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Sammandrag: 

Ett centralt syfte med denna avhandling är att undersöka ifall bokslutsdispositioner 

används som ett verktyg för att styra resultatet och i hur stor omfattning 

bokslutsdispositioner förekommer under skattesatsförändringar. En ytterligare 

forskningsfråga är att utreda ifall de företag som inte använder bokslutsdispositioner 

i stället utövar resultatmanipulation genom totala periodiseringar.  

Undersökningen är av kvantitativ natur och beräkningar görs för att mäta förekomsten 

av bokslutsdispositioner och  totala periodiseringar. Tidsperioden för den empiriska 

undersökningen avgränsas till åren 2010 - 2016 och styrs av det faktum att 

undersökningen utreder effekten av samfundsskattesänkningen år 2012 och år 2014. 

Majoriteten av tidigare forskning har använt aggregerade eller totala periodiseringar 

som en proxy för att beräkna förekomsten av periodiseringsbaserad 

resultatmanipulation. Den här avhandlingen kommer även enbart att fokusera på 

förekomsten av periodiseringsbaserad resultatmanipulation i studiens 

undersökningsansats. 

De erhållna resultaten ger signifikanta bevis på att finska bolag använder 

bokslutsdispositioner för att justera resultatet. När det gäller två påföljande 

bolagsskattesänkningar stöder resultaten förväntningarna om att bolagen inför den 

andra bolagsskattesänkningen i stället har haft resultatsänkande aktiviteter i form av 

totala periodiseringar, eftersom de troligtvis saknar bokslutsdispositioner från den 

tidigare bolagsskattesänkningen. 
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1 INLEDNING 

Företagsorganisationer utgör de starkaste sociala systemen på jorden och har en 

genomgripande inverkan på omgivningen genom att de kontrollerar enorma resurser 

världen över samt påverkar varje människoliv. Därför kan införandet av skatter leda till 

många olika konsekvenser och de senaste företagsskandalerna har dock framhävt 

missbruk av företag som överskattat vinsten till kapitalmarknaderna, vilket har lett till 

att rapporteringen av vinster till skattemyndigheterna har granskats med ökad oro över 

spridningen av skattekringgående (Desai 2005). 

Genom att justera nivån på bokslutsdispositioner kan bolag däremot uppnå en önskad 

effektiv skattesats - ett område med finansiell redovisningspraxis som både är relativt 

komplex och mycket subjektiv, vilket dessutom innebär ökade möjligheter att styra 

resultatet (Holland och Jackson 2004). Bokslutsdispositioner är tillfälliga skattemässiga 

periodiseringar så som avskrivningar och reserveringar, som används i syfte att påverka 

beskattningen av det redovisade resultatet i resultaträkningen, dvs. årets resultat. 

Bokslutsdispositioner är således åtgärder som företag använder sig av för att antingen 

minska eller öka det skattemässiga resultatet, vilket i sin tur även påverkar 

inkomstskatten i motsvarande utsträckning under samma inkomstår (Tomperi 2005). 

Företag kan därav med hjälp av bokslutsdispositioner skjuta upp beskattning av bolagets 

resultat längre fram. Det är fullkomligt lagligt att göra bokslutsdispositioner och reglerna 

för bokslutsdispositioner regleras av skattemyndigheterna. Syftet med dessa är att staten 

vill både stödja och stimulera bolagen till att behålla eget kapital under goda år och 

därmed bidra till en ökad möjlighet för framtida ekonomisk tillväxt (Rabe 2002). Av 

samplet som ingår i denna avhandling använder ca 30  % av företagen 

bokslutsdispositioner.  

Även om skattemässiga konsekvenser är en motiverande faktor i många företagsbeslut, 

anses ledningens åtgärder som utarbetats enbart för att minimera bolagens 

skatteförpliktelser vara ett allt viktigare inslag inom företagsverksamhet. Hur värderas 

bolagens skattekringgående aktiviteter av investerare? Om dessa undvikande aktiviteter 

är kostnadsfria för investerare är frågan trivial. Traditionellt har bolagens 

skattekringgående betraktats som en värdeöverföring till aktieägarna. Sådana 

undvikande aktiviteter kan å andra sidan vara kostsamma på många plan. Bortsett från 

de direkta kostnaderna för att bedriva sådan verksamhet måste företagsledningen 

vanligtvis se till att dessa åtgärder döljs från skattemyndigheterna. Under processen kan 
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sådana bearbetningar ge ledningen ökad handlingsfrihet för att eftersträva 

självbetjäningsändamål. (Desai och Dharmapala 2009) 

1.1 Problemdiskussion 

Redovisning bygger på subjektiva bedömningar vilket möjliggör för företag att tillämpa 

den redovisningsmetod som leder till det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet och 

som exempelvis bidrar till den lägsta skattekostnaden (Stockenstrand 2014; Siikavuo 

2016). Genom omfattande användning av bokslutsdispositioner har möjligheterna för 

företagen att själva styra beskattningsunderlaget blivit större, samtidigt som 

utvecklingen av god redovisningssed riskerar att hämmas (SOU 2005). 

På motsvarande sätt kan offentliga företag som framställer parallella finansiella 

rapporter samtidigt överdriva vinsten för kapitalmarknaderna och underskatta vinster 

som rapporteras till skattemyndigheterna. På så vis kan dessa företag tillfredsställa 

investerare på potentiellt manipulerade grunder och samtidigt undvika skatter (Desai 

2005). Företagen kan följaktligen med hjälp av bokslutsdispositioner och 

periodiseringar styra resultatet och uppnå skattelättnader. Syftet med periodiseringar är 

att uppnå ett resultat som bättre återspeglar den verkliga finansiella situationen, men 

genom att justera nivån på bokslutsdispositioner och periodiseringar kan företagen 

uppnå fördelar för egen vinning. Det redovisade värdet tenderar även att avvika från det 

skattemässiga värdet för det fall olika periodiseringar har tillämpats i bokföringen 

respektive i deklarationen. Trots att resultatstyrning vanligen är laglig, anser Remenaric 

et al. (2018) att det ur ett företagarperspektiv ofta är oetiskt och bör därmed motverkas. 

Redovisningens funktion är att beräkna utdelningsbara vinster och att tillgodose 

användbar information för ägarna och övriga intressenter,  medan Lagen om beskattning 

av inkomst av näringsverksamhet har som skyldighet att fastställa beskattningsbar 

inkomst. Detta skapar en spänning mellan dessa lagar. Skattemyndigheterna insisterar 

på att lagen fastställer en lägre gräns för redovisad vinst, medan principen om 

försiktighet i bokföringen kräver att företaget inte redovisar allt för mycket utdelningsbar 

vinst (Siikavuo 2016). 

Därav följer beräkningen av beskattningsbar inkomst som sådan inte inkomstgenerering 

i enlighet med redovisningsteorier. Nackdelen med detta samband kan resultera i att 

redovisningen blir alltför skattedriven och att kvaliteten försämras (Bjuvberg 2005). 

Beskattning regleras av skatteregler och redovisning enligt bl.a. bokföringslagen samt 

förordningar. Därmed accepteras endast finansiella rapporter som upprättats i enlighet 
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med god redovisningssed som skattegrunder (Siikavuo 2016). Tidigare forskning visar 

även att förändringar i ett lands bolagsskatt leder till manipulering av bokslut (Guenther 

1994). Kan skattesatsförändringar skapa ett extra starkt incitament för att nå resultat? 

1.2 Syfte 

Ett centralt syfte med denna avhandling är att undersöka ifall bokslutsdispositioner 

används som ett verktyg för att styra resultatet och i hur stor omfattning 

bokslutsdispositioner förekommer under skattesatsförändringar. En ytterligare 

forskningsfråga är att utreda ifall de företag som inte använder bokslutsdispositioner i 

stället utövar resultatmanipulation genom totala periodiseringar. Bokslutsdispositioner 

används av företag för att kunna jämna ut skattetrycket, främst som åtgärd för att 

balansera vinster och förluster. Lundén (2011) menar att ifall en sänkning av 

bolagsskatten skulle bli aktuell i framtiden blir en av fördelarna rent ekonomiskt den 

eventuella vinst som görs i och med att skattekostnaden därmed blir lägre. 

1.3 Metod samt avgränsning 

Material som kommer att användas i denna avhandling är vetenskapliga artiklar, 

lagtexter, publikationer från skatteverket och uppgifter från databasen Voitto+ (Suomen 

Asiakastieto Oy).  Även redovisningsstandarder kommer att studeras.  

