipulering som är 

sammankopplad med konkurrenslagstiftning och resultatmanipulering för 

skatteplaneringssyfte (Healy & Wahlen, 1999). Enligt Watts och Zimmerman (1986) 

använder sig företag av resultatmanipulering för att undvika kostnader till följd av ny 

reglering t.ex. nya lagar och bestämmelser av olika typer som uppkommit från politiken 

och de politiska beslutsfattarna. Zimmermann och Watts (1986) kallar detta fenomen för 

”The political cost hypothesis”.  

Det är ofta de stora företagen som försöker undvika dessa politiska kostnader eftersom 

de har en stark korrelation med företagets storlek och eftersom det oftast är de större 

bolagen som ligger i riskzonen för den politiska sektorns inverkan. Man försöker undvika 

och motarbeta dessa statliga intrång i affärsverksamheterna genom att utföra kampanjer 

som behandlar socialt ansvar, lobbning och val av redovisningsprinciper för att minska 
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resultatet (Watts & Zimmerman 1978). Vissa branscher har branschspecifika krav från 

myndigheter och lagstiftare, dessa krav är ofta lite strängare än de normala. Dessa 

branscher är banker och försäkringsbolag, detta kan leda till att företag i dessa branscher 

är tvungna att manipulera sina resultat för att nå upp till kraven. Moyer (1990) 

rapporterar om att anger manipulerar sina resultat för att möta olika kapitalkrav.  

När det gäller de andra två grupperna inom regleringsmässiga motiv, de som inte är så 

branschspecifika har Jones (1991) skrivit en artikel som indikerar att företag som är 

subjekt för import stöd manipulerar sina resultat nedåt under den tid man undersöks för 

om man är i behov av att få stöd. Företag som undersöks för konkurrensbrott 

manipulerar sina resultat nedåt under den tid de är under utredning (Cahan 1992). 

Som tidigare nämnt skapar resultatmål ett strakt incitament till resultatmanipulering, 

Bart et al. (1990) skriver i deras artikel att företag som konstant rapporterar en tillväxt 

av de årliga resultaten, med andra ord företag som konstant slår föregående årsresultat, 

har ett högre P/E-tal än andra företag. Detta konstaterar man att ledningen extra 

motivation till att alltid vilja slå föregående årsresultat. Företag vill slå resultatmålen för 

att bygga trovärdighet med kapitalmarknaden, upprätthålla och öka aktiepriset, 

förbättra ledningens externa rykte samt förmedla framtida tillväxtutsikter. Dessutom är 

reaktionen på negativa överraskningar i jämförelse till analytikernas vinstprognoser 

asymmetriskt stort för tillväxtaktier (Graham, Harvey & Rajgopal, 2005; Skinner & 

Sloan, 2002). 

Enligt Habib och Hansen (2008) finns det tre typer av resultatmål, att undvika förlust, 

att förbättra resultatet från föregående år samt att möta och slå analytikernas 

vinstestimat. Av dessa typer är den viktigaste att inte göra förlust, den näst viktigaste är 

att slå föregående års resultat och slutligen att nå upp till eller slå analytikernas vinst 

estimat (Degeorge et al. 1999).  

Dechow och Skinner (2000) anser att resultatmål som incitament är ett lika starkt 

incitament som kapitalmarknads incitament som tidigare i denna avhandling kallades 

kapitalmarknadsbaserade motiv. Resultatmanipulering för att klara resultatmålen anses 

av myndigheterna som något dåligt och att företaget vill vilseleda intressenter och 

investerare samt att det leder till felvärderingar av aktier (Dechow & Skinner, 2000). 

Däremot har Arya et al. (2003) argumenterat emot detta och påstår att manipulerade 

resultat inte är något ont i sig, inom vissa gränser kan det istället ge bättre 

beslutsunderlag för intressenter. Framförallt så kan resultatmanipulering vara ett 
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användbart verktyg för att kommunicera privat information till ägare som leder till 

mindre ingripanden av ägarna.  

Eftersom denna avhandling främst undersöker resultatmanipulering nedåt kommer inte 

resultatmanipulering uppåt behandlas, istället fokuserar det kommande kapitlet på 

manipulering nedåt i kontexten resultatmål. 

2.2.4 Resultatmanipulering nedåt i samband med resultatmål 

Normalt tänker man sig att resultatmanipulering främst förekommer genom att företag 

manipulerar sina resultat uppåt för att nå resultatmål. Men om företaget redan har 

uppnått sina resultatmål för året så finns det inget behov att manipulera resultatet uppåt, 

då kan företagen istället minska sina resultat för att t.ex. skjuta upp delar av sitt resultat 

till nästa period för då också uppnå sina mål, detta kallas inkomstutjämning (eng. 

income smoothing). En annan situation som kan leda till att manipulera sina resultat 

nedåt är om företaget har missat sitt resultatmål ordentligt och man har inte möjlighet 

att nå det fast man skulle försöka manipulera resultatet uppåt. Detta ger företaget 

upphov att manipulera ned sina resultat för att på så sätt öka framtida resultat (Storå, 

2013). Det är främst situationen när ett företag som missat sitt resultatmål och 

manipulerar sina resultat ytterligare nedåt som denna avhandling kommer att behandla, 

denna metod kallas stålbads redovisning (eng. big bath accounting).  

Resultatmanipulering nedåt när resultatet före manipuleringen överstiger resultatmålen 

överensstämmer med hypotesen om inkomstutjämning. (Hepworth, 1953; Trueman & 

Titman, 1988). Inkomstutjämning är en process som bygger på att manipulera 

tidsprofilen för intäkter eller inkomstrapporter för att göra de rapporterade 

intäktsströmmarna mindre volatila samtidigt som man inte ökar resultatet på lång sikt 

(Fundenberg & Tirole, 1995).  

Inkomstutjämning handlar inte specifikt om att slå ett uppsatt resultatmål baserat på 

tidigare resultat, utan snarare handlar det om att manipulera resultatet närmare målet. 

Detta gör både uppåt och nedåt för att minska volatiliteten i vinsterna (Fundenberg & 

Tirole, 1995). Tanken bakom inkomstutjämning är att jämnare intäktströmmar 

uppfattas som mindre riskfyllt, vilket leder ti stigande aktiepris och bonusar för 

ledningen (Scott, 2015). Andra saker som uppstår genom inkomstutjämning är att 

företagets risk för konkurs minskas, samtidigt som kostnader för lån minskar dessa saker 

leder till ett bättre värde för företaget (Fudenberg & Tirole, 1995). 
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En annan metod för resultatmanipulering nedåt är stålbad (Big bath). Detta bygger på 

att ett företag som missat sina resultatmål manipulerar sina vinster nedåt ytterligare, 

man ”tar ett bad”. Eftersom företaget har lite att förlora på att göra större förlust ett åt 

när man ändå inte skulle nå upp till sitt resultatmål gör man t.ex. större nedskrivningar 

för att på så sätt skjuta upp delar av vinsten till följande år (Scott, 2015). Tanken är alltså 

att när resultatet ändå är lågt kan företaget rensa ut och förbereda sig för kommande år 

utan att det påverkar ledningens rykte så mycket, eftersom marknaden straffar företag 

som missar resultatmålen med stor marginal lika hårt som om man missar med liten 

marginal. (Henry & Schmitt, 2001).  

Healy (1985) rapporterar om förekomsten av resultatmanipulering nedåt under 

omständigheter där vinsten före manipuleringen var under gränsen för att ledningen 

skulle få någon bonus. Således manipulerade ledningen ner resultatet ytterligare för att 

möjliggöra högre vinst kommande år och på så sätt nå upp till bonusnivån. Storå (2013) 

nämner att det finns en positiv koppling mellan 1) skillnaden mellan vinst före 

manipulering och det relevanta vinstmålet och 2) möjligheten att manipulera vinsterna 

nedåt, i kontexten av resultatmål, genom konservativ utjämning eller stålbad.  

2.3 Metoder för resultatmanipulering 

I detta underkapitel behandlas metoderna för resultatmanipulering. De vanligaste 

metoderna för resultatmanipulering är manipulering genom periodiseringar och 

manipulering genom verkliga aktiviteter eller operativa val som påverkar kassaflödet.  

2.3.1 Resultatmanipulering genom periodiseringar 

Resultatmanipulering genom periodiseringar är ett lämpligt alternativ om företagen inte 

vill påverka sitt kassaflöde. Dessa kan göras efter årsskiftet när företagsledningen vet hur 

resultatet ser ut och i vilken mån man uppnår resultatmålen. I praktiken går det ut på att 

man flyttar ett redovisningsbelopp från en period till en annan. (Storå, 2013) 

Denna typ av resultatmanipulering kan delas in i två kategorier: val av 

redovisningsmetod och manipulering av periodiseringar. Val av redovisningsmetod 

påverkar indirekt periodiseringar medan manipulering genom periodiseringar innebär 

ett direkt utövande av diskretion över periodiseringar. Resultatmanipulering genom val 

av redovisningsmetod kan t.ex. vara införandet av nya redovisningsstandarder, 

värdering av lager, klassificering av utgifter och avskrivningsmetoder  (Storå, 2013). 
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Enligt Riedl (2004) finns det bevis på att resultatmanipulering görs med hjälp av 

avskrivningar av fasta tillgångar, noteringar av osäkra fordringar, operativa utgifter samt 

intäktsföring. Den mest använda metoden som används enligt Riedl (2004) är timingen 

för redovisning av intäkter samt avskrivningar vilka är lätta att manipulera uppåt och 

nedåt vid behov eftersom slitage på tillgångar är svårt att bedöma. Storå (2013) anser att 

graden av diskretion som är förknippade med en periodisering påverkar valet av 

resultatmanipulering genom periodiseringar. Om diskretionsnivån är hög och 

verifierbarheten låg är det sannolikt att en periodisering används för att manipulera 

resultaten.  

2.3.2 Resultatmanipulering genom verkliga aktiviteter 

Verkliga aktiviteter är avvikelse från normal operativ praxis, motiverad av ledningens 

vilja att vilseleda åtminstone någon intressent, för att få denna intressent att tro att de 

ekonomiska målen har nåtts genom ett normalt förfaringssätt (Roychowdhury, 2006). 

Resultatmanipulering genom verkliga aktiviteter riktar sig mot nuvarande och framtida 

transaktioner och innebär att göra val relaterade till deras omfattning, struktur och 

timing.   

Resultatmanipulering genom verkliga aktiviteter fokuserar till stor del på forskning och 

utvecklingskostnader (FoU). Dechow och Sloan (1991) har i sin artikel hittat bevis på att 

verkställande direktörer minskar på utgifterna inom FoU i slutet av deras ämbete för att 

förbättra resultatet kortsiktigt. Andra vanliga sätt att manipulera resultatet är 

manipulering av reala transaktioner såsom prissänkningar för att öka försäljningen, 

reducering av diskretionära kostnader för att förbättra marginalvärden samt 

överproduktion för att sänka sålda varors kostnader (Roychowdhury, 2006). Utöver 

dessa anses också enligt Healy och Wahlen (1999) reklam, transporttidspunkter, 

underhållskostnader som möjligheter till resultatmanipulering. 

Resultatmanipulering genom verkliga aktiviteter används för att påverka det kortsiktiga 

resultatet. Detta kommer dock med risker eftersom det kan påverka företagets värde 

negativt. Genom att ge kunder stora rabatter kan innebära att kunderna senare också 

förväntar sig likvärdiga prisnivåer och det kan vara svårt för företaget i fråga att ta sig ur 

det utan att missta försäljning.  (Roychowdhury, 2006) 
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2.4 Identifiering av resultatmanipulering 

För att resultatmanipulering ska uppfylla sitt syfte måste det vara svårt för utomstående 

att upptäcka när man har manipulerat resultatet, annars skulle användarna av 

finansiella rapporter enkelt kunna bortse från manipuleringens effekter på bokförings 

siffror. På grund av detta är det svårt att upptäcka resultatmanipulering, men genom 

forskning har ett flertal empiriska metoder för upptäckande av resultatmanipulering 

vuxit fram. Det finns tre metoder för att upptäcka resultatmanipulering: aggregerade 

periodiseringar, specifika periodiseringar samt frekvensfördelningen av resultatet. 

(McNichols, 2000) 

I de flesta tidigare undersökningar mäts resultatmanipuleringen genom modeller som är 

periodiseringsbaserade. Att använda sig av periodiseringar för att manipulera resultatet 

är lockande eftersom det är kostnadseffektivt och svårt att upptäcka för utomstående 

(Zimmerman & Watts, 1990). När man har undersökt periodiseringarna har man delat 

upp dem i förväntade och oförväntade komponenter. Som tidigare nämnt finns det två 

tillvägagångssätt för att identifiera och mäta resultatmanipulering när det kommer till 

periodiseringar: aggregerade periodiseringar och specifika periodiseringar.  

Inom kategorin aggregerade periodiseringar använder man sig av regressionsanalyser 

för att räkna ut förväntade och oförväntade periodiseringar (Beneish, 2001). Det andra 

tillvägagångssättet bygger på att man analyserar specifika periodiseringar och oftast 

inom en specifik bransch där man utnyttjar kunskap om institutionella anordningar för 

att bygga upp uppfattningar om oförväntade och förväntade periodiseringars sannolika 

uppträdande (McNichols, 2000). Eftersom förfarandet med aggregerade periodiseringar 

är det mest vanliga när man ska identifiera resultatmanipulering kommer följande 

kapitel gå in på några av de modeller som används för detta. Sedan kommer 

avhandlingen även behandla frekvensfördelningen av resultat eftersom denna metod är 

den vanliga vid resultatmanipulering med resultatmål som motiv. 

2.4.1 Totala periodiseringar 

Det första steget när man ska använda sig av aggregerade periodiseringsmodeller är att 

fastställa de totala periodiseringarna. För detta finns det två olika metoder, att utgå från 

balansräkningen eller att utgå från kassaflödesanalysen. Både Healy (1985) och Jones 

(1991) använde balansräkningen som utgångspunkt för att uppskatta de totala 

periodiseringarna. De använde följande formel: 
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𝑇𝐴𝐶𝐶𝑏𝑠 = (𝛥𝐶𝐴 − 𝛥𝐶𝐿 − 𝛥𝐶𝑎𝑠ℎ + 𝛥𝑆𝑇𝐷𝐸𝐵𝑇 − 𝐷𝐸𝑃) 

Totala periodiseringar (TACC) i detta fall är kalkylerat genom att subtrahera 

avskrivningar från förändringen i det icke-likvida rörelsekapitalet. I formeln är ΔCA = 

förändringen i kortfristiga tillgångar; ΔCL = förändringen i kortfristiga skulder; ΔCash = 

förändringen i kassa, bank och övriga kortfristiga placeringar; ΔSTDEBT = den 

kortfristiga delen av långfristiga skulder och andra kortfristiga lån som inkluderats i 

kortfristiga skulder; DEP = avskrivningar och amorterings kostnader. (Collins & Hribar, 

2000) Om man utgår från kassaflödesanalysen blir formeln för uträkningen följande: 

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑐𝑓 = 𝐸𝐵𝑋𝐼𝑡 − 𝐶𝐹𝑂𝑡 

I formeln står EBXI för resultat före extraordinära poster och avslutade verksamheter 

för period t; CFO = det operativa kassaflödet från den kvarvarande verksamheten under 

period t. (Collins & Hribar, 2000) 

Balansräkningsmetoden är den mest använda men den har också blivit ett objekt för 

kritik under åren. Enligt Collins och Hribar (2000) är kassaflödesmetoden att föredra 

eftersom man anser att balansräkningsmetoden kan orsaka mätfel speciellt vid fusioner, 

företagsförvärv, avyttringar samt valutaförändringar från utländsk valuta. Vid deras 

undersökning har företag som studerats och varit del för tidigare nämnda saker orsakat 

signifikanta mätfel vid estimeringen av totala periodiseringar. Ett problem med 

kassaflödesmetoden är att samplet kan minska något eftersom små företag i många 

länder inte behöver ha någon kassaflödesanalys i deras finansiella rapporter (Höglund, 

2010) 

Nästa steg före man kan börja använda olika modeller för att räkna ut om det 

förekommer resultatmanipulering genom periodiseringar är att uppskatta förväntade 

mängder av periodiseringar. Detta görs genom följande formel: 

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡 = 𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶𝑡 + 𝐷𝐴𝐶𝐶𝑡 

Totala periodiseringar (TACC) är summan av de förväntade periodiseringarna (NDACC) 

och de oförväntade periodiseringarna (DACC). Problemet är att icke-förväntade och 

förväntade periodiseringar inte är observerbara, p.g.a. detta är syftet med de aggregerade 

periodiseringsmodellerna att uppskatta de oförväntade periodiseringarnas del av de 

totala periodiseringarna. De förväntade periodiseringarna är då kalkylerade som 
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skillnaden mellan totala periodiseringar och oförväntade periodiseringar. (Höglund, 

2010) 

2.4.2  Tidiga modeller för identifiering av resultatmanipulering 

Den första aggregerade periodiseringsmodellen som kom var Healy (1985), i denna 

använder man totala periodiseringar och förändringen o de totala periodiseringarna som 

ett mått på ledningens inflytande över resultatet. I Healys modell mäts de förväntade 

periodiseringarna genom att dividera medeltalet av de totala periodiseringarna för det 

undersökta året med den ingående balansen av totala tillgångar. Enligt Healy är 

medeltalet av de totala periodiseringarna lika med de oförväntade periodiseringarna, 

detta antagande baserar Healy (1985) på att periodiseringar fluktuerar runt ett medeltal 

under en längre tidsperiod.  

DeAngelo (1986) var den följande som publicerade en modell för aggregerade 

periodiseringar 1986. DeAngelo (1986) hade ett lite annat tillvägagångssätt än Healy 

(1985), DeAngelos modell estimerar företagets förvänta periodiseringar från föregående 

period. De oförväntade periodiseringarna beräknas genom att dividera förändringen i 

totala periodiseringar från år till år med de totala tillgångarna år t-1. DeAngelos modell 

skiljer sig från Healys genom att hon antar att periodiseringarna följer en 

”slumpvandring” (Random Walk), till skillnad från Healys som antog att 

periodiseringarna fluktuerar kring ett medeltal.  

DeAngelos modell har fått kritik från andra studier för att inte identifiera 

resultatmanipulering lika bra som andra aggregerade periodiseringsmodeller. Dechow 

et. al. (1995) testade flera olika modeller som används för att identifiera 

resultatmanipulering och kom fram till att DeAngelos (1986) modell hade den lägsta 

förmågan att mäta detta.  

2.4.3 Jones modellen 

Jones (1991) modell var en viktig milstolpe i utvecklingen av aggregerade 

periodiseringsmodeller när den publicerades och är idag en av den mest använda när det 

kommer till identifiering av resultatmanipulering. Därför kommer den preciseras lite 

närmare än de andra modellerna.  

Jones modellen mäter oförväntade periodiseringar genom en regressionsmodell, med 

två förklarande variabler: förändringen i försäljning och anläggningstillgångar. Jones 

(1991) modellen ser ut som följande:  
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𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑡−1
= 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑖 [

1

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
] + 𝛽2𝑖 [

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
] + 𝛽3𝑖 [

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
] + 𝜖𝑖𝑡 

Variablerna i formeln är; 𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = företagets totala periodiseringar, 𝑇𝐴𝑖𝑡−1 = ingående 

balans av totala tillgångar, ∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 = förändringen i omsättning år t och omsättningen år 

t-1, 𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡 = företagets anläggningstillgångar för perioden, 𝜖𝑖𝑡 = error term som mäter 

felaktigheten i estimeringen under perioden. 

Nästa steg är sedan att kalkylera oförväntade periodiseringarna (NDACC) med 

koefficienterna från föregående regression och företagsspecifika data, med följande 

modell: 

𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶 = �̂�0

1

𝑇𝐴𝑡−1
+ �̂�1

∆𝑅𝐸𝑉

𝑇𝐴𝑡−1
+ �̂�2

𝑃𝑃𝐸

𝑇𝐴𝑡−1
 

De förväntade periodiseringarna är sedan kalkylerade genom att subtrahera de 

oförväntade periodiseringarna fån de totala periodiseringarna för perioden i fråga. Det 

viktigaste antagandet i Jones (1991) modellen är antagandet att företagen inte använder 

sig av resultatmanipulering eller upplever några större strukturella förändringar under 

undersökningsperioden. McNichols (2000) anser att detta är ett problem med Jones 

modellen och ifrågasätter hur det kan vara möjligt att man inte förväntar sig att företag 

har incitament att manipulera resultatet under denna jämförelseperiod.  Ett annat 

problem med modellen är att man behöver åtminstone 10 års företagsdata vilket kan leda 

till ett litet sampel (Höglund, 2010).  

Dechow, Sloan och Sweeney (1995) publicerade en ny variant på Jones (1991) modell, 

vilken kallade till den modifierade Jones modellen. Dechow, Sloan och Sweeney (1995) 

anser att antagandet i den ursprungliga Jones modellen, att intäkter inte är 

manipulerade leder till ett partiskt mått av förväntade periodiseringar när diskretion 

verkligen utövas över intäkter, så oförväntade periodiseringar mäts som förväntade 

periodiseringar. De föreslår istället en ändring av Jones (1991) modellen där 

förändringen i kundfordringar subtraheras från förändringen i försäljning under 

händelse perioden, ∆𝑅𝐸𝑉 − ∆𝑅𝐸𝐶. Med denna modifikation anses förändringen av 

kundfordringar under perioden hänföras till resultatmanipulering. Dock använder man 

sig av den ursprungliga modellen när man bestämmer regressionskoefficienterna. 

Det finns även en uppgradering av Jones modellen som heter den tvärsektionella Jones 

modellen som presenterades av DeFond och Jiambalvo (1994), denna modell används 
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istället för den vanliga modellen och den modifierade modellen. Med den tvärsektionella 

modellen estimeras regressionskoefficienterna med data från företag inom samma 

bransch och år som företagen vilka undersöks för resultatmanipulering. Eftersom man 

estimerar regressionskoefficienterna årligen försvinner kravet på att man behöver 

kontinuerliga data för samma företag under en lång tidsperiod, detta innebär att 

regressionskoefficienterna blir industrispecifika istället för företagsspecifika.  

2.4.4 Frekvensfördelningsmetoden 

Frekvensfördelning av resultatet är en metod man använder när man undersöker om 

företag manipulerar sina resultat för att slå resultatmålen. Modellen används av bland 

annat Burgstahler och Dichev (1997), denna metod fokuserar på fördelningen av 

periodens resultat runt vissa trösklar, t.ex. kring noll resultat eller tidigare års resultat. 

Modellen grupperar resultat observationer i fördelnings intervall som omfattar ett 

fastställt intervall av värden för en resultat variabel och därefter bestäms antalet 

observationer i varje intervall.  Metoden mäter om resultaten är normalfördelade, den 

testar om förekomsten av olika resultat både under och över tröskeln är fördelade jämnt. 

Denna metod ger möjligheten att identifiera en stor uppsättning resultatmanipulatörer 

innan man åberopar specifika antaganden gällande resultatmanipulering ens motiv eller 

metoder.  (Burgstahler & Dichev, 1997) 

Enligt Burgstahler och Dichev (1997) består fördelningen av resultatet av färre 

observationer som ligger under den bestämda tröskeln och istället flera över tröskeln 

ifall företagen har motiv till att överskrida tröskeln. Burgstahler och Dichev (1997) anser 

även att ledningen i börslistade bolag använder sig av resultatmanipulering för att 

undvika att rapportera resultatminskning, förluster och för att nå upp till analytikers och 

marknadens förväntningar. De nämner att ledningen hellre rapporterar mindre 

resultatökningar än resultatminskningar. (Burgstahler & Dichev, 1997) 

Enligt McNichols (2000) finns det både för- och nackdelar med frekvensfördelnings 

metoden. En fördel är att man inte behöver urskilja den diskretionära andelen 

periodiseringar från de totala periodiseringarna. Dessutom kan metoden också användas 

för att estimera hur genomträngande manipuleringen av resultatet är runt de bestämda 

tröskelvärdena. Enligt McNichols (2000) är en nackdel att det inte går att upptäcka på 

vilket sätt företag har manipulerat sina resultat 
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2.5 Goodwill 

Det har forskats en hel del kring goodwill genom åren och det finns delade åsikter om 

vad som är den egentliga definitionen på goodwill och goodwill som sådan är ganska 

komplex. Det man däremot genast kan slå fast är att goodwill är en immaterielltillgång. 

Detta kapitel kommer definiera goodwill samt behandla standarderna IAS 36 och IFRS 

3 som båda är viktiga för denna avhandling. 

IFRS 3 definierar goodwill enligt följande ”en tillgång som representerar de framtida 

ekonomiska fördelarna som härrör från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv 

som inte är enskilt identifierade och separata redovisade” [egen översättning] (IFRS 3, 

p. Appendix A).  Det framkommer tydligt i standarden att goodwill ska uppkomma till 

följd av ett förvärv av utomstående part, men överlag kan det verka ganska oklart för 

utomstående vad goodwill egentligen är. Däremot kan man hitta lite annorlunda 

definitioner ur litteratur som behandlar goodwill. Miller (1973) gav en definition som har 

blivit väldigt erkänd, enligt denna ska goodwill mätas som skillnaden mellan 

köpesumman och nuvärdet av nettotillgångarna som erhålls. 

Till näst presenteras hur man redovisar goodwill, hur man värderar goodwill och hur 

nedskrivningsprövningen går till detta genom att gå igenom IFRS 3 och IAS 36 riktlinjer 

för hur dessa förfaranden ska göras.  

2.5.1 Redovisning av goodwill enligt IFRS 3 

Målet med IFRS 3 standarden är att förbättra relevansen, trovärdigheten och 

jämförbarheten av informationen som en rapporterande enhet utger i sina finansiella 

rapporter gällande rörelseförvärv och dess effekter. Enligt IFRS 3 ska företag redovisa 

sina rörelseförvärv enligt förvärvsmetoden, detta innebär att tillgångar, skulder och 

immateriella tillgångar tas upp till verkligt värde. Förvärvsmetoden enligt IFRS 3:5 

består av fyra steg:  

1) Identifiera förvärvaren 

2) Fastställande av förvärvstidpunkten 

3) Redovisning och värdering av de identifierbara tillgångarna, de skulder som 

övertagits och eventuella innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade 

företaget 

4) Redovisning och värdering av goodwill eller vinst vid ett förvärv till lågt pris 
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Första steget att identifiera förvärvaren bygger på att det för varje rörelseförvärv ska vara 

ett av de företag som är inblandade i förvärvet ska vara förvärvare. För att identifiera 

förvärvaren ska företagen använda sig av riktlinjerna i IAS 27, förvärvaren är den som 

erhåller kontroll över den förvärvade (IFRS 3.6–7, 2004).  Förvärvstidpunkten ska 

identifieras av förvärvaren, detta är det datum då förvärvaren får kontroll över den 

förvärvade. Med den dag då förvärvaren får kontroll över den förvärvade anses i 

allmänhet vara det datum då förvärvaren överlåter ersättningen, förvärvar tillgångarna 

och övertar skulderna för den förvärvade, detta kallas slutdatum (closing date) (IFRS 3. 

8–9). 

Förvärvaren ska från och med förvärvstidpunkten separat från goodwill, redovisa de 

identifierbara tillgångarna, övertagna skulderna samt eventuella andra innehav utan 

bestämmande inflytande i det förvärvade företaget (IFRS 3.10). De identifierade 

förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna måste uppfylla redovisnings kriterierna 

i IFRS 3 vid förvärvstidpunkten för att således kvalificera sig för redovisning. Således 

kan endast tillgångar och skulder som uppfyller definitionerna av tillgångar och skulder 

i IFRS ramverk redovisas som en del av tillämpningen av förvärvsmetoden. Noteras bör 

att dessa tillgångar och skulder inte är det samma som de som redovisas i det förvärvade 

företagets egna finansiella rapporter. Dessutom måste tillgångarna och skulderna vara 

en del av det som förvärvaren och det förvärvade företaget utbytte i det faktiska 

företagsförvärvet (IFRS 3.11-12). 

Sista steget för redovisning av goodwill som uppkommit genom företagsförvärv är att 

redovisa och värdera goodwill eller vinst vid ett förvärv till lågt pris. Enligt IFRS 3.32 

måste förvärva redovisa goodwill från och med förvärvstidpunkten enligt följande 

modell.  

(a) Summan av: 

i. Det överförda vederlaget mätt i enlighet med IFRS, vilket kräver 

värdering genom verkligt värde vid anskaffningstidpunkten. 

ii. Beloppet för eventuellt innehav utan bestämmanderätt i det 

förvärvade företaget, uppmätt i enlighet med IFRS 

iii. Det verkliga värdet av förvärvarnas tidigare innehav av eget 

kapital i det förvärvade företaget.  



20 
  

(b) Minus, nettobeloppet av de identifierbara tillgångarna och skulderna från 

förvärvstidpunkten. 

När IFRS 3 trädde i kraft förändrades även hur man ska behandla systematiken gick från 

systematiska amorteringar av goodwill till att man årligen ska testa goodwill för 

nedskrivning. Detta görs enligt IAS 36 vilket jag kommer att ta upp i kapitel 2.6.2.  

2.5.2 Nedskrivningstest av goodwill 

När IAS 36 trädde i kraft började man också göra årliga nedskrivningstest av goodwill 

istället för att avskriva goodwill årligen. I IAS 36 redogörs för hur detta nedskrivningstest 

ska gå till. Syftet med standarden är att föreskriva de förfaranden som ett företag 

tillämpar för att säkerställa att dess tillgångar inte redovisas till högre värde än deras 

återvinningsvärde. En tillgång överskrider sitt återvinningsvärde om dess redovisade 

värde överstiger det belopp som skulle återvinnas genom antingen användning eller 

försäljning av användningen. Om detta är fallet så beskrivs tillgången som nedskriven 

och standarden kräver att företaget redovisar en nedskrivningsförlust (IAS 36.1). 

Till att börja med ska företaget allokera den goodwill som uppkommit i samband med 

ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter (CGU), eller grupper av CGU:s som 

förväntas gynnas av förvärvets synergier. Enligt IAS 36.6 är en CGU den minsta 

identifierbara grupp av tillgångar som genererar kassaflöde som till stor del är oberoende 

av kassaflöde från andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Varje CGU eller grupp av 

CGU:n vart goodwill har blivit allokerad ska, 1) representera den lägsta nivå inom 

företaget inom vilket goodwill övervakas för intern förvaltnings orsaker, och 2) inte vara 

större än ett rörelsesegment bestämt i IFRS 8 (IAS 36.80). 

En CGU till vilken man har tilldelat goodwill ska årligen testas för nedskrivning, och när 

som helst när det finns indikationer på att enheten kan vara nedskrivningsbar. Detta görs 

genom att jämföra enhetens redovisade värde, inklusive goodwill med enhetens 

återvinningsvärde. Om enhetens återvinningsvärde överstiger enhetens redovisade 

värde ska företaget redovisa en nedskrivningsförlust. Återvinningsvärde definieras i IAS 

36.6 som det högre värdet av enhetens verkliga värde minus försäljningskostnader och 

dess nyttjandevärde. Det redovisade värdet definieras i IAS 36.6 som det belopp en 

tillgång redovisas till med avdrag för eventuella ackumulerade avskrivningar och därpå 

ackumulerade nedskrivningar. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader 

innebär enligt IAS 36.6 beloppet som kan erhållas från försäljning av en tillgång eller 
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CGU på ett okomplicerat sätt mellan kunniga och villiga parter, minus 

avyttringskostnaden.  

Företag måste enligt IAS 36 utföra årliga nedskrivningstest på alla CGU:s eller grupper 

av CGU:s som tilldelats goodwill. Det årliga nedskrivningstestet kan utföras vid vilken 

tidpunkt som helst under året, förutsatt att testet utförs vid samma tidpunkt varje år. 