Betydelsen av bokslutsdispositioner som verktyg för resultatstyrning analyseras på basis 

av en empirisk undersökning, där situationen i bolagen jämförs före och efter 

skattesatsförändringarna.  

Undersökningen består av små- och medelstora företag i Finland och tidsperioden för 

undersökningen kommer att begränsas till åren 2010 – 2016,  där effekten av 

samfundsskattesänkningen1 år 2012 och år 2014 undersöks. År 2012 sänktes 

samfundsskattesatsen från 26,0 % till 24,5 % och en ytterligare sänkning trädde i kraft 1 

januari 2014.  Samfundsskttesatsen i Finland sänktes därmed ytterligare med 4,5 

procentenheter från 24,5 % till 20,0 %.  

1.4 Disposition 

För att läsaren ska kunna få en helhetssyn över avhandlingen definieras olika begrepp 

och termer mer ingående i den teoretiska referensramen. Tidigare forskning inom ämnet 

 
1 Samfundsskatt är den skatt företag, föreningar och samfund betalar. 
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kommer att behandlas i det tredje kapitlet. I det fjärde kapitlet framställs metod samt en 

beskrivning av undersökningsansats, metodval, datainsamling samt variabler.  

Empiriska studien baserar sig på finansiella data vilket leder till analys och slutsatser. 

Resultatet återges i det femte kapitlet följt av en diskussion i det sjätte kapitlet.  

Avslutningsvis ges konklusioner i avhandlingens sjunde och sista kapitel. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Nedanstående kapitel i denna avhandling har i syfte att bygga på problemdiskussionen 

och ge en presentation över de mest fundamentala begrepp som används i avhandlingen. 

I kapitlet ges definitoner för vad som kan avses med bokslutsdispositioner och 

resultatmanipulation för att läsaren ska få en djupare förståelse över området. 

2.1 Bokslutsdispositioner 

Syftet med bokslutsdispositioner är påverka det skattemässiga resultatet på ett sådant 

sätt som gynnar verksamheten. De presenteras efter finansiella intäkter och kostnader i 

resultaträkningen och bokförs i två poster, Förändring av avskrivningsdifferens och 

Förändring av reserver. Bokslutsdispositioner ses som en möjlighet till en 

avstämningspost i resultat- och balansräkningen för att uppnå överensstämmelse mellan 

det beskattningsbara och bokföringsmässiga resultatet.  Bokslutsdispositioner utgör på 

så vis inte en transaktion utan används av företag i vinst- och förlustutjämnande syfte 

vid upprättandet av bokslutet. Endast utgifter för vilka motsvarande avdrag har gjorts i 

den löpande bokföringen 0ch i bokslutet får dras av vid beskattningen (NSL § 54). Det 

är med andra ord inte tillåtet att göra avdrag med hjälp av bokslutsdispositioner av andra 

orsaker än sådant som är direkt relaterat till beskattning eller skatteplanering (BFN 

2001/1659). Däremot tillämpar en liten bokföringsskyldig i allmänhet maximala 

avskrivningar enligt plan och därav förekommer ingen avskrivningsdiffers i 

resultaträkningen hos en liten bokföringsskyldig. Detta resulterar i att den enda 

relevanta bokslutsdispositionen för en liten bokföringsskyldig vanligtvis är förändring av 

skattemässiga reserver. Bokslutsdispositioner behandlas mer detaljerat i balansposten 

Ackumulerade bokslutsdispositioner. (Leppiniemi och Leppiniemi 2001) 

För att det ska vara möjligt att använda bokslutsdispositioner krävs det att bolaget 

redovisar ett positivt resultat före skatt (Johansson et al. 2013).   

Årets resultat är en bidragande faktor till varför bokslutsdispositioner är ett mindre 

vanligt förekommande fenomen hos små bolag än hos stora bolag. Inför potentiella 

kreditgivare vill små företag även skicka positiva signaler om att de gjort en större vinst 

och använder därför mindre bokslutsdispositioner (Andersson 2006). Små bolag har 

ofta höga växtambitioner men finansieringen av verksamheten med externt kapital kan 

dock innebära en svårighet, då företagsidén snarare bygger på kunskap än på fysiska 

resurser och kreditinstituten ofta ställer tämligen höga krav på säkerheter innan de 

beviljar lån (Bhide 1992). Antagandet förstärks även av att traditionella kreditgivare, 

exempelvis bankväsendet, är sällan villiga att ta några risker i samband med beviljandet 
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av lån. Tidigare erfarenhet tyder även på att många små och nyetablerade bolag har en 

tendens att gå i konkurs redan inom loppet av några år, vilket innebär en enorm risk för 

potentiella finansiärer. Olika analytiska finansverktyg som finns på marknaden är även 

utvecklade för stora och väletablerade bolag, och därmed besitter kreditinstituten en 

lägre kompetens när det kommer till att analysera mindre bolag (Lindvert och Widding 

2013). 

Övriga faktorer som kan påverka företagens användning av bokslutsdispositioner är bl.a. 

kapitalmarknadstryck, institutionella faktorer, lönsamhet, industri, lagstiftning, 

företagets storlek eller sänkt bolagsskatt.   

De eventuella negativa konsekvenser som kan uppstå vid användandet av 

bokslutsdispositioner är bland annat att den ökande mängden av skattemässiga reserver, 

vilket sker på bekostnaden av eget kapital, kan ha en negativ effekt på de finansiella mått 

och nyckeltal som fås på basis av balansräkningen. Följaktligen innebär detta en ökande 

skatteskuld, vilket även kan påverka investerare och potentiella kreditgivare negativt. 

Genom att använda skattemässiga reserver blir däremot fördelen ur företagens 

kostnadsperspektiv en lägre effektiv skattesats samt en buffert för sämre år (Andersson 

2006).  

2.1.1 Avskrivningsdifferens 

Avskrivningsdifferensen uppstår till exempel när bokföringsmässiga avskrivningar 

överstiger planenliga avskrivningar och utgör därav skillnaden mellan den totala 

avskrivningen som görs i räkenskaperna och den planenliga avskrivningen. Skillnaden i 

avskrivningar redovisas i balansposten Avskrivningsdifferens.  Förenklat innebär detta 

att det redovisade beloppet är större än den beräknade värdeminskningen. Syftet med 

avskrivningsdifferensen är att det leder till en bättre förutsättning för framtida 

finansiering av verksamheten, eftersom en ökad avskrivningsdifferens följaktligen 

minskar den beskattningsbara vinsten.  

Vanligtvis sträver man efter att bokföra sådana maximala avskrivningar som 

beskattningen tillåter, eftersom de avskrivningar som inte har gjorts under året kommer 

att skjuta upp avskrivningstidens längd med ett år. En utebliven avskrivning ger 

nämligen inte rätt till att göra två års avskrivningar under kommande räkenskapsperiod. 

På grund av inflation och räntefaktorn förlorar avskrivningarna sin funktion ju mer de 

skjuts upp. (Tomperi 2010) 
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Enligt NSL 54 § är det inte tillåtet att i beskattningen göra avdrag för avskrivningar till 

ett större belopp än motsvarande avdrag som under skatteåret eller tidigare 

räkenskapsperioder har redovisats av den bokföringsskyldige. Om de planenliga 

avskrivningarna är mindre än de maximala avskrivningar som tillåts enligt NSL och den 

bokföringsskyldige trots allt önskar att minska med ett belopp som motsvarar 

skattemässigt tillåtna maximala avskrivningar, bör även överavskrivningen tas upp som 

en negativ post i resultaträkningen (Leppiniemi och Leppiniemi 2001). De skattemässiga 

maximala avskrivningarna skjuter upp bolagets skattebetalningar vilket i de flesta fall 

gynnar verksamheten. Avskrivningsdifferensen påverkar på så vis räkenskapsperiodens 

resultat och leder även till att inkomstskatten minskar. Exmepelvis kan ett företag 

rapportera avskrivningar utöver plan för att justera sina rapporterade intäkter nedåt. För 

att justera intäkterna uppåt kan företaget rapportera mindre avskrivningar än planerat 

(Kallunki och Martikainen 1999).  