Olika CGU:s kan bli testade individuellt vid olika tillfällen. Dock måste CGU:n bli testad 

för nedskrivning före slutet av den aktuella perioden då en del eller all den goodwill som 

tilldelats den har förvärvats i ett rörelseförvärv under den aktuella perioden (IAS 36.96).  

 IAS 36 ger en lista på interna och externa informationskällor som ska beaktas när 

företaget bedömer om det finns skäl till nedskrivning. Externa informationskällor är t.ex. 

att en tillgångs marknadsvärde sjunkit signifikant, förändringar till följd av föråldrad 

teknik, marknadsförändringar, ekonomiska och juridiska förändringar som påverkar 

företaget på något sätt. Interna källor kan vara bevis på att tillgången är föråldrad eller 

har en fysisk skada, förändringar i företaget som skett och har lett till att tillgången inte 

används på samma sätt som tidigare eller står helt oanvänd. (IAS 36.12). 

Figur 1 Nedskrivnings matris  

 

För att bestämma om en CGU kan bli nedskriven måste man bestämma 

återvinningsvärdet. I figur 1 illustreras hur nedskrivningstestet av goodwill går till. 

Återvinningsvärdet är det högre värdet av det verkliga värdet minus eventuella 

försäljningskostnader eller tillgångens nyttjandevärde, se figur 1. Nyttjandevärdet 

representerar nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden för CGU: n. (IAS 36.6). När 

man beräknar nyttjandevärdet för en tillgång ska de framtida kassaflödena som företaget 

förväntar sig erhålla genom tillgången beaktas, företaget måste även ta hänsyn till 
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möjliga variationer gällande storlek och tidpunkt för dessa framtida kassaflöden. En 

annan viktig sak att beakta är den riskfria räntan samt kostnaden för att bära den 

eventuella risken som finns med tillgången (IAS 36.30–31).  

Företagen ska basera sina kassaflödes bedömningar på ledningens bästa estimat av de 

ekonomiska tillstånden som kommer att existera under tillgången användbara livstid 

och på de senaste budgeterna och prognoser godkända av ledningen. Prognoserna ska 

täcka maximalt fem år och de ska beräknas utöver den period som täcks av de senaste 

budgeterna och prognoserna genom att utveckla beräkningarna genom en jämn eller 

sjunkande tillväxttakt om inte en ökande ränta kan motiveras (IAS 36.33). 

Diskonteringsräntan ska återspegla aktuella marknadsbedömningar värdet på pengar 

och de risker som är för den tillgång som de framtida kassaflödesberäkningarna inte har 

justerats för (IAS 36.55). 

Ifall det beräknade återvinningsvärdet är högre än det redovisade värdet ska ingen 

nedskrivning göras. Däremot om återvinningsvärdet är lägre än det redovisade måste 

man redovisa en nedskrivningsförlust för skillnaden mellan återvinningsvärdet och det 

redovisade värdet. Denna nedskrivning ska redovisas genom att först minska värdet för 

goodwill, om det sedan finns kvarvarande icke allokerade nedskrivningar fördelas dessa 

proportionellt på övriga tillgångar inom CGU: n. Tillgångar ska vid denna fördelning inte 

nedskrivas till ett värde som understiger tillgångens nyttjandevärde, verkliga värde eller 

noll (IAS 36. 104–105). En nedskrivningsförlust ska även kostnadsföras direkt i 

resultaträkningen (IAS 36.60).  

Även om IAS kräver att nedskrivningar av andra tillgångar än goodwill ska återföras om 

återvinningsvärdet för dessa tillgångar ökar är alla nedskrivningar av goodwill icke-

återförbara. Det är alltså inte möjligt under några omständigheter att återföra en 

nedskrivning av goodwill under efterföljande period (IAS 36 124). Ifall 

återvinningsvärdet ökar under efterföljande period anses detta vara en ökning av internt 

genererad goodwill, och denna möter inte redovisningskraven och ska därför redovisas 

som en tillgång (IAS.36. 125). 

Eftersom nedskrivningstestet baserar sig till stor del på prognoser och uppskattningar 

som gjorts av ledningen, har IASB inkluderat extensiva upplysningskrav angående 

nedskrivningstestet i standarden. Detta förväntas förbättra insynen och tillförlitligheten 

i nedskrivningstestet och minska omfattningen av vilseledande information och lindra 

möjliga problem förknippade med informationssymmetri (Pajunen & Saastamoinen, 
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2013). Dessa upplysningar kan bestå av nedskrivningsbeloppet samt vilka poster i 

resultaträkningen som påverkats, upplysningarna kan lämnas tillsammans med andra 

upplysningar för respektive tillgångar. Om återvinningsvärdet för tillgången i fråga är 

dess verkliga värde minus försäljningskostnader måste företaget ge information 

angående vilken nivå i IFRS 13s hierarki för verkligt värde som använts. Om man använt 

sig av nivå 2 eller 3 i hierarkin så måste även information angående värderingtekniker 

ingå, samt väsentliga antaganden och diskonteringssatser som använts kommuniceras. 

(IAS 36. 126–130). 

2.6 Sammanfattning 

Den teoretiska referensramen bygger till stor del på resultatmanipulering men även en 

del om goodwill och reglerna för redovisning av goodwill. Den teoretiska referensramen 

är till stor del uppbyggd på vad, varför och hur. Detta kapitel definierar vad 

resultatmanipulering är, den mest använda definitionen är Healy och Wahlen (1999) de 

definierar resultatmanipulering som följande: ”Resultatmanipulering uppstår när 

företagsledare använder bedömning vid finansiell rapportering och vid strukturering av 

transaktioner för att få finansiella rapporter att vilseleda någon intressent gällande 

företagets underliggande ekonomiska prestation eller för att påverka avtalsmässiga 

resultat som är baserade på redovisade siffror ” [egen översättning] 

Kapitlet tar även upp varför företag manipulerar sina resultat, det finns tre övergripande 

motiv till resultatmanipulering vilka är följande: 1) kapitalmarknadsbaserade motiv, 2) 

kontraktuella motiv och 3) regleringsmässiga motiv. Kapitlet lyfter även fram vilka 

metoder det finns för resultatmanipulering. Företag kan göra det genom periodiseringar 

eller verkliga aktiviteter.  Eftersom det är svårt att upptäcka finns det olika metoder för 

att identifiera resultatmanipulering. Det finns tre olika metoder för att identifiera 

resultatmanipulering: aggregerade periodiseringar, specifika periodiseringar samt 

frekvensfördelningen av resultatet.  

Kapitlet behandlar även goodwill, redovisningen av goodwill och nedskrivningstestet av 

goodwill. Goodwill är enligt IFRS 3 ”en tillgång som representerar framtida ekonomiska 

fördelarna som härrör från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är 

enskilt identifierade och separata redovisade” [egen översättning] 

I följande kapitel kommer den tidigare forskningen inom området för diskretion och 

opportunism vid nedskrivningar av goodwill behandlas samt nedskrivning av goodwill 
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med resultatmål som incitament och tidigare forskning kring Big Bath-redovisning i 

detta sammanhang. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

Följande kapitel kommer att behandla tidigare forskning inom resultatmanipulering vid 

nedskrivning av goodwill. Underrubrikerna som kommer att behandlas är diskretion och 

opportunism vid nedskrivning av goodwill, vilket är det största temat för denna rubrik. 

En stor del av den tidigare forskningen är kopplad till införandet av IFRS 3 och hur det 

har påverkat företagens sätt att se på nedskrivningar av goodwill och använda sig 

opportunistiskt med hjälp av diskretionen som förekommer i nedskrivningen av 

goodwill. Kapitlet kommer även behandla tidigare forskning om resultatmanipulering 

gällande resultatmål och big bath-redovisning vilket är en väsentlig del av denna 

avhandling med tanke på forskningsfrågan.  

3.1 Diskretion och opportunism vid nedskrivning av goodwill 

AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts undersökte (2011) specifikt hur införandet av IFRS 

3 och IAS 36 har påverkat rapportering för brittiska bolag och förekomsten av diskretion 

vid nedskrivningstest av goodwill. I artikeln har man främst fokuserat på de närmaste 

åren efter att rapportering enligt IFRS blev obligatoriskt. Eftersom de nya standarderna 

har fått kritik för att möjliggöra diskretion vid nedskrivningstestet istället för att 

förbättra rapporteringen anser författarna att man måste undersöka hur övergången 

från tidigare standarder till nya har påverkat rapporteringen av goodwill (AbuGhazaleh 

et al. 2011). I undersökningen har de använt sig av ett sampel på 528 bolags-år från de 

topp 500 största börlistade bolagen på UK börsen åren 2005–2006. 

AbuGhazaleh et al. (2011) kom i sin undersökning fram till att införandet av IFRS 3 har 

lett till utövande av diskretion av ledningen vid rapporteringen av nedskrivningar av 

goodwill. Speciellt lyfter man fram nedskrivningar av goodwill i samband med 

tillträdande av ny VD, inkomstutjämningar och ”big-bath” redovisning. Författarna 

ställer sig också tveksamma till att förändringen har lett till mera opportunistiskt 

beteende av ledningen, man anser att ledningen använder sin diskretion för att förmedla 

deras privata information om företaget underliggande resultat utåt snarare än att agera 

opportunistiskt (AbuGhazaleh et al. 2011). 

Lhaopadchan (2010) har precis som ovanstående artikel kommit fram till att ledningen 

använder sin diskretion vi nedskrivningstestet för att manipulera resultatet p.g.a. olika 

resultatmanipulerings incitament bland annat nämns inkomstutjämning som ett 

incitament för resultatmanipulering, till skillnad från AbuGhazaleh et al. (2011) anser 

Lhaopadchan att ledningen manipulerar resultatet för eget intresse.  I artikeln har man 
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undersökt kritiken mot införandet av redovisning till verkligt värde och 

nedskrivningstestet för goodwill, genom att kritiskt granska reglerna och 

standardsättarnas intentioner när det gäller redovisning av verkligt värde och artikeln 

utvärderar de empiriska bevisen för företagens beteende inom detta område. Dessutom 

undersöker man i vilken utsträckning man med säkerhet kan säga att redovisningen av 

förvärvad goodwill och nedskrivning av goodwill har förbättrat den finansiella 

rapporteringen. Lhaopadchan (2010) nämner också att ledningen verkar vara mera 

benägna att använda sig av nedskrivningar av goodwill i samband med finansiella kriser. 

Qasim, Haddad och AbuGhazaleh (2013) har även de kommit fram till att ledningen har 

incitament för att övervärdera, undervärdera eller helt och hållet inte erkänna en 

nedskrivningsförlust, genom att kritisk granska standarderna och den underliggande 

redovisningslitteratur som ligger bakom de nya standarderna. Man anser även att 

ledningen kan vara selektiva med avseende på de underliggande val de gör när de testar 

goodwill för nedskrivning. Qasim et al. (2013) skriver om att det finns tre instanser för 

ledningens diskretion de är; ledningens diskretion gällande flexibilitet av definitionen av 

kassagenererande enheter, det andra fallet av ledningens diskretion är relaterat till 

fördelningen av goodwill till kassagenererande enheter, det tredje fallet är bedömningen 

av återvinningsvärdet av kassagenerande enheter som har tilldelats goodwill. Qasim et 

al. (2013) konkluderar med att det finns två olika vägskäl när det gäller användandet av 

ledningens diskretion vi nedskrivningstestet, ledningen kan å ena sidan använda detta 

tillfälle till att förmedla deras privata information och förväntningar om det verkliga 

värdet, vilket resulterar i nedskrivningar som bättre återspeglar företagets 

underliggande ekonomi. Alternativt kan ledningen utnyttja nedskrivningstestet till att 

agera opportunistiskt och dra nytta av diskretionen för att manipulera resultatet och på 

så sätt vilseleda intressenter och investerare (Qasim et al. 2013).  

Giner och Pardo (2015) har undersökt det etiska beteendet hos ledningen vid 

nedskrivningstestet av goodwill till följd av införandet av IFRS 3. Undersökningen är 

baserad på spanska börlistade företag under 2005–2011. Resultatet av den empiriska 

undersökningen är i enlighet med tidigare nämnda artiklars resultat, ledningen 

använder sig av diskretionen vid nedskrivningstestet av goodwill. Ytterligare analyser 

som författarna utfört i artikeln bevisar att den makroekonomiska miljön påverkar detta 

beteende, undersökningen är gjord till stor del under den finansiella krisen och man 

anser att det finns variabler som driver i den makroekonomiska miljön som driver beslut 

om nedskrivning. Slutligen anser Giner och Pardo (2015) att systemet med årliga 
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nedskrivningstest leder till oetiskt beteende i ledningen i strävan efter nå det uppsatta 

nettoresultat målet. En variabel man ska lägga märke till är att företagens storlek har en 

signifikant betydelse, vilket tyder på att kostnaden och komplexiteten för att göra 

nedskrivningstesterna påverkar ledningens beslut, detta innebär att större företag verkar 

vara mera benägna att redovisa en nedskrivningsförlust och till större belopp än mindre 

företag (Giner och Pardo, 2015). 

Wines, Dagwell och Carolyn (2007) undersökte förändringen av redovisningsstandarder 

gällande goodwill enligt IFRS och motsvarande standard för Australien. Artikeln 

diskuterar och jämför det tidigare tillvägagångssättet med det nya IFRS 3. Fokus ligger 

på fördelarna samt potentiella svårigheter med den nya metoden. Wines Dagwell och 

Windsor (2007) lyfter speciellt fram problemet med identifikationen och bedömningen 

av en kassagenererande enhet, samt att nedskrivning av goodwill innebär att ledningen 

är tvungna att göra flertalet antaganden och estimeringar. Därför bildar det mera 

tvetydighet samt subjektivitet än det tidigare systemet. Även dessa författare anser att 

ledningen har incitament till resultatmanipulering genom detta nya förfarande. (Wines 

et al. 2007).  

Även Alves (2013) har kommit fram till resultatet att nedskrivning av goodwill är 

signifikant kopplad till resultatmanipulering sedan införandet av IFRS 3 och drar därför 

slutsatsen att IAS 36 samt IFRS 3 ger ledningen en stor diskretion nedskrivningstestet 

av goodwill. Alves (2013) har undersökt portugisiska börlistade bolag under åren 2005–

2010. Dessutom indikerar Alves (2013) resultat att det förekommer mindre 

resultatmanipulering när styrelsestorleken är stor och när kassaflödena är höga, dock är 

resultatmanipuleringen större när skuld- och politiska kostnaderna är högre. 

Pajunen och Saastamoinen (2013) har undersökt revisorernas uppfattningar om 

redovisning av goodwill under IFRS 3, specifikt undersökte man om revisorerna tror 

IFRS 3 möjliggör resultatmanipulering genom nedskrivning av goodwill. Pajunen och 

Saastamoinen (2013) fick svar från 123 finländska revisorer. Resultatet indikerar att det 

finns två tankar angående IFRS redovisning av goodwill. Den ena tankegången är att 

ledningen i börsbolag beter sig opportunistiskt när det gäller nedskrivning av goodwill 

och att ledningens bonussystem inverkar på deras vilja att skriva ner goodwill och att 

ledningen därför inte gör nedskrivningar av goodwill fast de egentligen skulle ha varit 

befogade. Den andra är en gynnsam inställning till redovisningen av goodwill under 

IFRS 3, och att ledningen kan använda sin privata information för att förmedla företagets 

ekonomiska ställning genom detta. I artikeln framgår även att revisorerna i ”de fyra 



28 
  

stora” föredrar redovisning av goodwill under IFRS 3 jämfört med det tidigare systemet 

med årliga avskrivningar. (Pajunen & Saastamoinen, 2013) 

Hamberg, Paananen och Novak (2011) har också undersökt hur övergången från ett 

system med årliga avskrivningar till årliga nedskrivningstester har påverkat företag. 

Författarna har undersökt svenska företag. De noterar att de sammanlagda 

avskrivningarna av goodwill var mycket större än de nuvarande nedskrivningarna av 

goodwill och att företag i större utsträckning har aktiverat goodwillen. Hamberg et al. 

(2011) hittar till skillnad till föregående artikel (AbuGhazaleh et al. 2011) inget 

signifikant samband mellan nedskrivning av goodwill och bonussystem och 

skuldsättningsgrad. Författarna konkluderar med att detta kan bero på den svenska 

lagstiftningen på t.ex. dividender (Hamberg et al. 2011).  

Carlin och Finch (2010) undersökte potentialen och omfattningen av opportunistiskt 

utövande av diskretion genom nedskrivningstest av goodwill i enlighet med IFRS 3 av 

stora bolag i Australien och Nya Zeeland. I artikeln har man undersökt diskretion vid 

valet av diskonteringsränta, och funnit bevis som tyder på partiskhet bland företagen 

genom tillämpning av lägre diskonteringsräntor än väntat. Carlin och Finch (2013) har 

tolkat detta som bevis på opportunistiskt utövande av diskretion för att undvika 

oönskade nedskrivningsförluster av goodwill. Författarna anser även att resultatet 

indikerar på behovet av större noggrannhet och vaksamhet av revisorer och 

tillsynsmyndigheter när de övervakar att bolagen rapporterar i enlighet med IFRS. Detta 

kan man sätta i kontrast till vad Pajunen och Saastamoinen (2013) avslutade artikeln 

med. Att det finns ett utrymme för en intressekonflikt mellan revisionsbolagens ansvar 

för att tillgodose aktieägarnas informationsbehov och fortsatt verksamhet med det 

granskade bolaget, och att det därför kanske inte är så konstigt att revisorer från ”de fyra 

stora” revisionsbolagen inte tror på opportunistiskt beteende av ledningen (Pajunen & 

Saastamoinen, 2013). 

Caruso, Ferrari och Vincenzo (2016) har undersökt om ledningens beteende har 

förändrats angående nedskrivning av goodwill sedan införandet av IFRS 3. Specifikt 

undersöker man om nedskrivning av goodwill används för att manipulera resultaten, om 

så är fallet så vilken typ av resultatmanipulerings praxis används? I undersökningen har 

man använt sig av data från 17 italienska bolag som under perioden 2006–2013 har varit 

föremål i 79 fusioner och förvärv. Caruso, Ferrari och Vincenzo (2016) har inte funnit 

bevis på några speciella metoder för att manipulera resultaten. Däremot har man genom 

regressionsanalyser funnit tydliga bevis på att ledningen använder nedskrivningstestet 
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av goodwill för att manipulera resultaten. Möjligheten för ledningen att bestämma om 

man ska göra en nedskrivning samt storleken på nedskrivningen användes brett. 

Korosec, Jeman och Tominc (2016) undersökte om ledningen använder sin diskretion 

opportunistiskt inom italienska börsbolag under finanskrisen. Enligt teorin så har 

ledningen högre incitament att manipulera resultatet genom nedskrivningar av goodwill 

under kristider. Författarna anser att framförallt ersättningssystem påverkar ledningens 

beteende angående nedskrivningstestet av goodwill, det framkommer även att en ny 

ledning är mera sannolika att redovisa nedskrivningar av goodwill.  

Även Bisogno (2015) har undersökt italienska börlistade företag när han undersökte 

metoder för resultatmanipulering relaterade till redovisningen av goodwill i enlighet 

med IFRS 3 och IAS 36. Med ett sampel på 191 bolag och under en tre års period mellan 

2011–2013 har Bisogno (2015) främst fokuserat på den initiala redovisningen av 

goodwill och nedskrivningstestet av goodwill. Resultatet från undersökningen är i 

samklang med tidigare forskning att IFRS 3 och framförallt IAS 36 ger ledningen en stor 

diskretion, dels för att definiera värdet av goodwill i och med allokeringen av goodwill 

till de kassagenererande enheterna, samt diskretionen som uppkommer vid 

bestämmandet av beloppet av nedskrivningen av goodwill. Bisogno (2015) anser också 

att man kan argumentera för att IFRS och IAS 36 får ledningen till att manipulera 

resultatet, samt att resultatet stöder idén om att nedskrivning av goodwill erbjuder 

ledningen möjligheter till resultatmanipulering även om behandlingen av denna i 

redovisningen har betraktats som ett verktyg för att minska ledningens diskretion genom 

att ersätta de årliga avskrivningarna.  

Camodeca, Almici och Bernardi (2013) har undersökt rapporteringsnivån av uppgifter 

angående nedskrivningstestet i företags årsrapporter.  I undersökningen har man använt 

ett sampel som bestått av de 85 största icke-finansiella börlistade företagen i 

Storbritannien som under perioden har redovisat goodwill som en tillgång. Artikeln 

undersöker informationen från företagen angående beräkningen av återvinningsvärdet 

med hjälp av diskonterad kassaflödes analys. Camodeca et al. (2013) anser på basen av 

sin undersökning att företag rapporterar bristfällig information angående antagandena 

för uppskattningarna man använt i nedskrivningstestet, och speciellt efter den 

finansiella krisen. Man noterade speciellt två saker, dels den höga diskretionsnivån för 

ledningen i anslutning till nedskrivning av goodwill men även att det förekommer 

variation mellan företagens konkreta beteenden i samband med rapportering av 

nedskrivning av goodwill. Detta anser man att väcker tvivel om användbarheten och den 
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övergripande tillförlitligheten för den nuvarande uppskattningsmodellen för 

återvinningsvärde inom nedskrivningstestet för goodwill.  

3.2 Resultatmål och Big bath-redovisning 

Eftersom denna avhandling undersöker resultatmanipulering genom nedskrivningar av 

goodwill och specifikt undersöks big bath-redovisning, kommer detta kapitel behandla 

den tidigare forskningen kring just Big Bath-redovisning.  

Storå (2013) undersöker om företag som använder sig av IFRS manipulerar sina resultat 

genom nedskrivningar av goodwill, i kontexten av incitament skapade av resultatmål. 

Som bakgrund och problemområde nämner Storå (2013) att beräkningen av 

återvinningsvärdet är subjekt till höga nivåer av icke-verifierbar diskretion, och att 

beräkningen av återvinningsvärdet till mångt och mycket bygger på subjektiva 

bedömningar vilket enligt Storå (2013) gör att nedskrivningstestet sannolikt används för 

resultatmanipulering. Tyngdpunkten i undersökningen ligger på resultatmål och 

specifikt två resultatmål som kan skapa incitament till resultatmanipulering, noll 

resultat samt föregående årsresultat. Undersökningen baserar sig på alla företag som 

använder sig av IFRS som finns tillgängliga i Thomson One-databasen, åren som 

studerats är 2005–2011 vilket har gett Storå (2013) 54 000 observationer. Vilket senare 

har avgränsats till 19 800, varav ca 3 100st företag har genomför nedskrivningar av 

goodwill.  

Forskningsfrågorna som Storå använder är om företag som precis missar sina 

resultatmål manipulerar resultatet uppåt, och om företag som överskrider sina 

resultatmål tydligt, eller tydligt underskrider sina resultatmål manipulerar sina resultat 

nedåt. Genom regressionsanalyser har Storå (2013) fått resultatet att hypotesen att 

företag som precis underskrider sina resultatmål manipulerar resultatet uppåt samt att 

företag som tydligt hamnat under eller över sina resultatmål manipulerar resultaten 

nedåt. Avhandlingen slår även fast att företagsledare använder sig av opportunistisk 

diskretion vid både bestämmandet om man ska göra en nedskrivning av goodwill samt 

vid bestämmandet av hur stor nedskrivning man skall göra (Storå, 2013). För denna 

avhandling är speciellt resultatet på hypotesen om att företag som tydligt underskridit 

sina resultatmål manipulerar resultaten ytterligare nedåt en viktig iakttagelse. 

Gonclaves, Ferreira, Rebelo och Fernandes (2018) har skrivit en artikel som undersöker 

big-bath metoder och nedskrivning av goodwill. Forskarna undersöker och analyserar i 

vilken grad redovisning av nedskrivningar av goodwill är förknippade med negativa 
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resultat före nedskrivningar, för att bestämma ifall skuldsättning och kapitalmarknaden 

begränsar företag från att redovisa sådana förluster i big-bath redovisning.  Författarnas 

undersökning baserar sig på företag som är listade på den portugisiska och spanska 

börsen, under tidsperioden 2007–2015.  

Gonclaves et al. (2018) konstaterar att nedskrivning av goodwill är relevant i samband 

med big bath metoder och att det finns en stor diskretion kopplad till denna 

periodisering. De nämner även att företag anpassar sitt beteende till cykler på 

kapitalmarknaden. Resultatet tyder på att det positiva sambandet mellan 

skuldsättningsgraden och nedskrivningar av goodwill innebär att eventuella påföljder 

från borgenärer inte påverkar om företaget redovisar nedskrivningsförluster. Detta beror 

på att de undersökta företagen är stora och har ett visst förhandlings övertag gentemot 

kreditinstitut så ett dåligt resultat ett år inte spelar desto större roll. 

Det har även framkommit bevis på att det förekommer resultatmanipulering genom 

nedskrivning av goodwill vid big bath tillfällen, och att nedskrivningar av goodwill spelar 

en relevant roll för företag med negativa resultat före nedskrivningar. Användningen av 

big bath inträffade i en miljö där å ena sidan marknaden inte straffar nedskrivningar av 

goodwill å andra sidan där företag hanterar nedskrivningar av goodwill i linje med 

förväntade marknads reaktioner. Slutligen konstaterar Conclaves et al. (2018) att det 

finns en hög diskretion kopplad till användningen av periodiseringar av 

engångskaraktär. Dessutom tyder resultaten på att interna och externa 

kontrollmekanismer inte effektivt förhindrar och kontrollerar opportunistisk 

användning av redovisningsprinciper som ett instrument för att manipulera resultat för 

att möta vissa mål (Gonclaves et al. 2018). 

Giner och Pardo (2015) vilkas studie nämndes tidigare i kapitlet angående diskretion och 

opportunism vid nedskrivningar av goodwill hade även en hypotes angående resultatmål 

och big bath. De undersökte om det finns ett signifikant samband mellan företag med 

onormalt lågt resultat före nedskrivningar och beslutet att redovisa nedskrivningar av 

goodwill och storleken på nedskrivningen. Enligt Giner och Pardo (2015) tyder 

resultaten på att ledningen redovisar nedskrivningsförluster när de har underskridit 

deras vinstmål före nedskrivningar. De manipulerar med andra ord ned resultatet under 

ett redan dåligt år för att sedan kunna nå resultatmålen kommande åren. Däremot visar 

undersökning även att ledningen föredrar jämna resultat och gör nedskrivningar för att 

undvika resultatöverraskningar (Giner & Pardo, 2015). Även AbuGhazaleh, Al-Hares och 

Roberts (2011) har undersökt hypotesen, företag med onormalt låg eller höga resultat 
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före nedskrivning är mera sannolika att rapportera högre nedskrivningsförluster. I deras 

undersökning finns det bevis på att detta stämmer, företag som missat sina resultatmål 

tydligt eller tydligt överskridit använder sig av nedskrivningar av goodwill för att få ner 

sina resultat.  

Jordan och Stanley (2004) har i deras artikel undersökt om SFAS no.142 som är USA:s 

motsvarighet till IFRS 3 och IAS 36 gällande nedskrivningstest av goodwill, har lett till 

att ledningen använt sig av big-bath metoden för att manipulera resultaten det året när 

standarden har trätt i kraft. Studien presenterar bevis på att big bath inte bara är en teori 

utan även en metod för att manipulera resultaten. Jordan och Stanley (2004) har i sin 

artikel undersökt Fortune 100 - företagen och resultatet indikerar att företag som skrev 

ned sin goodwill under år 2002 hade betydligt lägre resultat än deras motparter som inte 

gjorde det. År 2001 före SFAS no.142, trädde i kraft och då man kunde utnyttja 

diskretionen så hade de två grupperna jämbördiga resultat. Författarna anser att detta 

tyder på att företagen som gjorde nedskrivningar av goodwill 2002 praktiserade big-bath 

redovisning för att manipulera resultaten det år SFAS no.142 togs i kraft. (Jordan & 

Stanley, 2004).  

Även Filip, JeanJean och Paugam (2015) har undersökt nedskrivningar av goodwill 

under SFAS no.142, och de undersöker hur ledningen undviker eller försenar 

redovisningen av nedskrivningen. Deras resultat tyder på att nedskrivningsförluster av 

goodwill är stora och infrekventa, detta mönster är oförenligt med den ekonomiska 

karaktären av goodwill som troligen inte kommer att försvinna inom ett år. Detta antyder 

att redovisning av nedskrivning av goodwill är svar på ekonomisk nedgång. Dessutom 

konstaterar Filip et al. (2015) att redovisningen av nedskrivningsförluster av goodwill är 

förknippade med big-bath redovisning bland företag som har dåligt resultat under året 

för nedskrivningen (Filip et al. 2015). 

3.3 Sammanfattning och hypotesformulering 

I detta kapitel har tidigare forskning kring resultatmanipulering genom nedskrivning av 

goodwill presenterats. De flesta tidigare undersökningar tyder på att nedskrivningstestet 

av goodwill ger ledningen en omfattande diskretion. Flera av studierna anser även att 

ledningen agerar opportunistiskt med denna diskretion och använder den för att 

manipulera resultatet och för eget intresse (Lhaopadchan, 2010; Giner & Pardo, 2015). 

Däremot finns det även forskning som motsätter sig detta, t.ex. AbuGhazaleh, Al-Hares 

och Roberts (2011) har konstaterat att nedskrivningar av goodwill även är starkt 
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förknippade med effektiva styrningsmekanismer och att det tyder på att ledningen är 

mera benägna att utöva son diskretion för att förmedla deras privata information om 

företagets underliggande resultat.  Även Pajunen och Saastamoinen (2013) har genom 

sin forskning kommit fram till att revisorer från ”de fyra stora” anser att ledningen 

använder sin diskretion för att förmedla företagets underliggande resultat.  

Resultatmål är ett starkt incitament till resultatmanipulering och tidigare forskning har 

funnit bevis på att företag använder sig av t.ex. big bath-redovisning för att manipulera 

resultatet. AbuGhazaleh et al. (2011), Storå (2013) samt Giner och Pardo (2015) har i sina 

undersökningar hittat starka bevis på att big bath-metoden förekommer när företag 

antingen har onormalt hög eller låga vinster för att manipulera resultatet ytterligare 

nedåt. Storå (2013) har även undersökt om det förekommer inkomstutjämning genom 

nedskrivning av goodwill, och hans resultat tyder på att företag som ligger precis under 

sina resultatmål använder sig av diskretionen som medföljer med nedskrivningstest för 

att manipulera sina resultat uppåt.  

Med denna tidigare forskning som bakgrund kan man konstatera att opportunistiskt 

beteende från ledningen förekommer när det gäller nedskrivning av goodwill, även om 

diskretionen också används för att förmedla privat information till t.ex. investerare. 

Företag verkar dessutom vara villiga att använda nedskrivningstestet för goodwill till att 

manipulera sina resultat så man uppfyller sina resultatmål. Företag använder 

nedskrivningen av goodwill för att både jämna ut resultaten men även ta sig ett stålbad 

när förutsättningarna finns. Det innebär att företagen har underskridit sina resultatmål 

tydligt, använder sig av nedskrivningen av goodwill till att ytterligare försämra resultaten 

och på så sätt kunna redovisa bättre resultat kommande år.  

Enligt tidigare forskning inom området big bath redovisning och nedskrivningar av 

goodwill har man kommit fram till att företag använder sig av big bath redovisning och 

detta har gjorts med nedskrivningar av goodwill. Med detta som bakgrund samt 

forskningsfrågan för avhandlingen bildas följande hypotes:  

H1: Företag med ett resultat före nedskrivningar som tydligt underskrider deras 

resultatmål manipulerar sina resultat nedåt genom nedskrivning av goodwill. 
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4 METOD 

Kapitlet inleds med en precisering av forskningsuppgiften. Därefter följer en redogörelse 

för val av sampel och hur samplet avgränsats och motiveringar till detta. Avslutningsvis 

presenteras de variabler som används i undersökningen samt de valda analysmetoderna.  