Om till exempel kostnaden för en maskin är 100 000 euro och den planenliga 

avskrivningen är 10 000 euro under en 12-månaders räkenskapsperiod, får högst 25 % x  

100 000 euro = 25 000 euro dras av i beskattningen, förutsatt att en motsvarande 

avskrivning har gjorts i bokföringen. Bokföringen bör anpassas enligt skattedirektiven 

vilket i detta fall leder till en avskrivning enligt plan om 10 000 euro och därtill en ökning 

av avskrivningsdifferensen om 15 000 euro. (Leppiniemi och Leppiniemi 2001) 

Under senare räkenskapsår kan avskrivningsdifferensen som redovisats i 

balansräkningen upplösas. Om den planenliga avskrivningen för följande räkenskapsår 

fortfarande är 10 000 euro, men den bokföringsskyldige däremot önskar att inte alls 

minska på avskrivningarna för att uppnå ett bättre årsresultat, till exempel med tanke på 

vinstutdelning, bör den bokföringsskyldige bokföra den planenliga avskrivningen om 

10 000 euro. Samtidigt är det möjligt att upplösa 10 000 euro från den tidigare bokförda 

avksrivningsdifferensen om 15 000 euro. Avskrivningsdifferensen kan däremot inte,  i 

vinst- eller förlustutjämnande syfte, upplösas till ett större belopp än vad som bokförts 

som planenliga avskrivningar under räkenskapsåret. Den totala avskrivningen bör vara 

antingen negativ eller noll. (Leppiniemi och Leppiniemi 2001) 

2.1.2 Skattemässiga reserver 

Med skattemässiga reserver avses en utgiftspost som redovisas i resultaträkningen innan 

kostnaden realiserats. På finska skiljer man på ”vapaaehtoiset varaukset” och 

”pakolliset varaukset”, däremot delar man inte in reserver i frivilliga och obligatoriska 
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inom svenskspråkig bokföring i Finland. De termer som används kallas för reserver och 

avsättningar. Skattemässiga reserver kan i viss mån vara avdragsgilla för skatteändamål. 

Villkoret är att motsvarande reserv eller avsättning redovisats i resultat- och 

balansräkningen. Skillnaden mellan skattemässiga reserver och avskrivningar är att 

avskrivningen utgör en slutgiltig kostnad, medan avsättningar och reserver är  kostnader 

som redovisas i förväg som utgifter och krediteras när de realiseras. (Siikavuo 2016)  

Reserver 

Företag har fått möjligheten att skapa olika skattemässiga reserver, vars maximala 

belopp regleras av skattelagstiftningen. De diskretionära förändringarna av dessa 

reserver bidrar till stora möjligheter att justera intäkterna, eftersom ökningarna 

(minskningar) vanligtvis debiteras (krediteras) mot inkomst. (Kasanen et al. 1996) 

Bestämmelser om hur reserver ska tas upp i bokslutet finns i BFL 5:15; "Överföring får 

göras till investeringsreserver, driftsreserver och övriga sådana skattemässiga reserver”. 

Den vanligaste reserven är driftsreserven och i takt med att reserverna ökar blir även 

kostnaderna i bokslutet större. Ifall det är möjligt att göra avdrag för reserven i 

beskattningen bidrar det till att beloppet av den taxerbara inkomsten minskar, vilket 

följaktligen leder till en lägre skattekostnad. Genom att minska eller återföra reserver 

och avsättningar uppnås således ett bättre bokföringsmässigt resultat, men på bekostnad 

av en högre beskattningsbar inkomst (Tomperi 2005). Driftsreserven är ett flexibelt sätt 

att reglera resultatet och dess belopp kan höjas när lönesumman ökar samt när en 

tidigare överföring inte har gjorts till maximalt belopp. Det är även möjligt att när som 

helst upplösa driftsreserven (Tomperi 2010). Driftsreserven infördes 1978 och beräknas 

som en procentandel av lönerna under den aktuella räkenskapsperioden. Däremot bör 

noteras att ökningen av reserven under åren 1978 - 1981 inte fick vara mer än 50 % av 

inkomsten och under åren 1982 - 1983 var respektive procent 75 % varefter 

begränsningen avlägsnades (Kasanen et al. 1996). 

Avsättningar 

Utgifter och förluster som orsakas av framtida förpliktelser ska även dras av i 

resultaträkningen (BFN  5:14). Avsättningar utgör en skuld för framtida förpliktelser 

som är säkra eller sannolika beträffande sin förekomst, men oviss i fråga om antingen 

belopp eller tidpunkt. Avsättningar delas in i tre olika poster i balansräkningen; 

avsättningar för pensioner, skatteavsättningar och övriga avsättningar (BFN 1:6).  
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Viktigt att poängtera är även att skattemässiga reserver, dvs. den uppskjutna 

skatteskulden, betraktas som en prioriterad skuld, vilket vidare innebär att om ett 

företag hamnar i betalningssvårigheter eller dessvärre går i konkurs, måste de 

skattemässiga reserverna regleras före övriga former av finansieringskrediter. Att bygga 

upp skattemässiga reserver kan således utgöra en risk för företaget i och med att det kan 

blir svårt att genomföra ytterligare reserver i situtioner där bolaget efter en framgångsrik 

period nått ett stadium av mognad. Upplösning av reserver kan även bli aktuell i 

situationer där likviditeten är avsevärt dålig, samtidigt som det kan bli svårt att 

återbetala den uppskjutna skatteskulden. Dessutom kan förändringar ske i reglerna 

kring skattemässiga reserver, vilket i en del fall kan leda till svårigheter för bolagens 

långsiktiga skatteplanering. Dessa förändringar kan förekomma mer eller mindre 

frekvent och är i jämförelse med traditionella finansieringsformer ofta mer politiskt 

framtagna. Tidigare hade skattesystemet präglats av höga skattesatser, men vad 

beträffar beskattningen har man dock under de senaste åren sett ett mönster mot lägre 

skatter och ökade reserveringsmöjligheter, eftersom bolagsskattesatsen i Finland har 

minskat steg för steg sedan 1980-talet från 60 % till att i dag vara 20 %. Följaktligen tyder 

detta på att fördelarna med användandet av bokslutsdispositioner ändå anses vara 

övervägande. (Andersson 2006; Järvenpää 1996) 

I figuren nedan (Figur 1) åskådliggörs  hur bolag genom att bokföra periodiseringar och 

bokslutsdispositioner antingen kan höja eller minska på det beskattningsbara resultatet. 

En minskning eller återföring av dessa bokningar leder till ett bättre redovisat resultat 

och följaktligen till en högre skattekostnad, medan en ökning däremot leder till ett sämre 

redovisat resultat. 

Figur 1 Resultatstyrning 
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2.2 Resultatmanipulation 

Företag kan manipulera sitt resultat genom två olika metoder, antingen genom 

periodiseringar eller genom verkliga aktiviteter (Roychowdhury 2006). 

Företagsledningen kan med hjälp av periodiseringar angripa den finansiella 

rapporteringen genom att använda sin diskretion vad gäller bedömningen av vilken 

tidsperiod den faktiska händelsen avser (Kothari, Mizik och Roychowdhury 2016). 

Resultatmanipulation genom verkliga aktiviteter innebär däremot att företaglsedningen 

genom medvetna handlingar avviker från den normala verksamheten med avsikt att 

vilseleda intressenter. Vidare innebär detta att man strävar efter att rapportera ett sådant 

resultat som önskas, snarare än vad som faktiskt avspeglar den ekonomiska verkligheten 

(Kothari, Mizik och Roychowdhury 2016). 

Earnings Management (eng.) är ett brett uttryck och i denna avhandling används olika 

varianter för att belysa och definiera begreppet, så som resultatmanipulation och 

resultatstyrning. Resultatmanipulation avser de avsiktliga handlingar som påverkar det 

redovisade resultatet (Healy och Wahlen 1999). Med andra ord innebär 

resultatmanipulation användning av redovisningstekniker i syfte att producera 

finansiella rapporter som ger en alltför positiv bild av ett företags affärsverksamhet och 

finansiella ställning (Sundvik 2017). Resultatstyrning drar nytta av hur 

redovisningsregler tillämpas och skapar på så vis finansiella rapporter som antingen 

ökar eller jämnar ut vinsten. 

De senaste två decennierna har  dock inneburit en tid som präglats av att investerare, 

långivare och  aktieägare blivit utsatta för bedrägeri genom resultatmanipulation med 

stora finansiella förluster som följd (Al Momani och Obeidat 2013). Det problematiska 

med resultatmanipulation är att handlingarna kan vara av antingen laglig eller olaglig 

karaktär, vilket i sin tur kan leda till svårigheter att avgöra hur handlingarna ska 

bedömas (Dechow, Sloan och Sweeney 1995). Som tidigare noterats är resultatstyrning 

vanligen är laglig, däremot anser Remenaric et al. (2018) att det ur ett 

företagarperspektiv ofta är oetiskt och bör därmed motverkas. Delade meningar råder 

även kring hur förekommande och problematiskt resultatmanipulation i själva verket 

faktiskt är. Enligt Dechow och Skinner (2000) föreligger det en distinktion gällande 

uppfattningen kring ämnet bland forskare och praktiker. Detta härrör från att praktiker 

allt oftare har en generell åsikt om att resultatstyrning är någonting problematiskt med 

avseende på redovisningens rättvisande bild. Däremot har man inom forskningen inte 

lagt ner några större resurser gällande praktiska undersökningar kring fenomenet.  
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Den huvudsakliga utmaningen inom resultatmanipulation som forskare står inför är att 

akademiker, och även investerare, är oförmögna att observera, eller framför allt att mäta 

andelen resultatmanipulation som förekommer bland periodiseringar. Faktum är att 

ledningens redovisningsåtgärder som avser att öka reserver, undvika försummelse av 

överenskommelser, höja kapitalet eller påverka utgångsläget inför 

kontraktsförhandlingar i stort sett är omöjliga att observera. Företag kan även sälja 

tillgångar såväl som realisera övriga vinster eller förluster för att uppnå önskat resultat. 

Studier tyder på att företag undviker att rapportera intäktsminskningar (Burgstahler och 

Dichev 1997). Beatty et al. (2002) hävdar i sin studie att offentliga banker i större 

utsträckning undviker intäktsminskningar än privata företag.  

Följaktligen har tidigare forskning dragit slutsatser från gemensamma hypoteser som 

testat både incitament för resultatstyrning, såväl som konstruktionsvaliditeten för de 

olika periodiseringsmodellerna som används för att uppskatta hur företagsledningen 

tillämpar skönsmässig bedömning inom redovisning. Eftersom befintliga modeller av 

förväntade periodiseringar ger diffusa uppskattningar om huruvida företagsledningen 

använder sin diskretion, har frågor tagits upp om huruvida de omärkbara 

resultatmanipuleringsmetoderna faktiskt inträffar. Det har gjorts minst tre försök att 

definiera begreppet resultatmanipulation: 

(1) Resultatmanipulation innebär "processen att vidta avsiktliga åtgärder inom ramarna för GAAP 
för att åstadkomma en önskad nivå av rapporterade intäkter". [Egen översättning] (Davidson, 
Stickney och Weil 1987)  

 (2) Resultatmanipulation innebär "ett målmedvetet ingripande i den externa finansiella 
rapporteringsprocessen, med avsikten att uppnå fördelar för egen vinning”. [Egen översättning] 
(Schipper 1989) 

 (3) "Resultatmanipulation uppstår när företagsledningen använder sin diskretion inom finansiell 
rapportering och vid strukturering av transaktioner med avsikten att förändra den finansiella 
rapporteringen, genom att antingen vilseleda en del intressenter angående företagets 
underliggande ekonomiska resultat, eller för att påverka utgångsläget vid kontraktsförhandlingar 
som baseras på rapporterade redovisningssiffror”. [Egen översättning] (Healy and Wahlen 1999) 

Bristen på samförstånd angående definitionen av resultatmanipulation grundar sig i 

olika tolkningar av empiriska bevis som framkommit i studier, vilka har i syfte att 

beräkna resultatmanipulation eller ge bevis på incitament för resultatmanipulation. 

Därav är det användbart att jämföra ovanstående tre definitioner. Alternativa metoder 

för beräkning av resultatmanipulation har använts av forskare för att utvärdera 

förekomsten av resultatmanipulation. En metod går ut på att studera totala 

periodiseringar och att använda regressionsmodeller för att beräkna förväntade och 

oförväntade periodiseringar. Ett andra tillvägagångssätt fokuserar på specifika 
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periodiseringar såsom avsättning för osäkra fordringar eller periodiseringar i specifika 

sektorer. Den tredje metoden undersöker diskontinuiteter i inkomstfördelningen. 

(Beneish 2001) 

Företag med onormalt höga (låga) intäkter uppvisar positiva (negativa) effekter på 

intäkter som innehåller periodiseringar. En konsekvens av detta är att man har varit mer 

benägen att upptäcka resultatmanipulation som ökar vinsten för de mest lönsamma 

företagen samt resultatmanipulation som minskar vinsten för de minst lönsamma 

företagen. Tekniker som uppskattar diskretion i förhållande till företagsledningens 

tidigare åtgärder eller i jämförelse med andra företag kan också vara problematiska ifall 

resultatmanipulationsbeteendet  i jämförelsegruppen inte är väldisponerad. (McNichols 

2000) 

Inom redovisning förekommer även termen "big bath", vilket innebär att 

företagsledningen medvetet manipulerar resultaträkningen genom att få dåliga resultat 

att framstå som ännu sämre i syfte att framtida resultat ska se bättre ut. Dechow och 

Sloan (1991) hävdar att organisationer även medvetet kan anskaffa sig extra kostnader 

under årets lopp, vilket leder till ett ännu sämre resultat för att därmed ha ökade 

förutsättningar att redovisa ett bättre resultat i framtiden. Specifikt kan 

företagsledningen ha incitament för att göra val som ökar de intäkter som rapporteras 

till aktieägarna, samtidigt som de gör val som minimerar rapporterade skattepliktiga 

inkomster (Manzon och Plesko 2001). Offentliga och privata företag skiljer sig i två 

avseenden som potentiellt kan ha konsekvenser för deras incitament att manipulera 

intäkter. För det första innebär lägre koncentration av äganderätt i offentliga företag 

samt minskningen av företagsledningens aktieinnehav att redovisning utgör en viktig 

roll i resultatutvärderingen. Den möjliga konsekvensen av detta är att företagsledningen 

inom publika bolag är mer benägen att manipulera intäkter för att antingen maximera 

redovisningsbaserade bonusar eller för att undvika att rapportera en sämre vinst som 

skulle påverka anställningstryggheten och leda till avskedande av chefer eller ledare. En 

annnan konsekvens av ett mer diffust ägande i offentliga företag är att redovisning har 

en viktig roll för att kommunicera med nuvarande och blivande aktieägare. (Sundgren 

2007) 
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2.2.1 Periodiseringsbaserad resultatmanipulation 

Tidigare låg forskningens huvudfokus inom periodiseringsbaserad resultatmanipulation 

på manipulering av periodiseringar baserat på regleringar inom GAAP2. Detta innebär 

diskretionära val av periodiseringsmetoder, t.ex. avskrivningsmetoder, 

värderingsmetoder för lager och beräkning av skulder. Därför påverkar 

periodiseringsbaserad resultatmanipulation inte företagets underliggande ekonomi i sig  

utan innebär en förändring i själva redovisningen. 

Eftersom periodiseringar spelar en betydande roll vid fastställandet av intäkter påverkar 

de slutligen även fördelningen av förmögenheten bland intressenterna. Dessutom 

möjliggör användningen av ledningens diskretion vad gäller periodiseringar ett sätt att 

förmedla information angående företagens framtida kassaflöden och kan därför leda till 

att informationsasymmetrin mellan ledningen och aktieägarna minskar. Även om 

periodiseringsbaserad resultatmanipulation kan påverka fördelningen av företagets fria 

kassaflöde bland intressenter, påverkar det inte värdet av företagets totala fria kassaflöde 

(Walker 2013). 

Återföring av periodiseringar under nästa redovisningsperiod skapar däremot en 

begränsning för användningen av periodiseringsbaserad resultatmanipulation. 

Storleken på de tidigare gjorda periodiseringarna och den snabba återföringen av 

periodiseringar innebär fler begränsningar för användningen av resultatmanipulation 

genom periodiseringar i motsvarande utsträckning under följande redovisningsperiod 

(Baber et al. 2011).  

Den strategi inom resultatmanipulation som används i syfte att öka intäkterna över den 

verkliga nivån går under benämningen maximeringsstrategi. Om man däremot önskar 

att minska intäkterna under den verkliga nivån, kallas det för en minimeringsstrategi. 

Kort sagt, eftersom ett företags resurser är begränsade, kommer den aktuella 

maximeringen med andra ord att driva framtida minimering och vice versa. Eftersom 

företag oftast tenderar att maximera, snarare än att minimera sina intäkter för att 

förbättra sin image till intressenterna, har maximeringsstrategier fått mer 

uppmärksamhet i forskningen och litteraturen. Maximering av nuvarande resultat 

uppstår genom att återföra gamla reserver eller minska på de förväntade kostnaderna. 

Sammantaget försöker företagsledningen maximera sina intäkter för att förbättra 

marknadsvärderingen av bolagets aktier, uppnå bättre incitament, förbättra 

 
2 GAAP = Generally Accepted Accounting Principles.  
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utgångsläget inför kontraktsförhandlingar och uppnå ett bättre resultat jämfört med 

konkurrenter. (Healy 1985; Fischer och Verrecchia 2004). 