4.1 Forskningsuppgift 

Som tidigare nämnt är syftet med denna avhandling at tundersöka resultatmanipulering 

genom nedskrivningar av goodwill. Undersökningen i avhandlingen kommer främst att 

fokusera på resultatmål och big bath-redovisning i samband med resultatmanipulering 

genom nedskrivning av goodwill.  Undersökningen kommer att basera sig på en 

forskningsfråga (F1), vilken som tidigare nämnt handlar om företag som missat sina 

resultatmål använder sig av nedskrivningar av goodwill för att manipulera resultatet 

nedåt ytterligare.  

Undersökningen är en kvantitativ undersökning och den baseras på sekundärdata 

hämtat från databasen Orbis samt Thompson-One Datastream, detta data har sedan 

bearbetats i Microsoft Excel och slutligen har analyserna gjorts i statistikprogrammet 

Eviews. En kvantitativ undersökning innebär att undersökningen eftersöker 

kvantifierbara och statistiska resultat genom analyser av numeriska data. Hypotesen i 

undersökningen utgår från tidigare teori och kommer att testas empiriskt vilket innebär 

att undersökningen blir en deduktiv forskning. Att göra en kvantitativ undersökning om 

detta föreföll sig ganska självklart eftersom det behövs bokslutsdata för att avgöra om 

nedskrivningar har gjorts. Dessutom behöver undersökningen ett tillräckligt stort 

sampel för öka trovärdigheten.   (Bryman & Bell, 2017). 

 En kvantitativ undersökning kan basera sig på primär- eller sekundärdata. Primärdata 

är sådan data som har samlats in själv av forskaren i fråga. Med sekundärdata avses 

sådan data som är insamlat av andra personer än forskaren själv, detta kan vara t.ex. 

artiklar, statistik, bokslutsdata etc. (Bryman & Bell, 2017). Sekundärdata passar alltså 

väldigt bra för denna undersökning och det är lättillgängligt, det ska dock beaktas att 

sekundärdata hämtade från diverse databaser kan innehålla fel. Därför kommer det 

göras stickprov på bokslutsdatat i denna undersökning. 

Det har tydligt framkommit tidigare i avhandlingen att nedskrivningar av goodwill enligt 

det nya systemet med årligt nedskrivningstest ger ledningen en stor diskretion som kan 

användas opportunistiskt. Som tidigare nämnts kan resultatmål fungera som ett 
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incitament för ledningen att använda sig av opportunism och manipulera företagets 

resultat till önskad nivå. Big bath-redovisning bygger på antingen att företag med 

marginal missat sina resultatmål och gör i detta fall en stor nedskrivning av goodwill för 

att minska resultat ytterligare. Detta gör man för att sedan kommande år ha möjlighet 

att göra bättre vinster. Företag kan också använda sig av big bath-redovisning när man 

tydligt har överskridit resultat. I detta fall gör man en nedskrivning av goodwill för att 

hamna närmare resultatmålet för att även här lättare kunna nå resultatmålen även det 

kommande året. Denna avhandling fokuserar dock endast på de fall där företag har 

underskridit sina resultatmål och genom nedskrivningar av goodwill manipulerat sina 

resultat ytterligare nedåt.  

4.2 Insamling av data 

Data till den empiriska undersökningen i denna avhandling kommer att hämtas från 

databaserna Bureau Van Dijks Orbis samt Thompson-One Datastream. Avhandlingen 

baserar sig på indexet STOXX Europé 600, som består av komponenter från 17 länder 

(Stoxx Europe 600, 2019). Valet av att använda börsbolag från Europa i undersökningen 

är ganska självklart i detta fall eftersom avhandlingen baserar sig på standarderna IFRS 

3 och IAS 36 och dessa tillämpas på alla europeiska börsbolag. Tidpunkten 2005–2018 

är vald eftersom IFRS 3 och IAS 36 trädde ikraft år 2004. År 2005 var det första året 

företag var tvungna att tillämpa de nya standarderna i sina finansiella rapporter och 

sedan fram till de senaste årsredovisningarna som utgetts. Dessutom kommer finansiella 

institut och banker filtreras bort eftersom deras säregna redovisning och lagstiftning.  I 

tabell 1 finns en sammanställning på samplet och hur många årsobservationer det finns 

i undersökningen. Där kan man även avläsa vilka avgränsningar som har gjorts. 

Processen med insamlandet av data har gått enligt följande: först har STOXX Europé 

600 indexet valts, den främsta anledningen till valet av detta är att få ett tillräckligt stort 

sampel men även för att just detta index inte har förekommit i så många tidigare 

forskningar. UK börsen har t.ex. använts flitigt i tidigare forskning kring 

resultatmanipulering genom nedskrivningar av goodwill eller så har hela Europa använts 

som sampel för undersökningen. STOXX Europé 600-indexet riktar in undersökningen 

på de största bolagen i Europa, från detta index kom ett sampel på 600 företag. Noteras 

kan även att det inte har tagits någon hänsyn till att ett företag kan vara med på indexet 

år 2018 men inte år 2005 och vice versa, därför har vissa av företagen ofullständigt data 

framförallt i de första åren av undersökningsperioden.  



36 
  

Därefter har alla bolag som inte rapporterar enligt IFRS tagits bort, vilket minskade 

samplet till 570 företag och 7980 observationer. Därefter har samplet avgränsats med 

hjälp av SIC-koder för att filtrera bort finansiella institut, banker och hälsovård, eftersom 

dessa har en avvikande redovisning och har branschspecifika krav på deras redovisning. 

Denna avgränsning minskade samplet till 438 företag och 6132 årsobservationer. Alla 

dessa ovanstående avgränsningar har blivit gjorda direkt i Orbis, de följande 

avgränsningarna har i sin tur blivit gjorda i Excel genom filtreringar av data. 

För att undersökningen ska vara möjlig att genomföra krävs det även att företagen i fråga 

har redovisat goodwill och nedskrivningar av goodwill. Av de företag som inkluderats i 

samplet har 425 företag har redovisat goodwill i sin ingående balans under något av åren, 

detta har också resulterat i 5415 årsobservationer. Sist och slutligen så har företag som 

inte under något år redovisat en nedskrivning av goodwill tagits bort. Några företag har 

även blivit borttagna p.g.a. ofullständigt data. Det slutliga samplet för undersökningen 

hamnade på 313 företag och 1080 årsobservationer, vilket borde vara ett tillräckligt stort 

sampel för att denna undersökning ska få signifikanta resultat på om företag som missat 

sina resultatmål använder sig av Big Bath- redovisning. 

Tabell 1 . Sammanställning av sampelstorlek och årsobservationer 

STOXX EUROPE 

600 INDEX 600 8400

IFRS 57 0 7980

Inga finansiella 

institut och 

banker SIC: 

1,2,3,4,5,7,8

438 6132

Goodwill i 

balansen
425 5415

Nedskrivningar 

under någon av 

perioderna

313 1080

Avgränsningar Antal företag

Antal 

observationer

 

4.3 Analysmodell 

Denna avhandling undersöker resultatmanipulering genom nedskrivningar av goodwill, 

och i kontexten av resultatmål. Den specifika inriktningen av undersökningen är om 
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företag som missat sina resultatmål manipulerar sina resultat nedåt. Undersökningen 

undersöker resultatmanipulering i relation till två resultatmål: noll resultat och tidigare 

års resultat. För undersökningen behövs några resultatvariabler, dessa är: (𝑬𝑗𝑡) och 

(𝑷𝑰𝑬𝒋𝒕), dessa är vägda resultat före och efter nedskrivningar och förändringar i dessa 

från år till år. Som vägnings variabel använde totala tillgångar, denna har blivit använd 

vid tidigare motsvarande undersökningar.  

Företag som ligger längre ifrån sina resultatmål redovisar förmodligen större 

nedskrivningsförluster. H1 förutspår ett negativt samband mellan resultatet före 

nedskrivningar och nedskrivningsförluster när resultatet före nedskrivningar ligger 

under resultatmålen.   Denna undersökning kommer precis som Storå (2013) och Riedl 

(2004) sätta avgränsnings punkter för de metriska värdena för resultatet före 

nedskrivning, detta för att kunna identifiera företag som är mest sannolika att använda 

sig av Big Bath-redovisning för att sedan använda regressionsanalys för att jämföra 

nedskrivningar för de företag som ligger under avgränsningspunkten med de som ligger 

över den.  

Dessa avgränsningspunkter för de metriska variablerna för resultatet före 

nedskrivningar (𝑷𝑰𝑬𝒋𝒕) och förändringen av denna från år till år (∆𝑃𝐼𝐸𝑗𝑡) är medianen 

av de relevanta värdena för resultatet för nedskrivningar som är under resultatmålet, 

med andra ord de som visar värden under noll, (𝑷𝑰𝑬𝒋𝒕 = −0,02665 och ∆𝑃𝐼𝐸𝑗𝑡 − 0,0178). 

Precis som Riedl (2004) och Storå (2013) kommer de företag med de lägsta metriska 

resultat värdena, höra till behandlingsgruppen, de resterande med de högre värdena av 

de metriska resultat före nedskrivningar variabler kommer att behandlas som kontroll 

grupp, företagen kommer alltså att delas in med hälften till vardera gruppen.  

Enligt H1 kommer inte företagen som hör till behandlings gruppen undvika 

nedskrivningar av goodwill eftersom deras resultat före nedskrivningar är relativt långt 

ifrån deras resultatmål, de har alltså inte så mycket att förlora detta ger dem möjligheten 

till att göra ett ännu sämre resultat för att följande år ha möjlighet till ett bättre. Till 

skillnad från behandlingsgruppens företag så är kontrollgruppens företag närmare sina 

resultatmål därför väntas dessa företag vara mer benägna att undvika nedskrivningar av 

goodwill, dessa företag förväntas också gör lägre nedskrivningsförluster än de företag 

som är längre från sina resultatmål. Med andra ord kan man säga att ju länge företagen 

är ifrån sina resultatmål desto mer villiga till nedskrivningar av goodwill förväntas de 

vara och dessutom mer villiga att göra större nedskrivningsförluster.  
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Undersökningen görs genom en logistisk regressionsanalys för att undersöka om det är 

skillnader mellan företagen i behandlingsgruppen och kontrollgruppen vid 

behandlingen av goodwill. I undersökning används variabeln AVOID, som står för att 

undvika nedskrivningsförluster för goodwill, denna ger värdet ett om företaget inte 

redovisar någon nedskrivning av goodwill och noll annars. Den andra modellen gör som 

en linjär regressionsanalys med beroende variabeln IMP, vilken motsvarar 

nedskrivningsförlusten för företaget uttryckt som ett positivt tal och vägd av de totala 

tillgångarna från året tidigare.  

Undersökningen kommer att utföras genom en dels en logistisk regressionsanalys men 

även en linjär regressionsanalys. Där den logistiska modellen undersöker förekomsten 

av nedskrivningar och den linjär undersöker nedskrivningarnas storlek. Formlerna för 

analyserna är följande: 

𝑷𝑹𝑶𝑩(𝑨𝑽𝑶𝑰𝑫𝒋𝒕) =  
1

1 + 𝑒−𝑧
, 𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒁

=  𝛽0 + 𝛽1𝑩𝑨𝑻𝑯𝒋𝒕 + 𝛽2𝑷𝑰𝑴𝑬𝑻𝑹𝑰𝑪𝒋𝒕 + 𝛽3𝑮𝑾𝒋𝒕 + 𝛽4𝑩𝑻𝑴𝒋𝒕

+ 𝛽5∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑗𝑡 + 𝛽6∆𝐶𝐹𝑗𝑡 + 𝛽7𝑺𝑰𝒁𝑬𝒋𝒕  ∑𝛼𝑖𝑰𝑵𝑫𝒋𝒕 + ∑ 𝜂𝒀𝑬𝑨𝑹

2018

𝑡=2005

+ 𝜀𝑗𝑡

8

𝑖=1

 

𝑰𝑴𝑷𝒋𝒕 = 𝛽0 + 𝛽1𝑩𝑨𝑻𝑯𝒋𝒕 + 𝛽3𝑷𝑰𝑴𝑬𝑻𝑹𝑰𝑪𝒋𝒕 + 𝛽4𝑮𝑾𝒋𝒕 + 𝛽𝟓𝑩𝑻𝑴𝒋𝒕 + 𝛽6∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑗𝑡

+ 𝛽7∆𝐶𝐹𝑗𝑡 + 𝛽8𝑺𝑰𝒁𝑬𝒋𝒕 + ∑𝛼𝑖𝑰𝑵𝑫𝒋𝒕

8

𝑖=1

+ ∑ 𝜂𝒀𝑬𝑨𝑹

2018

𝑡=2005

+ 𝜀𝑗𝑡 

4.3.1 Variabler för regressionsanalysen 

Undersökningen består av en hel del variabler, det finns vägningsvariabler, 

resultatvariabler, beroende variabler, behandlingsvariabler, och kontrollvariabler. I 

detta underkapitel kommer dessa variabler definieras, förklaras och förutspås vilket 

samband de kommer att ha. I tabell 2 finns det en sammanställning med samtliga 

variabler, hur de är uträknade och vilket worldscope nummer som använts. 

Undersökningen består av två stycken beroende variabler (AVOID och IMP), AVOID 

är en dikotom variabel som får värdet ett ifall företaget undviker att redovisa någon 

nedskrivning av goodwill och värdet noll annars. IMP beskriver nedskrivningarnas 

storlek, variabelns resultat är vägt med totala tillgångar från året tidigare. Det finns bara 

en behandlings variabel i denna undersökning denna är (BATH), denna står för Big 

Bath-redovisning och är den relevanta resultat variabeln före nedskrivningar när dessa 
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är under medianen av nollresultat, annars är den noll. BATH variabelns beteende kan 

vara ett resultat av prestandan av resultatet före nedskrivningar och inte av 

rapporterings incitament. 

Den första av kontroll variablerna är PIMETRIC är den relevanta resultat före 

nedskrivningar variabeln, dessa är PIE och ∆PIE vilka i sin tur har blivit förklarade 

tidigare i kapitlet. Enligt Storå (2013) och Riedl (2004) så låter PIMETRIC variabeln 

BATH att fånga upp den inkrementella effekten av rapporterings incitament. 

Förväntningarna på PIMETRIC är att det finns ett negativt samband mellan 

nedskrivningsförluster och PIMETRIC, detta eftersom högre värden för variabeln 

indikerar bättre prestanda från företagets sida.  

Det finns ytterligare fyra ekonomiska variabler som i undersökningen fungerar som 

kontrollvariabler, dessa är BTM, GW, ΔSALES och ΔCF. Variabeln BTM motsvarar 

företagets pris till bok ratio (book-to-market ratio) före nedskrivningar. BTM är 

kalkylerad genom att ta det totala aktiekapitalet för företag j plus nedskrivningarna av 

goodwill för året och dividera detta med marknadsvärdet av företag j vid slutet år t. Om 

ett företag har högre BTM förväntas det att de är mera benägna att göra större 

nedskrivningar av goodwill än om företaget har en lägre BTM, eftersom en högre BTM 

den redovisade goodwillen är övervärderad, speciellt om värdet för BTM överskrider 

värdet ett. 

Variabeln GW motsvarar värdet för goodwill före nedskrivningar och som är vägt med 

företagets totala tillgångar för året. Företag med ett högt värde av goodwill förväntas vara 

mera benägna att göra större nedskrivningar än företag med lägre GW, eftersom dess 

relativa mängd goodwill som är subjekt för nedskrivningstestet är större än för ett företag 

med lägre GW. Variablerna GW och BTM är båda mätta vid slutet av observationsåret 

före någon nedskrivning av goodwill tagits i beaktande. I denna undersökning förväntas 

variablerna GW och BTM ha ett positivt samband mellan nedskrivningsförluster av 

goodwill och variablerna i fråga. (AbuGhazaleh et al. 2011; Storå, 2013) 

Följande variabler är ΔSALES och ΔCF dessa är även de ekonomiska kontroll variabler 

för undersökningen och mäter förtagens prestationer. ΔSALES är den årliga 

förändringen i företagets försäljning, detta är vägt med företagets totala tillgångar t-1. 