Däremot innebär vinstminimering konservativ rapportering och därför har den inte fått 

mycket uppmärksamhet i litteraturen kring resultatmanipulation. Minimering leder till 

att det nuvarande resultatet överförs till framtida perioder. En av dessa strategier utgår 

ifrån att företag medvetet minskar sitt nuvarande resultat för att i framtiden ha en ökad 

möjlighet att rapportera bättre siffror när prestanda försämras (Giroux 2004). Som 

tidigare nämndes är strategin ”big bath" en extrem form av inkomstminimering för att 

rapportera extremt låga intäkter, vilket oftast förekommer när företagsledningen inte 

förväntar sig några bonusar under innevarande period eller genom att ha ökade 

förutsättningar att uppnå högre inkomstmål i framtiden (Ronen och Yaari 2008). 

2.2.2 Begränsningar med periodiseringsbaserad resultatmanipulation  

Som tidigare noterades kan periodiseringsbaserad resultatmanipulation definieras som 

användningen av företagsledningens diskretion inom finansiell rapportering för att 

manipulera intäkter (Healy och Wahlen 1999). Emellertid kan denna bedömning 

begränsas av flera aspekter. För det första begränsas användningen av 

periodiseringsbaserad resultatmanipulation av revisorernas granskning. Anledningen 

till detta är att större revisionsföretag, likt Big Four, har mer erfarenhet, ökad 

renommérisk och investerar mer i revisionsresurser för att upptäcka denna typ av 

resultatmanipulation i jämförelse med mindre revisionsföretag (Becker et al. 1998). För 

det andra begränsas tillämpningen av resultatmanipulation genom periodiseringar av ett 

företags redovisningsflexibilitet. Barton och Simko (2002) avslöjar att ett företags 

förmåga att manipulera intäkter genom periodiseringar begränsas av i vilken 

utsträckning periodiseringar har tillämpats under tidigare perioder eftersom de borde 

återföras i kommande perioder. Högre värden på nettotillgångarna indikerar därför på 

mindre redovisningsflexibilitet. Ett företags redovisningsperiod inverkar också på  

företagets redovisningsflexibilitet, eftersom periodiserade återföringar kan skjutas upp i 

större utsträckning om redovisningsperioden är längre (Zang 2012). 

Det finns även tre potentiella svårigheter med att upptäcka resultatmanipulation genom 

periodiseringar. För det första är det kritiskt ifall den specifika periodiseringen döljs av 

företagsledningens skönsmässiga bedömning. Om det inte är tydligt utformat vilken 

periodiseringsmetod som används av företagsledningen för att manipulera intäkter, 

minskar effekten av sådana test som är utformade för att upptäcka den här typen av 
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resultatstyrning. Om forskningen har i syfte att identifiera den totala omfattningen av 

manipulerade intäkter, skulle det krävas en modell för varje specifik periodisering som 

sannolikt kan tänkas manipuleras av ledningen. Vidare kräver specifika 

periodiseringsmetoder generellt mer institutionell kunskap och data än aggregerade 

periodiseringsmetoder. Detta höjer kostnaden för att tillämpa sådana metoder. Slutligen  

kan antalet företag som tillämpar resultatmanipultion genom specifika periodiseringar 

vara litet i relation till antalet företag med aggregerade periodiseringar. Detta kan 

begränsa generaliserbarheten av resultaten som erhållits från specifika 

periodiseringsstudier (McNichols 2000). 

2.2.3 Totala periodiseringar  

Tidigare studier har i stor utsträckning fokuserat på periodiseringsbaserade modeller, 

eftersom aktivitetsbaserad resultatmanipulering är ytterst svårt att upptäcka då det ofta 

redovisas korrekt i de finansiella rapporterna (Healy och Wahlen 1999). Ett företags 

totala periodiseringar utgörs av diskretionära samt icke-diskretionära periodiseringar 

(Jones 1991). De diskretionära periodiseringarna uppstår av att företagsledningen 

använder sin diskretion, medan de icke-diskretionära periodiseringarna uppstår i 

verksamheten utan påverkan av företagsledningens omdöme (Dechow och Schrand 

2004).  

Innan man diskuterar de olika periodiseringsmodellerna är det motiverat att definiera 

periodiseringar och beskriva de åtgärder som används inom den empiriska litteraturen. 

Genom att använda periodiseringar vill man åstadkomma en mer rättvisande bild, dvs. 

att inkomster och utgifter ska tas upp i bokföringen under den period de intjänats 

respektive förbrukats. Totala periodiseringar definieras vanligtvis (t.ex. Dechow et al. 

1995) som skillnaden mellan nettoresultat (NIit) och kassaflödet från verksamheten 

(CFOit). 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝑁𝐼𝑖𝑡 − 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 

I stället för att beräkna de totala periodiseringarna genom att subtrahera kassaflöde från 

verksamhetens rapporterade intäkter, beräknas de totala periodiseringarna vanligtvis 

utifrån ungefärliga uträkningar främst baserade på balansposter. Tidigare forskning 

(t.ex. Dechow et al. 1995; Healy 1985; Jones 1991) har beräknat de totala 

periodiseringarna (TACCit) för företag genom att använda den så kallade 

balansräkningsmetoden: 
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𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = Δ𝐶𝐴𝑖𝑡 − Δ𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖𝑡 − Δ𝐶𝐿𝑖𝑡 + Δ𝐷𝐶𝐿𝑖𝑡 − 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 
 
där  

TACC = totala periodiseringar  

Δ CA = förändringen i omsättningstillgångar  

Δ Cash = förändringen i kontanter och likvida medel 

Δ CL = förändringen i kortfristiga skulder  

Δ DCL = förändringen i kortfristiga amorteringar av långsiktiga skulder  

DEP  = avskrivningskostnader  

Index för i och t = företaget ”i” under perioden ”t” 

Majoriteten av tidigare forskning har använt aggregerade eller totala periodiseringar 

som en proxy för att beräkna förekomsten av periodiseringsbaserad 

resultatmanipulation (Franceschetti 2018). Den här avhandlingen kommer även enbart 

att fokusera på förekomsten av periodiseringsbaserad resultatmanipulation i studiens 

undersökningsansats. 

2.3 Nominell och effektiv skatt 

Inom IFRS skiljer man på den vinst som redovisas i resultaträkningen och den vinst som 

bolaget ska beskattas för i den angivna perioden (IAS 12:12). Ifall bolaget använder sig 

av beräkningar av effektiv skatt, ska skattekostnaden beräknas enligt god 

redovisningssed på räkenskapsperiodens vinst/förlust. Skillnader mellan den effektiva 

skatten och  den nominella skatten uppstår ifall bolaget använt sig av olika 

periodiseringar i bokföringen respektive i deklarationen.  

Ifall inga temporära avvikelser förekommer mellan skattemässigt värde och redovisat 

värde, bildas följaktligen ingen skillnad mellan den effektiva skatten och den nominella 

skatten. Med den effektiva skatten avses en skattekostnad, medan den nominella skatten 

är en skatteutgift och påverkar därmed inte resultaträkningen. Den effektiva 

skattekostnaden påverkas således endast av de inkomster och kostnader som ej beaktas 

skattemässigt och därmed blir den effektiva skattesatsen densamma som den nominella 

skattesatsen i sådana fall där inga avdragsgilla inkomster och kostnader finns. Vidare 

redovisas en skuld i balansräkningen när företaget betalat för lite skatt och följaktligen 

redovisas en fordring när företaget betalat för mycket skatt. Ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv är det således den effektiva skattekostnaden som inverkar på bolaget.  
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Med den nominella skatten avses gällande bolagsskattesats som tillämpas på det 

underlag som är föremål för beskattning. Därav kan en differens förekomma mellan den 

effektiva och den nominella skattesatsen, exempelvis för det fall olika regler har 

tillämpats för avdrag eller skattefria förmåner, vilket följaktligen leder till en skillnad 

mellan den beskattningsbara inkomsten och den faktiska inkomsten. 

(Konjunkturinstitutet 2019) 

Den effektiva skattesatsen beräknas som aktuell + uppskjuten skatt dividerat med 

resultat före skatt. Genom en sådan avstämning kan man räkna ut ifall 

räkenskapsperiodens skattekostnad avviker från den faktiska kostnaden. Den effektiva 

skattesatsen beräknar således andelen skatt i förhållande till resultatet före skatt. 

Beroende på beräkningsmetod kan detta snedvridas till exempel genom betalningar som 

görs under räkenskapsperioden, men som hänför sig till en annan räkenskapsperiod, 

exempelvis förskottsbetalningar och restskatter. Även om skatteåret och räkenskapsåret 

är olika uppstår ett allokeringsproblem (Hanlon och Heitzman 2010; Balakrishnan et al. 

2019). Detta problem förekommer dock inte i Finland, eftersom skatteåret är det 

kalenderår då räkenskapsåret slutar. 

En del tidigare forskning hävdar även att den effektiva skattesatsen kan ses som ett mått 

på resultatmanipulation, eftersom den kan påverkas av periodiseringar och 

bokslutsdispositioner. Svårigheterna med att beräkna den effektiva skattesatsen regleras 

därmed av den effektiva skatten som hänförs till tidigare räkenskapsperioder, vilket 

också eliminerar möjligheten till resultatstyrning på lång sikt. (Hanlon och Heitzman 

2010; Balakrishnan et al. 2019) 

Teorin om effektiv skatteplanering bygger på förutsättningen om att skatteplanering inte 

är skatteminimering, utan skatteoptimering. Teorin ser bortom skattebetalaren (den 

skattskyldige) en helhet som förutom företaget består av sina anställda, kunder och 

andra viktiga intressenter. Teorin inkluderar uppskjutna skatteskulder, t.ex. framtida 

investeringar och skatteliknande betalningar. Förutom effektiv skatteplanering tros det 

finnas former av skatteaggressivitet som söker mer direkta och kortare förmåner. 

Ekonomiska incitament kan få företagsledningen att ta till kortsiktiga åtgärder och 

undvika skatter, men i sådana direkta skattekringgående aktiviteter är påföljderna av 

straff väldigt stränga.  (Yuan et al. 2012) 

I figuren nedan (Figur 2) presenteras en modell som beskriver hur skillnaden mellan 

nominell och effektiv skatt uppstår. 
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Figur 2 Sambandet mellan nominell och effektiv skatt 

  
 

 

 

2.4 Resultatutjämning 

Med resultatutjämning vill företag skicka falska signaler om att ha ett stabilare resultat 

än vad verkligheten avspeglar. För att uppnå detta kan företag t.ex. använda sig av  

bokslutsdispositioner. Under de senaste tre decennierna har resultatutjämning 

analyserats på olika sätt och ett flertal studier har främst fokuserat på tre frågor: a) ifall 

företag verkligen rapporterar jämna vinster, b) förmågan att jämna ut vinster med hjälp 

av olika redovisningstekniker, samt c) under vilka förhållanden resultatutjämningen är 

effektiv. Hepworth (1953) framförde idén om att stabilare intäkter ökar tilliten till 

företagsledningen hos ägare och borgenärer, och Gordon (1964) påstod att även 

aktieägarnas tillfredsställelse förbättras i takt med att företagets intäkter ökar samt när 

företaget genererar stabilare intäktsströmmar.  

Resultatutjämning kan vara antingen naturlig eller avsiktlig.  Med naturlig utjämning 

avses en utjämnande resultatström som produceras automatiskt i företaget (Eckel 1981). 

Den avsiktliga resultatutjämningen hänförs däremot till företagsledningens medvetna 

handlingar och kan kassificeras som antingen reell eller artificiell. Med reell utjämning 

svarar företagsledningen på olika förändringar i  de ekonomiska förhållandena genom 

att tillämpa skönsmässig bedömning, t.ex. med hjälp av periodiseringar. Däremot 

innebär artificiell utjämning en avsiktlig handling i syfte att minska på variabiliteten i 

resultatströmmen, vilket uppnås främst genom att utnyttja den rapporteringsflexibilitet 

som fås genom att tillämpa olika redovisningmetoder genom åren. För att kunna avgöra 

inom vilken kategori handlingen inrangeras bör man utgå ifrån företaglsedningens syfte 

med utjämningen. (Michelson et al. 1995) 

Reell utjämning omfattar beslut som påverkar kassaflöden genom att exempelvis ändra 

tidpunkten för investeringar eller kampanjrabatter till riskfyllda kunder för att 

rapportera en ökad försäljning mot slutet av kvartalet. Däremot påverkar inte artificiell 

utjämning kassaflödet. Reell utjämning har uppenbara kostnader, medan artificiell 

utjämning har subtilare kostnader, till exempel sådana som är relaterade till minskad 

kredibilitet. (Goel och Thakor 2003)   
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Erhållna resultat av Michelson et al. (1995) indikerar på att bolag som resultatutjämnar 

i genomsnitt rapporterar en lägre årlig vinst än bolag som inte jämnar ut sina vinster. 

Dessutom fann man i studien att bolag som utjämnade ansågs vara mindre riskbetonade 

och att det även var fråga om större bolag.   

Tidigare studier har i stor utsträckning fokuserat på att indentifiera föremål för 

utjämning, exempelvis vinst, och har därefter studerat en önskad nivå på denna 

bokföringspost. Vidare  har man analyserat kopplingen mellan objektet för utjämning, 

exempelvis avskrivningsdifferens och vinst. Om det förekommer en korrelation mellan 

dessa antar man att det även finns en utjämningseffekt (Beattie et al. 1994; Karmon och 

Lubwama 1997).  

Kinnunen (1989) undersökte börsnoterade finska bolag i sin studie och beräknade 

effekten som avskrivningar och skattemässiga reserver har på utjämningens omfattning. 

Resultaten tyder på att förändringar i skattemässiga reserver och även en kombination 

av båda, dvs. reserver och avskrivningar har en betydande roll vid utjämning av resultat 

i finska bolag, samt att de ofta även kan ses som ett substitut till varandra. Studien finner 

även bevis på att den utjämnande effekten med hjälp av reserver är större än den effekt 

som fås med hjälp av avskrivningar.  

En motiverande faktor till att motverka alltför höga resultat är att det resulterar i 

skattebesparingar. Små bolag kan däremot i större utsträckning optimera de 

skattemässiga effekterna som fås av olika metoder för resultatutjämning eftersom de inte 

behöver fokusera på att rapportera höga vinster med tanke på företagets marknadsvärde 

eller förväntningar på avkastning för externa aktieägare. Dessa åtgärder för utjämning 

kan genomföras bland annat genom anvädningen av bokslutsdispositioner. (Andersson 

2006)  

2.5 Rättvisande bild 

I Finland har bokslutet två syften. Det första är att beräkna utdelningsbara vinster och 

att tilhandahålla information till företagets intressenter. Utdelningsbara vinster är av 

särskilt intresse för bland annat ägare, skatteverket och finansiärer. Bokslutet och 

noterna bör även ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska resultat och dess 

finansiella ställning, men försiktighetsprincipen kräver dock att företaget inte redovisar 

för mycket vinst. Tillgångar ska värderas till verkligt värde eller till ett lägre pris. För det 

andra är syftet med de finansiella rapporterna att fastställa beskattningsbar inkomst. 

Från ett skatteperspektiv är redovisningens tillförlitlighet av yttersta vikt och denna 
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tillförlitlighet mäts bland annat på basis av revisorns utlåtande, genom att granska 

riktigheten i de finansiella rapporterna och genom att se  till att den bokföringsskyldige 

följt kontinuitetsprincipen samt de utsatta tidsramarna vid uppgörandet av bokslutet. 

Skillnader kan även förekomma mellan den redovisade inkomsten och den skattepliktiga 

inkomsten eftersom skattepliktig inkomst inte alltid är direkt avdragsgill. Dessa 

skillnader har omräknats i företagsbeskattningen, varav en del också redovisas i noterna 

till bokslutet. Ofta resulterar skillnaden i en högre beskattningsbar vinst än det 

redovisade värdet som anges i bokslutet. (Siikavuo 2016) 

Med tanke på ansvarsfrågor är den information som ges ut till borgenärer och 

minoritetsägare av yttersta vikt. Även övriga intressenter kan ha behov av den 

information som baseras på bokslutet och sådana intressenter är t.ex. anställda, 

konkurrenter och kunder. En vedertagen princip inom redovisning är att uppvisa en 

rättvisande bild och om detta föreskrivs i BFL 3:2; ”De finansiella rapporterna bör 

uppvisa en korrekt och rättvisande bild över verksamhetens resultat samt över dess 

finansiella ställning. Nödvändiga tilläggsupplysningar som krävs för att uppfylla detta 

ändamål bör anges i noterna”. När en bokföringsskyldig överväger ifall det är väsentligt 

att uppge viss information i bokslutet som inte specifikt anges i bokföringslagen, men 

som kan krävas för att säkerställa en rättvisande bild, är det viktigt att fundera huruvida 

en borgenär eller minoritetsaktieägare skulle vara intresserad av informationen. Ifall 

svaret är jakande, är det säkrast att ge ut informationen. (Leppiniemi och Leppiniemi 

2001) 

En ständigt aktuell fråga inom redovisningen tar upp problematiken kring vad som är 

rättvist och vad som är rättvisande. Den finska redovisningen styrs av olika principer, 

bl.a. realisationsprincipen och försiktighetsprincipen. Enligt realisationsprincipen 

redovisas vinst först när den realiserats under räkenskapsperioden. På motsvarande sätt 

skall man vid upprättandet av bokslutet även beakta principen om försiktighet, vilket 

innebär att varken tillgångarna får framställas till ett alltför stort värde eller skulderna 

till ett alltför litet värde. Detta leder till att verksamhetens finansiella ställning i många 

fall är bättre än dess redovisade belopp. Följaktligen innebär detta att företag som 

tillämpar de ovannämnda principerna gör rätt, men bolagets redovisning anses inte vara 

särskilt rättvisande. (Bokföringslag 3 kap. 3 §; Engström 2009). 