Denna variabel fångar företagets periodiserings relaterade prestation och representerar 

ett brutto prestationsmått. ΔCF är de årliga förändringarna i kassaflöde för företag j 

under period t, även denna variabel är vägd med totala tillgångar från perioden t-1. ΔCF 
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fångar i sin tur upp den penga-relaterade prestationen för företaget och representerar 

ett netto prestationsmått. Ett högre värde för variablerna ΔSALES och ΔCF innebär en 

bättre prestation för företaget i fråga därför förväntas dessa i denna undersökning ett 

negativt samband mellan nedskrivningar av goodwill och ΔSALES och ΔCF. (Riedl, 

2004; Storå, 2013) 

Undersökningen har ytterliga tre stycken kontroll variabler (SIZE, IND och YEAR). 

IND är en variabel som fungerar som indikator på vilken industri företaget i fråga är 

från och baserar sig på SIC koderna som börjar på (0,1,2,3,4,5,7,8). Variabeln YEAR (t= 

2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018) är 

också den en variabel som fungerar som indikator och representerar observationsåren 

och får värdet ett ifall observationsåret är t, annars får det värdet noll. SIZE är en 

kontrollvariabel som anger företagets storlek. Den beräknas som den naturliga 

logaritmen av företagets totala tillgångar från det föregående året t-1.  
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Tabell 2 Sammanställning av variabler som används i undersökningen 

Typ Variabel Definition

Vägningsvariabel
Totala tillgångar för företag j  vid slutet av året t 

(Worldscope #02999)

Behandlingsvariabel

Resultatvariabler

Kontrollvariabler

Beroendevariabel

𝑻𝑨𝒋𝒕

𝑬𝒋𝒕

𝑷𝑰𝑬𝒋𝒕

∆𝐸𝑗𝑡

∆𝑃𝐼𝐸𝑗𝑡

𝑰𝑴𝑷𝒋𝒕

𝑩𝑨𝑻𝑯𝒋𝒕

𝑷𝑰𝑴𝑬𝑻𝑹𝑰𝑪𝒋𝒕

𝑮𝑾𝒋𝒕

𝑩𝑻𝑴𝒋𝒕

∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑗𝑡

∆𝐶𝐹𝑗𝑡

𝑰𝑵𝑫𝒋 

𝒀𝑬𝑨𝑹𝒕

              s   a           a           𝒕  𝑬𝒋𝒕 

=     o  s   a             a  𝒋        𝒕  o   sco    01651  
 𝑻𝑨𝒋𝒕   

              s   a          s        a           a  𝒋        𝒕 
(𝑷𝑰𝑬𝒋𝒕 = 𝑬𝒋𝒕 + 𝑰𝑴𝑷𝒋𝒕)

             a                s   a           a  𝒋         𝒕
−           𝒕(∆𝐸𝑗𝑡 = 𝑬𝒋𝒕 + 𝑬𝒋𝒕− )

                             s   a          s        a 
         a  𝒋         𝒕 −           𝒕 (∆𝑃𝐼𝐸𝑗𝑡 = 𝑷𝑰𝑬𝒋𝒕 − 𝑬𝒋𝒕− )

    a    s        s     s             a  𝒋        𝒕 
 𝑰𝑴𝑷𝒋𝒕 =    s        a  a   oo               a  𝒋        𝒕 

 o   sco    182       c   so       os       a  𝑻𝑨𝒋𝒕  ]

 a  a         B  h  a h   o  s      𝑩𝑨𝑻𝑯  o s a a 
          a  a   s   a          s       a   a  a     

𝑷𝑰𝑬𝒋𝒕 𝑒  𝑒  ∆𝑃𝐼𝐸𝑗𝑡   

D        a  a   s   a          s        a   a  a     
(𝑷𝑰𝑬𝒋𝒕       ∆𝑃𝐼𝐸𝑗𝑡)

      oo              s        a           a        s     
 a       𝒕  𝑮𝑾𝒋𝒕 =  oo       o   sco    18280

+   s        a  a   oo               a  𝒋        𝒕 
 o   sco    182       c   so       os      a   𝑻𝑨𝒋𝒕 

Boo −  o −  a      a  o         s        a           a  𝒋
     s      a     𝒕  𝑩𝑻𝑴𝒋𝒕 =  o a a a     a   a             a  𝒋

     s      a       𝒕  o   sco    0   5 +    s        a  
+    s        a  a   oo               a  𝒋 
    s      a     𝒕      c   so       os      a 
/ marknadsvärdet f        a      s      a      
 o   sco    08001          

                a           s               a  𝒋
         𝒕 −           𝒕   o   sco    01001
         a             −  o   sco    0 201
         a            −    𝑨𝒋𝒕−   

                      a   assa               a  𝒋 
        𝒕 −           𝒕   o   sco    0 201
          a             𝒕 −  o   sco   0 201
     a  𝒋          𝒕 −   T𝐴𝑗𝑡−1  

    s     a  a     so     1 o       a   s S C  o      
 = 0,1,2, , ,5,7,8 och a  a s a  a  s    a  0 

   a s  a  a    so     1 o  o s   a  o s         𝒕

 
 = 2005,2006,2007,2008,200 ,2010,2011,

2012,201 ,201 ,2015,2016,2017,2018
och a  a s    0

𝑨𝑽𝑶𝑰𝑫𝒋𝒕

D  o o   a  a              a    a     s         a 
  oo      (𝑨𝑽𝑶𝑰𝑫𝒋𝒕    1   a        a            o  sa 

    o     s                   , a  a s 0) 
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5 RESULAT 

Detta kapitel behandlar resultaten av undersökningen. Kapitlet lyfter först fram 

deskriptiv statistik och en korrelationsanalys för att sedan övergå till resultaten av 

regressionsanalyserna. Slutligen kommer en kort sammanfattning för resultatet. 

5.1 Deskriptiv statistik 

I tabell 3 beskrivs deskriptiv statistik för variablerna för undersökningens totala sampel, 

där kan man avläsa variablernas medelvärde, median, maxvärde, minimumvärde, 

standardavvikelse, skevhet och toppighet. Tidsintervallet som undersöks är 2005–2018 

dvs. 14 år.  

Den första kolumnen till vänster i tabell 3 visar vilken variabel det är frågan om, först 

har vi de två oberoende variablerna som sedan efterföljs av oberoende- och 

kontrollvariablerna. Noteras bör även att undersökningens variabler har winsoriserats 

vid den första (0,01) och nittionionde (0,99) percentilen. Winsorisering av variablerna 

görs för att undvika extremvärden och göra undersökningen mera rättvisande.  Alla 

variabler är även vägda med företagets totala tillgångar eftersom många av variablerna 

annars skulle vara summor över flera miljoner. Vissa variabler kan även vara påverkade 

av att en del bolag endast hade giltig bokslutsinformation från halva tidsperioden vilket 

kan ge en större effekt på vissa max, min och medelvärden.  
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Tabell 3 Sammanställning av deskriptiv statistik (n = 4268) 

Medel-

värde  Median Max Min

Std.- 

Avvikelse  Skevhet Toppighet

AVOID 0,25687 0,00000 1,00000 0,00000 0,43696 1,11297 2,23870

IMP 0,00974 0,00259 0,12332 -0,00188 0,01886 3,69946 19,12951

BATH -0,01309 0,00000 0,00000 -0,19748 0,03201 -3,38943 16,23954

GW 0,19101 0,15967 0,57952 0,00124 0,14737 0,64740 2,47927

BTM 0,50708 0,40698 2,14739 -0,01178 0,37133 1,86567 7,74090

∆PIE 0,00454 0,00274 0,23850 -0,21975 0,05662 0,21649 8,58398

∆E 0,00166 0,00177 0,23599 -0,24821 0,05892 -0,17251 8,94960

PIE 0,06775 0,05786 0,31573 -0,10701 0,06582 0,96535 5,61193

E 0,06509 0,05617 0,31486 -0,12822 0,06790 0,77202 5,54873

∆CF 0,00947 0,00686 0,16010 -0,09593 0,03653 0,80716 6,79606

∆SALES 0,12035 0,04549 1,69175 -0,39417 0,30418 2,98487 13,81395

SIZE 15,75540 15,72697 19,04373 12,02857 1,55263 -0,09344 2,54454  

Det man direkt kan avläsa i tabellen är att det trots winsoriseringen fortfarande finns 

variabler som har relativt extrema värden om man jämför dem med medelvärdet och 

medianen. BTM har t.ex. ett maximumvärde på 2,14739 men en median på 0,40698 och 

medelvärde på 0,50708. Ett annat sätt man kan se att det fortfarande finns en del 

extremvärden kvar trots winsoriseringen på en procentsnivå, är att medelvärdet för 

flertalet variabler i tabell 3 är högre än deras median.  

En annan viktig del i statistisk analys är variablernas normalfördelning. Samplet antas 

ska vara normalfördelat och detta kan illustreras som en klockformad kurva där den 

största delen av samplet ska vara inom normalfördelningen från medelvärdet med andra 

ord i mitten av kurvan. Måtten för Skevhet och Toppighet som man kan hitta i de två 

sista kolumnerna i tabell 3 används för att ge en uppfattning om normalfördelningen. 

Skevhet anger om variablerna avviker till vänster eller höger i normalfördelningskurvan, 

om variabeln är helt normalfördelad så ska skevhetsvärdet för variabeln ligga på noll. Så 

om värdet för skevhet är högt så blir fördelningen snedare åt antigen vänster eller höger 

beroende på om värdet för skevhet är negativt eller positivt.  

Variablernas toppighet anger hur mycket toppen av samplet avviker från 

normalfördelningen, om värdet är positivt är det en toppig fördelning och om värdet är 
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negativt innebär det att fördelningen är platt. En sak som kan inverka på variablernas 

skevhet och toppighet är skillnaden på bolagen som inkluderats i samplet och hur mycket 

bokslutsdata som var tillgängligt och fullständigt för de olika variablerna. Toppigheten 

kan också vara en produkt av stora kast i samplet och att de i de flesta variabler finns 

höga värden som gör att samplet blir toppigt. 

Det gjordes alltså en winsorisering av alla variabler, winsoriseringen gjordes på 

enprocentsnivå för de högsta och lägsta värdena. I bilaga 1 hittar man den deskriptiva 

statistiken för variablerna före winsorisering. Man kan göra vissa jämförelser för att 

illustrera den stora skillnaden mellan variablerna före och efter winsorisering på 

enprocentsnivå. En väldigt stor skillnad kan man se på variablerna BTM, ∆CF och 

∆SALES, de hade en toppighet på 297 ,257 och 779 före winsorisering och efter var den 

nere kring värdet 10 för samtliga. Man märker även en stor skillnad i maxvärdet för en 

del variabler, och även på variablernas skevhet. Däremot är skillnaderna inte så stora 

bland medelvärden och medianen, men man kan ändå påstå att winsorisering på 

enprocentsnivå i detta fallet ledde till ett mera rättvisande resultat. Winsorisering på 

enprocentsnivå innebär alltså att de värde som ligger utanför enprocentsnivån både 

högre och lägre blir ändrade till samma värde som  

I tabell 4 kan man avläsa variablernas korrelation, detta ges för att ytterligare granska 

lämpligheten av variablerna. När det kommer till variablernas lämplighet kan man utläsa 

från en korrelationsmatris hur mycket de olika variablerna korrelerar med varandra och 

för att de ska vara lämpliga att använda i undersökningen ska korrelationen inte vara för 

hög.  
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Tabell 4 Korrelationsmatris  

AVOID IMP BATH BTM GW _CF _PIE _SALES _E PIE SIZE E

AVOID 1  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA

IMP  NA 1

BATH  NA -0,126 1

BTM  NA 0,253 -0,097 1

GW  NA 0,306 0,026 -0,053 1

_CF  NA -0,073 0,168 -0,166 -0,051 1

_PIE  NA -0,002 0,592 -0,142 0,073 0,334 1

_SALES  NA -0,027 0,067 -0,188 -0,069 0,253 0,184 1

_E  NA -0,346 0,586 -0,211 -0,046 0,326 0,928 0,180 1

PIE  NA -0,101 0,305 -0,420 0,053 0,316 0,476 0,214 0,464 1

SIZE  NA -0,146 0,117 0,213 -0,138 -0,112 -0,057 -0,221 -0,012 -0,157 1

E  NA -0,385 0,310 -0,457 -0,047 0,307 0,446 0,206 0,548 0,950 -0,108 1  

I tabell 4 kan man med en snabb överblick konstatera att korrelationen är på en rimlig 

nivå. Noteras bör att PIE och E samt ΔPIE och ΔE har en väldigt hög korrelation och att 

det i detta samband förekommer en multikollinearitet. Detta kan dock förklaras genom 

att det i många fall i samplet är samma värde på de två variablerna och att flertalet bolag 

har samma resultat före nedskrivningar som efter nedskrivningar. Detta utgör heller 

inget problem för denna undersökning eftersom dessa par av variabler inte används i 

samma formler.  

En ganska hög korrelation kan hittas mellan variablerna BATH och ΔPIE samt ΔE. Detta 

kan bero på att BATH till mångt och mycket bygger på dessa variabler, som tidigare 

nämnt antar BATH det relevanta värdet av PIE eller ΔPIE om dessa underskrider den 

negativa medianen. Dessutom är ΔPIE och ΔE samma värde i många bolag i 

undersökningen, de har helt enkelt rapporterat samma vinst före nedskrivningar och 

vinst efter nedskrivningar.  

Multikollinearitet mellan två eller flera oberoende variabler innebär att det finns en 

samvariation mellan dessa variabler. Detta kan i sin tur påverka förklaringskraften i 

regressionsmodellen vilket gör att det blir svårare att analysera och upptäcka samband. 

Korrelationen borde inte vara över 0,8 ett värde över detta kan innebära att 

sannolikheten för multikollinearitet är hög. (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 113) 



46 
  

I följande undekaptiel kommer resultaten från de olika regressionsanalyserna att 

presenteras och analyseras för att slutligen komma fram till ett resultat av 

undersökningen och om H1 stämmer.  

5.2 Resultat från regressionsanalyserna 

Detta underkapitel kommer att presentera och analysera resultaten från 

regressionsanalyserna som används i undersökningen. Den första regressionsanalysen 

görs som en logistisk regressionsanalys eftersom beroende variabeln AVOID är en binär 

variabel. Den andra analysen har IMP som beroende variabel och i detta fall passar en 

vanlig linjär regressionsanalys. I tabell 5 kan man utläsa resultaten från den logistiska 

regressionsanalysen med variabeln AVOID som beroende variabel. I tabell 6 hittar man 

resultaten för den linjära regressionsanalysen med variabeln IMP som beroende 

variabel. 

Tabell 5 Resultat av logistisk regressionsanalys  

𝑷𝑹𝑶𝑩(𝑨𝑽𝑶𝑰𝑫𝒋𝒕) =  
 

 + 𝒆−𝒛
, 𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒁

=  𝜷𝟎 + 𝜷 𝑩𝑨𝑻𝑯𝒋𝒕 + 𝜷𝟐𝑷𝑰𝑴𝑬𝑻𝑹𝑰𝑪𝒋𝒕 + 𝜷𝟑𝑮𝑾𝒋𝒕 + 𝜷𝟒𝑩𝑻𝑴𝒋𝒕 + 𝜷𝟓∆𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺𝒋𝒕 + 𝜷𝟔∆𝑪𝑭𝒋𝒕

+ 𝜷𝟕𝑺𝑰𝒁𝑬𝒋𝒕  ∑𝜶 𝑰𝑵𝑫𝒋𝒕 + ∑ 𝜼𝒀𝑬𝑨𝑹

𝟐𝟎 𝟖

𝒕=𝟐𝟎𝟎𝟓

+ 𝜺𝒋𝒕

𝟖

 = 

 

N= 4031

Variabel

Förväntad 

riktning Koefficient Standardfel t-värde p-värde

C ? -159,094 20,358 -7,815 0,000***

BATH + 4,356 1,584 2,751 0,006***

∆PIE + -2,926 0,916 -3,195 0,001***

GW - -1,398 0,253 -5,514 0,000***

BTM - -0,705 0,098 -7,190 0,000***

∆CF + 2,713 1,156 2,346 0,019**

∆SALES + -0,435 0,128 -3,402 0,001***

SIZE - -0,221 0,026 -8,564 0,000***

YEAR JA

IND JA

R2 - värde 0,058845

* Sig n ifika n t  på  1 0% n iv å ; **Sig n ifika n t  på  5 % n iv å ; *** Sig n ifika n t  på  1 % n iv å

Beroende variabel = AVOID
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Det första man kan konstatera är att alla resultat från analysen förutom ∆CF är 

signifikanta på 1 % nivå. ∆CF är dock signifikant på 5% vilket är helt okej. Precis som 

förväntat är BATH statistiskt positivt signifikant in detta avseende men koefficienten 

4,356. Detta stöder även H1 att företag som missar sina resultatmål är mera benägna att 

rapportera nedskrivningar av goodwill. Överlag har de flesta variablerna det förväntade 

förtecknet dock har ∆PIE gått i helt andra riktningen än vad som förväntades och den är 

signifikant på 1% nivå. 

 𝑅2 ligger på värdet 0,058845 vilket motsvara ca.  5,9 % vilket är ganska lågt men det 

motsvarar också tidigare forskning kring detta ämnet t.ex. Storå (2013) hade ett värde 

som låg kring 7%. 𝑅2 är ett värde som ska förklara hur bra datan och regressionsmodellen 

passar ihop. Värdet ligger mellan 0 och 1, ju längre mot 1 värdet är desto bättre förklarar 

regressionsmodellen variationen i den beroende variabeln. Överlag kan man säga att 

denna första analys tyder på att hypotesen om att företag som tydligt har missat sina 

resultatmål använder sig av nedskrivningar av goodwill för att manipulera resultaten 

ytterligare nedåt.  

I bilaga 2 hittar man en regressionsanalys som har gjort med PIE istället för ∆PIE. Detta 

har gjorts för att kontrollera skillnaden som uppkommer när man har använt den 

variabel som inte är förändringen. En väsentligt stor skillnad är att variabeln BATH inte 

är alls signifikant för undersökningen när man använder PIE. Även ∆CF är icke statistisk 

signifikant i detta sammanhang. En annan sak är att PIE har den förväntade riktningen 

vilket ∆PIE inte hade. I tabellen i bilaga 2 kan man även notera att ∆SALES även här har 

fel förtecken jämfört med förväntningarna. 
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Tabell 6 Resultat från linjär regressionsanalys 

𝑰𝑴𝑷𝒋𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷 𝑩𝑨𝑻𝑯𝒋𝒕 + 𝜷𝟑𝑷𝑰𝑴𝑬𝑻𝑹𝑰𝑪𝒋𝒕 + 𝜷𝟒𝑮𝑾𝒋𝒕 + 𝜷𝟓𝑩𝑻𝑴𝒋𝒕 + 𝜷𝟔∆𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺𝒋𝒕 + 𝜷𝟕∆𝑪𝑭𝒋𝒕 + 𝜷𝟖𝑺𝑰𝒁𝑬𝒋𝒕

+ ∑𝜶 𝑰𝑵𝑫𝒋𝒕

𝟖

 = 

+ ∑ 𝜼𝒀𝑬𝑨𝑹

𝟐𝟎 𝟖

𝒕=𝟐𝟎𝟎𝟓

+ 𝜺𝒋𝒕 

N = 1080

Variabel

Förvantad 

riktning Koefficient Standardfel t-värde p-värde

C ? -0,7785 0,2871 -2,7177 0,0068***

BATH - -0,1346 0,0210 -6,4002 0,000***

∆PIE - 0,0554 0,0124 4,4575 0,000***

GW + 0,0404 0,0037 10,9068 0,000***

BTM + 0,0132 0,0013 10,4139 0,000***

∆CF - 0,0030 0,0017 1,7667 0,0776*

∆SALES - -0,0214 0,0158 -1,3509 0,1770

SIZE + -0,0016 0,0004 -4,5203 0,000***

YEAR JA

IND JA

R2-värde 0,22903

Beroende variabel = IMP

* Sig n ifika n t  på  1 0% n iv å ; ** Sig n ifika n t  på  5 % n iv å ; *** Sig n ifika n t  på  1 % n iv å  

Först kan man se 𝑅2 på den sista raden i tabell 6, detta ligger på ca. 23% vilket i sig är 

ganska lågt men inte oförväntat när det gäller bokslutsdata. Man kan nog anta att datan 

passar bra till denna regressionsmodell. När det gäller variablerna signifikans så kan 

man konstatera att ∆CF inte är signifikant för denna undersökning och att ∆SALES är 

signifikant på 10% nivå. Resterande av variablerna är signifikanta på 1 % nivå.  

När det gäller den förväntade riktningen för variablerna kan man utläsa från tabell 6 att 

∆PIE inte heller i detta fall det förväntade riktningen, dock är koefficienten väldigt låg så 

det kan vara några små kastningar i samplet som gör att den inte är negativt signifikant. 

Sedan har även ∆SALES en positiv riktning vilket inte var förväntat, denna variabel har 

dock så låg koefficient och är endast signifikant på 10% så det förändrar inte utgången 

av analysen desto mera. Även variabeln SIZE har en annan riktning än förväntat, detta 
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kan dock bero på att en större SIZE variabel medför till en lägre IMP eftersom de båda 

är beroende av företagets totala tillgångar.  

Precis som förväntat är BATH negativt vilket stöder antagandet om att företag som 

missar sina resultatmål gör större nedskrivningar än företag som inte gör det.  När de 

båda regressionsanalyserna är gjorda och de flesta variabler är signifikanta och med det 

förväntade förtecknet kan man nog konstatera att H1 accepteras. Företag med ett resultat 

före nedskrivningar som tydligt underskrider deras vinstmål manipulerar sina resultat 

nedåt genom nedskrivningar av goodwill.  

I bilaga 2 hittar man även för denna regressionsmodell en sammanställning av resultatet 

som uppkom om man körde analysen men PIE istället för ∆PIE med beroende variabeln 

IMP. Denna analys ledde dock inte till några större skillnader i resultatet. Det som dock 

bör noteras är att PIE i detta fallet inte hade något statistiskt signifikant samband med 

beroende variabeln IMP. Som sagt gav denna analys inga större skillnader men visar på 

att resultatet i den första regressionsanalysen kan uppfattas som korrekt. 

Dessa resultat mynnar slutligen ut i att man kan acceptera hypotesen angående 

resultatmanipulering genom nedskrivningar av goodwill. H1: Företag med ett resultat 

före nedskrivningar som tydligt underskrider deras resultatmål manipulerar sina 

resultat nedåt genom nedskrivning av goodwill. – Accepteras. 

5.3 Sensitivitetsanalys 

Sensitivitetsanalyser görs för att man dels vill kontrollera hur resultatet ändrar när man 

gör diverse ändringar i modellerna. Detta ger ytterligare bekräftelse för resultaten i 

undersökningen och det ökar undersökningens reliabilitet. Ytterligare kan 

sensitivitetsanalyser ge en mera förståelse för resultatet av undersökningen men och 

bakomliggande orsaker.  

Den första sensitivitetsanalysen för denna undersökning är att köra 

regressionsanalyserna med variablerna före de har winsoriserats. Detta gjorde i den 

deskriptiva statistiken också. Det som nämndes där är att winsorisering innebär att man 

ändrar de värden som ligger utanför den första och nittionionde percentilen så att de 

motsvarar det värde som är antingen den första eller nittionionde percentilen. Orsaken 

till varför man winsoriserar är att man vill få bort extremvärden. Därför görs denna 

sensitivitetanalys för att kontrollera hur resultatet ändrade vid winsoriseringen.  
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I bilaga 3 finns tabeller som sammanställer resultaten av regressionsanalyserna på 

owinsoriserade variabler. I den första där AVOID är beroende variabeln kan man direkt 

lägga märke till är att BATH i detta faller inte är statistiskt signifikant men att variabeln 

har samma riktning som förväntades. Annars ändrade resultaten inte direkt något vilket 

tyder på att det finns vissa extrem värden men att de inte är såpass stora så de skulle 

ändra hela resultatet. Man kan också konstatera att extremvärden för variabeln BATH 

är såpass extrema att det totalt ändrar förutsättningarna när alla värden är med. Detta 

kan man också härleda till att BATH hade en väldigt hög toppighet i den deskriptiva 

statistiken när man jämförde de winsoriserade variablerna med när de inte var 

winsoriserade. 

I den andra tabellen i bilaga 3 där IMP är beroende variabel ser man ∆CF nu inte längre 

är statistiskt signifikant men har ändrat förtecken en annan sak man kan lägga märke till 

är att ∆SALES nu är ännu mer icke signifikant för denna undersökning. Dessutom har 

R2 värdet minskat lite vilket kan antyda att datan nu inte passar lika bra ihop med 

modellen som tidigare. Men överlag inga stora kast i de andra variablerna. De övriga 

effekterna av winsoriseringen hittar man i kapitel 5.1 där den deskriptiva statistiken tas 

upp.  

Den nästa sensitivitetsanalysen som gjorts är regressionsanalys där fasta årsspecifika 

aspekter har beaktats (year fixed effects). Detta gör man genom att skapa dummy-

variabler av samtliga år som finns med i undersökningen. Genom detta får man fram 

variationer i resultatet som kan inträffa över tiden men inte kan hänföras till de andra 

åren för kontrollvariablerna. En sammanställning av denna analys finns i bilaga 4, vid 

denna analys användes AVOID som beroende variabel. I bilaga 4 det noteras att inga 

större skillnader har uppkommit genom denna sensitivitetsanalys. Det som ändrat mest 

är att ∆SALES inte längre är signifikant även ∆CF har sjunkit i signifikans men är ännu 

signifikant på 10% nivå. 

I den andra regressionsmodellen där årsspecifika resultat har beaktats, denna analys 

gjordes med beroende variabeln IMP och hittas i bilaga 4. Noteras bör att även här är 

både ∆SALES och ∆CF icke signifikanta efter denna analys. En annan sak som ändrade 

var förtecknet på ∆SALES, även fast koefficienten är väldigt låg. Men inte heller i denna 

sensitivitetsanalys förändrades resultatet väsentligt.  

Det sista sensitivitetstest som genomförs är en cross-section fixed-analys, vilket innebär 

att företagsspecifika aspekter undersöks och genom en sådan regressionsanalys så 
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elimineras yttre faktorer som kan påverka resultatet. Firm Fixed-effects innebär att 

variablerna som inkluderats i regressionsmodellen kontrolleras för icke observerbara 

observationer. Alla företag tilldelas en dummyvariabel för att dessa icke observerbara 

observationer kan vara oberoende av företag.  I bilaga 5 presenteras resultaten av denna 

analys. 

Det första som borde noteras är att signifikansen för nästan samtliga variabler har 

sjunkit. En del variabler är helt och hållet icke signifikanta nu, däremot är variablerna 

riktning enligt det förväntade. I denna analys steg även R2 värdet väsentligt, 

förklaringsgraden för denna analys ligger på ca. 55% vilket börjar vara högt om man 

jämför med värdet i den tidigare regressionsanalysen där värdet låg på ca 23%. Denna 

ökning i förklaringsgraden är dock inte ovanlig i samband med tester som beaktar 

företagsspecifika aspekter. Denna analys varken stjälper hypotesen eller stärker upp den 

desto mera p.g.a. variablernas låga signifikanta samband i denna analys.  

Med dessa sensitivitetsanalyser kan man konstatera att i det stora hela är resultaten 

hållbara och konsekventa när man jämför dem med resultaten från de ursprungliga 

regressionsanalyserna. Några små effekter uppkom med de årsspecifika analyserna men 

inga som ändrar på utfallet av resultatet. Testet för de företagsspecifika aspekterna gav 

en hel del stora förändringar, speciellt med tanke på variablernas signifikans. Däremot 

ändrar det inte resultatet för undersökningen desto mera. Winsorisering av variablerna 

gav ganska stora effekter och där fick man en tydlig bild på hur viktigt det är med 

winsorisering och att beakta extremvärden.  

5.4 Sammanfattning av resultaten 

Detta kapitel inleddes med att beskriva den deskriptiva statistiken av variablerna som 

ingår i undersökningens modeller. Där konstaterades att det finns en del skevhet och 

toppighet bland vissa variabler vilket tyder på att samplet inte var normalfördelat. 

Genom winsorisering kunde dessa fixas till en bättre nivå och samplet kan användas för 

undersökningen. Därefter gjordes en korrelationsanalys för att se om det förekommer 

någon multikollinearitet mellan variablerna som används i regressionsmodellerna. Det 

kunde konstateras att det finns en multikollinearitet mellan variablerna PIE och E samt 

ΔPIE och ΔE. Detta utgör dock inget problem eftersom de inte används samtidigt i 

någondera av modellerna.   

Sedan gjordes regressionsanalyserna och resultaten från dessa presenterades i tabell 5 

och 6. Där fanns det en hel del signifikanta samband som stärker hypotesen om att 
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företag som missat sina resultatmål manipulerar sina resultat nedåt. Det gjorde även 

regressionsanalyser där ∆PIE byttes ut mot PIE för att undersöka effekterna av detta. I 

stort sett kan man konstatera att resultaten som uppkommit i denna undersökning 

stämmer överens med resultaten som finns i tidigare forskning.  

På regressionsanalyserna gjordes även diverse sensitivitetstest vilket innebär att man 

kontrollerar om resultatet ändrar när man ändrar om variabler eller kontrollerar för 

årsspecifika effekter etc. Sensitivitetstesten som gjordes var effekten av winsorisering av 

variablerna, test av årsspecifika effekter samt företagsspecifika effekter. Resultatet av 

dessa test tyder på att modellen håller. De resultat som kom från winsorisering av 

variablerna gav effekt på framför allt BATH variabelns signifikanta samband.  Det 

gjordes som sagt även ett sensitivitetstest genom att beakta årsspecifika samt 

företagsspecifika aspekter, de årsspecifika testerna gav inga desto större avvikelser från 

det ursprungliga resultatet. Däremot gav analysen av de företagsspecifika aspekterna gav 

en del anmärkningsvärda resultat t.ex. att samtliga variabler signifikans blev mycket 

sämre. De olika tabellerna som redogör för sensitivitetsanalyserna hittas i bilagorna.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att undersökningens resultat överensstämmer 

med syftet och forskningsfrågan som ställdes inledningsvis. Att ledningen använder sig 

av diskretionen som redovisninen av goodwill enligt IFRS 3 innefattar för att manipulera 

resultaten nedåt när man missat sina resultatmål. Avslutningsvis så accepteras H1. 
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6 KONKLUSIONER 

Detta kapitel kommer innehålla en sammanfattning på vad som undersökts och vilka 

resultat som fått i avhandlingen och vilka slutsatser som kan dras utgående från 

resultaten i regressionsanalyserna. En diskussion om validitet och reliabilitet och övriga 

begränsningar gällande forskningen kommer att tas upp. Kapitlet avslutas med förslag 

om vidare forskning inom området.  

6.1 Sammanfattande diskussion 

Avhandlingens syfte var att undersöka om företagens ledning använder sig av den 

diskretion som medföljer vid redovisning av goodwill enligt IFRS 3 för att manipulera 

resultatet nedåt. Specifikt i situationer där företaget missat sina resultatmål och väljer 

att sänka resultatet ytterligare för att kunna göra ett bättre resultat följande år även så 

kallad big bath-redovisning. Avhandlingen motiveras genom den stora diskretion som 

finns i redovisningen av goodwill enligt IFRS 3 och hur denna diskretion kan användas 

för att manipulera resultaten för företag. Forskningsfrågan som ställdes i början var: 

manipulerar bolag vars resultat tydligt underskrider deras vinstmål sitt resultat nedåt 

genom nedskrivningar av goodwill? 

Forskning inom detta ämne är ingenting nytt, det finns en hel del tidigare forskning som 

undersökt sambandet mellan nedskrivning av goodwill och resultatmanipulering. De 

flesta forskningar har även kommit till slutsatsen att det förekommer 

resultatmanipulering genom nedskrivningar av goodwill och att redovisningen av 

goodwill enligt IFRS 3 är problematisk. En genomgång av tidigare forskning gällande big 

bath-redovisning gjordes också, där det blev tydligt att detta fenomen förekommer och 

att det har hittats indikationer på att ledningen manipulerar resultaten nedåt vid 

tillfällen när företaget missat sina resultatmål (Storå, 2013; Gonclaves et al. 2018; Giner 

och Pardo, 2015; AbuGhazaleh et al. 2011).  