Vid en del situationer kan det vara acceptabelt att avvika från god redovisningssed för 

att kunna uppge en rättvisande bild över bolagets finansiella ställning. Däremot är det 

aldrig tillåtet att kringgå lagen och tilläggsupplysningar bör anges i noterna. 
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Konsekvensen av det här blir att det är svårt att på förhand avgöra vad som kan 

klassificeras som en ”rättvis” bild av bolagets redovisning och i stället blir det här något 

som ska avgöras från fall till fall beroende på företagets särpräglade omständigheter. 

(Bokföringslag 3 kap. 2 §; Thomasson et al. 2010) 

Concept 2 (CON2), "Kvalitativa egenskaper för redovisningsinformation", som 

utfärdades 1980 av FASB (Financial Accounting Standards Board) beskriver de 

egenskaper som gör redovisningsinformationen användbar. Av de fem angivna 

egenskaperna anses de två första, relevans och tillförlitlighet, vara de mest primära 

egenskaperna. Med relevant information avses att den information som tillhandahålls 

skall vara till hjälp för externa användare när de fattar sina beslut. Tillförlitlighet, i 

enlighet med CON2, innebär endast att de uppgifter som presenteras "representerar vad 

de avser att representera". För att informationen ska bedömas som användbar antas den 

finansiella informationen vara både relevant och tillförlitlig. (Manzon och Plesko 2001) 

De övriga tre egenskaperna som kännetecknar finansiell redovisningsinformation är 

jämförbarhet, begriplighet och i vilken utsträckning fördelarna med informationens 

användbarhet överstiger kostnaderna för att tillhandahålla informationen. Standarderna 

för jämförbarhet antyder att den finansiella redovisningsinformationen som 

tillhandahålls av företag är lik den informationen som tillhandahålls av övriga 

jämförbara bolag, och att företag använder redovisningsmetoder konsekvent över tid. 

Det är viktigt att dessa kriterier inte kräver att de finansiella redovisningsreglerna som 

används av olika företag ska behöva genomföras enhetligt. (Manzon och Plesko 2001) 

2.6 Underliggande teorier  

2.6.1 Intressentteorin 

Organisationer har intressenter. Följaktligen är organisationer beroende av dessa 

intressentgrupper för att nå framgång, men vilka är dessa intressenter och hur ska de 

hanteras? Finns det en laglig skyldighet att iaktta intressenterna eller är en sådan 

skyldighet i stället lagligt förbjuden på grund av att aktieägarnas vinstmaximering är 

absolut nödvändig? Debatten blir bara mer intensiv när frågorna ligger i moraliska 

termer. Vad är organisationen skyldig sina intressenter och finns det en moralisk 

skyldighet mellan organisationen och dess intressenter? Det generellt fördelaktiga 

faktumet om att alla har åsikter om moraliska ämnen driver dessa stora frågor vidare när 

intressentteorin diskuteras som en teori inom organisationsetik. (Phillips 2003) 
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Intressenternas roll inom affärsverksamhet kan ses på många olika sätt. Traditionellt 

handlar intressenttänkande å ena sidan om maximering av aktieägarvärde och å andra 

sidan om en bred förståelse kring vikten av alla intressenters roll och betydelse. Det här 

innebär att intressentteorin kan delas in i två skilda grenar, en gren som är 

ledningsbaserad samt en etisk gren (Deegan & Unerman 2011). Utgångspunkten för de 

båda grenarna är att det ska råda informationsasymmteri mellan företaget och dess 

intressenter. Företag kan dock välja att minska på informationsasymmetrin genom att 

anpassa redovisningen efter de viktigaste intressenterna. I resultatutjämnande syfte kan 

företag t.ex. göra överföringar till skattemässiga reserver. Ur företagets synvinkel 

innebär det här en slags buffert för år med sämre resultat, samtidigt som det för 

intressenterna utgör en säkerhet och därmed en mindre ekonomisk risk (Deegan och 

Unerman 2011; Johansson et al. 2013). Vad gäller finansiering av verksamheten med 

externt kapital kan en erfaren finansiär besitta avsevärt bättre kunskap beträffande 

marknaden och den specifika branschen. Företagaren kan även ha svårt att avgöra 

hurudan information den potentiella kreditgivaren förväntar sig, vilket bidrar till en 

större informationsasymmetri, där den bristfälliga informationen hos både företagaren 

och finansiären resulterar i att tillgången till externt kapital hos mindre bolag försvåras. 

(Lindvert och Widding 2013).  

Tidigare poängterades vikten av vinstmaximering genom att enbart ta hänsyn till en 

intressengrupp, dvs. aktieägarna, och betydelsen av att man skulle maximera deras 

ekonomiska intressen eftersom de utgör grunden till varför företaget existerar. Utöver 

det utilitaristiska argumentet stärks dessa teorier även av argumentet som behandlar 

äganderätt, vilket innebär att eftersom aktieägarna äger företaget har företagsledningen 

en skyldighet att agera konsekvent utifrån aktieägarnas önskemål (Phillips 2003). 

Intressenttänkande baseras i sin tur på det faktum att företag bör vara medvetna om alla 

intressentgrupper och att företag finns till för och tack vare sina intressenter. På så vis 

representerar intressentteorin ett affärsetiskt perspektiv. Enligt intressentteorin är syftet 

med företagets verksamhet att fungera som en koordinator till intressentgruppernas 

fördel, eftersom det traditionella tänkandet om att det är ledningens uppgift att enbart 

betjäna aktieägarnas intresse inte är moraliskt hållbart. Enligt moraliska kriterier har 

alla intressenter ett lika värde och därför bör företaget aktivt försöka ta hänsyn till olika 

intressentgrupper och deras behov i sin verksamhet. (Donaldson och Preston 1995). 

Intressentteorin kan beskrivas enligt följande: 
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1) Företag har flera olika intressenter (intressentgrupper) som både påverkar 
och blir påverkade av verksamheten (Freeman 2010).  
 

2) Intressentteorin beskriver relationen mellan dessa intressentgrupper. 
Intressena kan vara gemensamma, men de kan också stå i konflikt med 
varandra (Freeman 2010). 
 

3) Alla intressen har ett egenvärde och inga intressen kan dominera utöver de 
andra (Donaldson och Preston 1995).  
 

4) Företagsledningen har en central position när det gäller beslutsfattande 
inom verksamheten (Jones och Wicks 1999). 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

Tillsynsmyndigheter världen över är alltmer oroade över i vilken utsträckning företagen 

snedvrider den finansiella informationen i stället för att återspegla den ekonomiska 

verkligheten. Trots att nyligen gjorda avslöjanden om bland annat Enron och 

WorldCom3 ger tydliga bevis på företagsledningens förmåga och villighet att manipulera 

eller vilseleda finansiell redovisning, har akademisk litteratur på senaste tiden gett bevis 

på att resultatmanipulation har haft en betydande effekt på rapporterade inkomster 

(Dechow och Skinner 2000; Holland och Jackson 2004).  