Det gjordes även några paralleller till den amerikanska motsvarigheten till IFRS 3, vilket 

är SFAS no.142. Där presenterades liknande resultat av Jordan och Stanley (2004) och 

Filip, JeanJean och Paugam (2015), dessa hade i sina undersökningar kommit fram till 

att det finns motsvarande problem i SFAS no.142. som i IFRS 3. Utifrån denna tidigare 

forskning formulerades en hypotes om att företag som missat sina resultatmål är mera 

benägna att manipulera sina resultat ytterligare nedåt. Liknande resultat som de tidigare 

forskningarna förväntades också denna undersökning utmynna i.  
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Med detta som utgångspunkt samlades sedan bokslutsdata in för indexet STOXX 600 

Europé från databaserna Orbis och Thompson One Datastream för perioden 2005–

2018. Samplets storlek slutade på 1080 observationer för nedskrivningar av goodwill 

efter diverse avgränsningar, totalt sätt ligger samplet på 4031 observationer.  Därefter 

har datan som samlats in analyserats genom två olika regressionsmodeller. Den första 

modellen gjorde på hela samplet och gjordes som en logistisk regression där beroende 

variabeln hade kodats som en dummyvariabel, denna variabel motsvarade de företag 

som hade gjort någon nedskrivning. Den andra regressionsanalysen som gjorde var en 

linjär regressionsanalys för att försöka reda ut storleken hur storleken på företagens 

nedskrivningar påverkar intressevariablerna. En sammanställning av samtliga variabler 

som använts i undersökningen hittas i tabell 2 och regressionsmodellerna som använts 

hittas i kapitel 4.3. 

Den första regressionsanalysen (se tabell 5) gav ett resultat som tyder på att det 

förekommer resultatmanipulering genom nedskrivningar av goodwill när företagen har 

missat sina resultatmål, detta resultat överensstämde med tidigare forskning och var 

väntat. Resultatet för BATH variabeln hade förväntad riktning och ett signifikant 

samband med beroende variabeln AVOID, något förvånande var dock att variabeln för 

förändringen av resultatet före nedskrivningar ∆PIE inte hade det förväntade sambandet 

med beroende variabeln, utan pekade egentligen åt helt andra hållet.  Slutsatsen som kan 

dras utifrån resultatet är att företag som missat sina resultatmål manipulerar sina 

resultat nedåt med hjälp av nedskrivningar av goodwill.  

Syftet med modellen var att reda ut på vilket sätt intressevariablerna påverkar storleken 

av nedskrivningarna. Den andra analysen gjordes med hjälp av en linjär 

regressionsanalys där storleken på nedskrivningarna användes som beroende variabel. 

Resultatet för den andra regressionsanalysen (se tabell 6) motsvarar de resultat som var 

förväntade före analysen. De motsvarar även resultaten som både Storå (2013) och 

AbuGhazaleh et al. (2011) fick i sina undersökningar angående samma ämne. Det går 

alltså att konstatera att big bath-redovisning förekommer bland företagen i detta sampel 

och man kan tolka resultatet som att företag som missat sina resultatmål gör större 

nedskrivningar vilket är i enlighet med vad som var förväntat och teorin bakom big bath-

redovisning.  

Slutligen genomfördes även tester för att säkerställa modellernas robusthet. Det gjordes 

tre olika typer av sensitivitetstest; kontroll av effekterna från winsorisering av 

variablerna, kontroll av årsspecifika effekter och kontroll av företagsspecifika tester. 
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Genom dessa tester kunde det konstateras att modellerna håller vid de flesta tester. Det 

test som gav störst förändring var kontrollen för de företagsspecifika aspekterna, detta 

gjorde så att de flesta variablerna inte var så signifikanta längre.  

6.2 Validitet och reliabilitet 

Slutligen ska även undersökningens validitet och reliabilitet diskuteras. Validitet innebär 

att slutsatserna som dragits från undersökningen ska kontrolleras om de hänger ihop 

eller inte. Till hjälp används frågor angående undersökningen t.ex. om måtten i 

undersökningen verkligen mäter det de ska, om det finns ett kausalt förhållande mellan 

två variabler samt om mätningsmetoderna är lämpade för denna undersökning. Med 

reliabilitet avses undersökningens tillförlitlighet och om undersökningens resultat skulle 

bli de samma om undersökningen skulle göras på nytt. Med andra ord undersöks om 

undersökningen genomförts utan tillfälliga eller slumpmässiga betingelser. (Bryman & 

Bell, 2017) 

För denna undersökning kan det konstateras att validitet bör vara hög eftersom 

undersökningen utförs genom en binär och linjärregressionsanalys med samma 

tillvägagångssätt som använts i tidigare forskning av t.ex. AbuGhazaleh et al. (2011) och 

Storå (2013) vilket gör att det finns starka antydningar på att metoderna som används i 

undersökningen är korrekta och håller hög validitet. Variablerna som används i denna 

undersökning förekommer även i tidigare undersökningar av liknande karaktär, de har 

också motiverats i tidigare undersökningar så validiteten i variablerna håller också hög 

nivå. Datan som använts i undersökningen har bearbetats och sedan behandlats som 

paneldata vilket kan motivera en hög validitet.  

Angående reliabiliteten så kan det konstateras att datamaterialet har samlats in från 

databaserna Orbis och Thompson One Datastream, givetvis kan det alltid förekomma fel 

i bokslutsdata som man samlar in men dessa databaser ska erbjuda väldigt högkvalitativt 

datamaterial. Några stickprov har gjorts för att jämföra med några företags verkliga 

bokslut, i dessa fall har inget fel upptäckts. Däremot kan aldrig ett helt felfritt data 

garanteras. I detta fall handlar undersökningen om stora börsnoterade bolag vilket kan 

antas höja kvalitén på bokslutsdatan som hittats.  Det har även beskrivits i detalj hur 

undersökningens data och sampel har tagits fram vilket underlättar en eventuell 

replikering av undersökningen. Dessutom har behandlingen av data gjort med högsta 

noggrannhet i Microsoft Excel. Slutligen kan det nämnas att undersökningens validitet 
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och reliabilitet antas hålla hög nivå eftersom undersökningen mäter det den avser samt 

att undersökningen borde vara replikerbar. 

6.3 Kontribution och förslag till fortsatt forskning 

Denna avhandling undersöker om diskretion förekommer vid nedskrivning av goodwill, 

speciellt i kontexten av resultatmål och Big Bath-redovisning. Det är också här som 

avhandlingen kontribuerar till den nuvarande forskningen. Det finns visserligen en del 

tidigare forskning om ämnet nedskrivningar av goodwill, dock är det inte lika många som 

undersöker Big Bath-redovisning. Denna avhandling har en väldigt lång 

undersökningsperiod 2005–2018 vilket inte de andra har. De flesta tidigare 

undersökningar har inte undersökt denna sak med såhär färska årtal. Resultatet tyder 

även på att inget har direkt ändrat från den tidigare forskningen utan diskretionen 

kopplad till nedskrivningar av goodwill förekommer ännu.  

Som förslag till fortsatt forskning inom detta område kunde det göras undersökningar 

utifrån tidserieanalyser av nedskrivningar av goodwill för att undersöka hur aktuella 

nedskrivningar av goodwill påverkar framtida nedskrivningar av goodwill, eftersom 

denna liksom många andra tidigare forskningar främst undersöker nedskrivningar av 

goodwill ur ett tvärsektionellt perspektiv. Företag som manipulerar sina resultat uppåt 

kommer troligtvis möta en större press att redovisa nedskrivnings förluster av goodwill 

i framtiden, det kommer alltså vara lättare för företag som manipulerar sina nuvarande 

resultat nedåt att nå upp till resultatmålen i framtiden.  

Framtida undersökningar kunde också fokusera på andra incitament än de som är 

relaterade till resultatmål vid undersökningar om nedskrivningar av goodwill. Framtida 

forskning kunde också fokusera på t.ex. om storleken på företaget har någon koppling 

till nedskrivningar av goodwill eller om det finns en diskretion vid allokeringen av 

goodwill till kassagenererandeenheter. 
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BILAGA 1 DESKRIPTIV STATISTIK INNAN WINSORISERING 

 

  Medelvärde  Median Max Min 
Std.-
avvikelse Skevhet Toppighet 

AVOID 0,74313 1,00000 1,00000 0,00000 0,43696 -1,11297 2,23870 

IMP 0,01058 0,00259 0,41811 -0,03521 0,02698 7,57364 84,96324 

BATH -0,01500 0,00000 0,00000 -0,93414 0,04954 -8,87035 119,34870 

∆PIE 0,00439 0,00274 0,93243 -0,93414 0,07897 -0,20812 44,27921 

PIE 0,06811 0,05786 0,97655 -0,76883 0,07839 1,57415 26,69051 

E 0,06532 0,05617 0,97655 -0,76883 0,08055 1,30292 24,64343 

∆E 0,00161 0,00177 0,93243 -0,93414 0,08021 -0,32748 41,78279 

GW 0,19204 0,15967 1,05937 -0,00763 0,15083 0,81575 3,35741 

BTM 0,51969 0,40698 16,86608 -2,95516 0,54956 11,89547 297,20680 

∆CF 0,00980 0,00686 1,54565 -0,36235 0,04799 8,33661 257,01070 

∆SALES 0,13223 0,04549 23,67039 -8,71198 0,56548 19,87260 779,89700 

SIZE 15,75232 15,72697 19,45809 10,41897 1,57014 -0,13268 2,71609 
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BILAGA 2 REGRESSIONSANALYS MED PIE I STÄLLET FÖR ∆PIE 

N= 4031

Variabel

Förvänta

d riktning Koefficient Standardfel t-värde p-värde

C ? -167,6190 20,4751 -8,1865 0,000***

BATH + 0,0594 1,2470 0,0476 0,9620

PIE + 2,5858 0,7484 3,4552 0,0005***

GW - -1,3219 0,2538 -5,2087 0,000***

BTM - -0,5745 0,1053 -5,4560 0,000***

∆CF + 1,0743 1,1735 0,9155 0,3599

∆SALES + -0,4569 0,1285 -3,5543 0,0004***

SIZE - -0,1953 0,0260 -7,5109 0,000***

YEAR JA

IND JA

R2-värde 0,059371

* Sig n ifika n t  på  1 0% n iv å ; ** Sig n ifika n t  på  5 % n iv å ; ** Sig n ifika n t  på  1 % n iv å

Beroende variabel = AVOID

 

 

N = 1080

Variabel

Förvantad 

riktning Koefficient Standardfel t-värde p-värde

C ? -0,8176 0,2910 -2,8095 0,0051***

BATH - -0,0849 0,0177 -4,8096 0,000***

PIE - 0,0147 0,0102 1,4441 0,1490

GW + 0,0412 0,0037 11,0484 0,000***

BTM + 0,0139 0,0014 10,1578 0,000***

∆CF - -0,0104 0,0159 0,6566 0,5116

∆SALES - 0,0035 0,0017 2,0584 0,0398**

SIZE + -0,0017 0,0004 -4,8964 0,000***

YEAR JA

IND JA

R2-värde

Beroende variabel = IMP

* Sig n ifika n t  på  1 0% n iv å ; ** Sig n ifika n t  på  5 % n iv å ; ** Sig n ifika n t  på  1 % n iv å  
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BILAGA 3 REGRESSIONSANALYS UTAN WINSORISERING 

N = 4031

Variabel

Förväntad 

riktning Koefficient Standardfel t-värde p-värde

C ? -174,0077 19,5066 -8,9204 0,000***

BATH + 1,4676 1,0494 1,3985 0,1620

∆PIE + -1,4268 0,6334 -2,2525 0,0243**

GW - -1,3551 0,2463 -5,5013 0,000***

BTM - -0,5347 0,0868 -6,1600 0,000***

∆CF + 2,9040 0,9289 3,1263 0,0018***

∆SALES + -0,2028 0,0724 -2,8032 0,0051***

SIZE - -0,2166 0,0251 -8,6234 0,000***

YEAR JA

IND JA

R2-värde 0,056226

Beroende variabel = AVOID

* Sig n ifika n t  på  1 0% n iv å ; ** Sig n ifika n t  på  5 % n iv å ; *** Sig n ifika n t  på  1 % n iv å  

N = 1080

Variabel

Förväntad 

riktning Koefficient Standardfel t-värde p-värde

C ? -0,551378 0,411261 -1,340701 0,1803

BATH - -0,079438 0,02358 -3,368932 0,0008***

∆PIE - 0,034305 0,014473 2,370253 0,018**

GW + 0,066252 0,005218 12,69772 0,000***

BTM + 0,006183 0,000942 6,563831 0,000***

∆CF - -0,011153 0,019962 -0,558705 0,5765

∆SALES - 0,000943 0,00182 0,518341 0,6043

SIZE + -0,001495 0,000502 -2,975831 0,003***

YEAR JA

IND JA

R2-värde 0,188534

* Sig n ifika n t  på  1 0% n iv å ; ** Sig n ifika n t  på  5 % n iv å ; *** Sig n ifika n t  på  1 % n iv å

Beroende variabel = IMP
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BILAGA 4 YEAR-FIXED EFFEKTER  

N = 4031

Variable

Förväntad 

riktning Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C ? 5,7977 0,4641 12,4920 0,000***

BATH + 4,2485 1,5917 2,6692 0,0076***

∆PIE + -2,7884 0,9332 -2,9881 0,0028***

GW - -1,3982 0,2540 -5,5050 0,000***

BTM - -0,6936 0,1028 -6,7451 0,000***

∆CF + 2,1132 1,1954 1,7678 0,0771*

∆SALES + -0,1808 0,1904 0,9495 0,3424

SIZE - -0,2179 0,0260 -8,3801 0,000***

YEAR FIXED JA

IND JA

R2-värde 0,732076

Beroende variabel = AVOID

* Sig n ifika n t  på  1 0% n iv å ; ** Sig n ifika n t  på  5 % n iv å ; *** Sig n ifika n t  på  1 % n iv å  

N = 1080

Variabel

Förväntad 

riktning Koefficient Standardfel t-värde p-värde

C ? 0,01922 0,00643 2,98782 0,0029***

BATH - -0,13694 0,02121 -6,45552 0,000***

∆PIE - 0,05694 0,01274 4,47012 0,000***

GW + 0,03979 0,00372 10,69490 0,000***

BTM + 0,01334 0,00134 9,92586 0,000***

∆CF - -0,01756 0,01664 -1,05539 0,29150

∆SALES - 0,00058 0,00257 0,22396 0,82280

SIZE + -0,00162 0,00035 -4,58791 0,000***

YEAR FIXED JA

IND JA

R2-värde 0,237853

* Sig n ifika n t  på  1 0% n iv å ; ** Sig n ifika n t  på  5 % n iv å ; *** Sig n ifika n t  på  1 % n iv å

Beroende variabel = IMP
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BILAGA 5 FIRM FIXED EFFEKTER 

N = 1080

Variabel

Förväntad 

riktning Koefficient Standardfel t-värde p-värde

C ? -0,260744 0,325879 -0,800125 0,4239

BATH - -0,045906 0,025307 -1,813912 0,0701*

∆PIE - 0,013771 0,013526 1,018121 0,3089

GW + 0,07307 0,007437 9,824582 0,000***

BTM + 0,01654 0,001774 9,322574 0,000***

∆CF - -0,024798 0,016095 -1,540743 0,1238

∆SALES - 0,003717 0,001845 2,015106 0,0442**

SIZE + -0,001768 0,00099 -1,786948 0,0743*

YEAR JA

IND JA

R2-värde 0,555113

* Sig n ifika n t  på  1 0% n iv å ; ** Sig n ifika n t  på  5 % n iv å ; *** Sig n ifika n t  på  1 % n iv å

Beroende variabel = IMP

 