I underkapitel 2.3 noterades att skillnader mellan den effektiva skatten och den 

nominella skatten, dvs. redovisat värde och skattemässigt värde uppstår ifall bolaget 

använt sig av olika periodiseringar i bokföringen respektive i deklarationen. Företag kan 

följaktligen med hjälp av bokslutsdispositioner och övriga periodiseringar påverka 

beskattningen av bolagets resultat, oftast i syfte att minska på skattekostnaden. Som 

tidigare nämnts hävdar en del tidigare forskning att den effektiva skattesatsen även kan 

ses som ett mått på resultatmanipulation, eftersom den regelmässigt kan påverkas av 

periodiseringar och bokslutsdispositioner. (Hanlon och Heitzman 2010; Balakrishnan et 

al. 2019) 

Tidigare forskning inom resultatmanipulation har avsett att identifiera situationer där 

incitament för att manipulera intäkter finns och att försöka hitta empiriska bevis för 

sådant beteende, exempelvis genom att fokusera på periodiseringar  (t.ex. Healy 1985; 

DeAngelo 1986; Jones 1991). Som påpekats av Manzon (1992) och Choi et al. (1991) kan 

totala periodiseringar delas upp i olika typer av periodiseringar som inte förväntas ha 

någon betydande effekt på beskattningsbar inkomst, t.ex. anläggningstillgångar, och de 

typer av periodiseringar som förväntas påverka beskattningsbar inkomst, t.ex. 

kundfordringar. Genom att ha kunskap om vilka typer av periodiseringar som troligtvis 

påverkar skattebesparingar, skapar det förutsättningar för effektivare analyser av 

skattemotiverad resultatmanipulation. Företag som förväntas rapportera 

intäktsminskningar för att uppnå skattebesparingar är stora företag, företag med låga 

nivåer av långsiktiga skulder och företag med stora aktieinnehav inom 

företagsledningen. (Guenther 1994) 

Guenther (1994) undersöker i sin studie huruvida amerikanska företag manipulerade 

sina redovisade resultat som ett svar på förändringarna i den lagstadgade 

 
3 Enron och WorldCom-skandalerna var stora bokföringsskandaler för amerikanska företag. 
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bolagsskattesatsen. Skattereformen från 1986 (TRA)4 sänkte den maximala 

bolagsskattekattesatsen från 46 procent till 34 procent. Ifall företagsledningen ämnar att 

maximera bolagets värde genom att minimera skattekostnaderna, skulle denna 

skattesatsförändring bidragit med ett starkt incitament för att skjuta upp redovisning av 

intäkter. Medan en sänkning av bolagsskattesatsen kan fungera som ett starkt 

incitament för företagsledningen att agera i form av resultatsänkande aktiviteter året 

innan skattereformen träder i kraft, kan däremot övriga incitament göra det kostsamt på 

andra plan, vilket följaktligen kan leda till att företag väljer att avstå från en aktuell 

skattebesparing. Resultaten av empiriska studier rapporterar betydligt lägre 

periodiseringar för stora bolag året innan skattesänkningen trädde i kraft. (Guenther 

1994) 

Två studier av Desai och Dharmapala (2009) indikerar på att värderingen av 

skattekringgående aktiviteter inte nödvändigtvis överensstämmer med det förenklade 

antagandet om att skatteundvikande enbart ses som en överföring av värde till 

aktieägarna. Artikelförfattarna undersöker i vilken utsträckning bolagens 

skatteundvikande verksamhet värderas av investerare i ett stort urval av amerikanska 

företag. Medan den traditionella uppfattningen om att undvikande av bolagsskatt leder 

till en ökning i värdet för aktiägare, ger ett agentperspektiv på företagets 

skattekringgående en mer nyanserad förutsägelse. Även om skattekringgående i sig bör 

öka företagets värde efter skatt, är denna effekt aningen reducerad, särskilt bland företag 

med sämre reglering. Det är även möjligt att företag som presterar sämre p.g.a. yttre 

faktorer kan vara mer benägna att kringgå skatter.  

Sundvik (2017) använder data över nationella reformer som bidrar till en sänkning av 

bolagsskatten för att uppskatta effekten av privata företags resultatstyrningsbeteende 

när ett specifikt incitament för att manipulera vinsten nedåt finns. I studien används 

totala och diskretionära periodiseringar för att beräkna förekomsten av resultatstyrning. 

En kontinuerlig variabel används för att bedöma nivån av överensstämmelse mellan 

bokförd och beskattningsbar inkomst. Tidigare litteratur ger motstridiga resultat över 

hurudan inverkan sambandet mellan bokförd och beskattningsbar inkomst har på 

redovisningskvaliteten. Sundviks (2017) resultat understöder förväntningarna om att 

högre överensstämmelse i allmänhet är förknippat med mindre resultatstyrning.  

 
4 TRA = Tax Reform Act i USA 1986 sänkte den maximala bolagsskattekattesatsen från 46 
procent till 34 procent. 
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Vidare rangordnar Cohen och Zarowin (2008) olika företag enligt mått på både 

periodiseringsbaserad- och verklig resultatmanipulation. I likhet med studien från 

samma år av McNichols och Stubben samt Kedia och Philippon (2009) finner 

artikelförfattarna att företag som manipulerar intäkter med hjälp av periodiseringar 

överinvesterar åren innan samt under perioden som omfattas av en hög nivå av 

resultatmanipulation, och därefter underinvesterar, vilket indikerar på att 

periodiseringsbaserad resultatmanipulation är förknippat med betydande reella 

effekter. Resultaten stärks ytterligare av att företag som manipulerar intäkter genom 

verklig verksamhet överinvesterar och därefter underinvesterar under åren som 

omfattas av resultatmanipulation. Slutligen upptäcks att företag som bedriver både 

verklig och periodiseringsbaserad resultatmanipulation har större upplevda effekter av 

investeringar än företag som antingen engagerar sig i det ena eller det andra. (Cohen och 

Zarowin 2008) 

Dechow och Dichev (2002) föreslår en ny metod för att bedöma kvaliteten hos 

periodiseringar och inkomster. Den huvudsakliga fördelen med användningen av 

periodiseringar är att de fungerar som tillfälliga justeringar och löser problem i de 

underliggande kassaflödena. Däremot uppnås denna fördel på bekostnaden av  att göra 

uppskattningar om framtida kassaflöden, vilket indikerar på att periodiseringar kan 

bestå av felaktiga beräkningar. En viktig aspekt i studien är att sådana uppskattningsfel 

inkluderar både avsiktliga och oavsiktliga fel. Denna åtskillnad är viktig, eftersom en stor 

del av befintlig forskning hävdar att kvaliteten för periodiseringar och inkomster endast 

påverkas av ledningens avsikt att manipulera, trots att en sådan handling kan vara både 

motvillig och sporadisk. Artikelförfattarna tillämpar en strategi som utgår ifrån att mäta 

kvaliteten genom att systematiskt relatera till observerbara och återkommande 

egenskaper som volatilitet, eftersom högre volatilitet anses vara förknippat med högre 

förekomst av oundvikliga uppskattningsfel.  

Dechow (1994) konstaterar att periodiseringar bidrar till att intäkterna ses som ett bättre 

prestandamått jämfört med att beräkna lönsamheten utifrån verkliga kassaflöden. 

Vidare anför Sloan (1996) i sin studie att periodiseringar är mindre varaktiga än andelen 

av kassaflödet i intäkterna, vilket tyder på att företag med höga nivåer av periodiseringar 

har lägre inkomstkvalitet. Dechow och Dichev (2002) menar att anledningen till detta är 

att flest periodiseringar sker när det förekommer problem gällande timing och 

felanpassning i de underliggande kassaflödena, vilket innebär att på bekostnaden av 

uppskattningsfel kommer det även att finnas en positiv korrelation mellan nivåer av 
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periodiseringar och storleken på dessa uppskattningsfel. Slutligen innebär detta att höga 

nivåer av periodiseringar innebär låg inkomstkvalitet och mindre varaktiga vinster.  

Resultatutjämning 

Senaste tidens forskning hävdar att oron över försämrad anställningstrygghet skapar ett 

incitament för företagsledningen att jämna ut resultatet med hänsyn till både nuvarande 

och framtida relativa resultat. Bevis tyder på att när nuvarande intäkter är "dåliga" och 

förväntade framtida intäkter är "bra", lånar företagsledningen "vinst" från framtiden för 

användning under innevarande period. Å andra sidan, när nuvarande intäkter är "bra" 

och förväntade framtida intäkter är "dåliga", sparar företagsledningen nuvarande 

intäkter för eventuell användning i framtiden. (DeFond och Park 1997) 

En implikation av detta är att goda resultat under den aktuella perioden inte kommer att 

kompensera för sämre resultat i framtiden. Vidare menas att när framtida resultat 

förväntas bli sämre, har företagsledningen ett incitament att jämna ut rapporterade 

intäkter genom att minska det nuvarande resultatet till förmån för framtida resultat. 

Detta kan uppnås genom att göra redovisningsval som minskar det aktuella årets 

periodiseringar för eventuell användning i framtiden. (DeFond och Park 1997). 

Om företag jämnar ut resultatet bidrar det till att de rapporterade intäkterna ibland är 

högre och ibland lägre än de verkliga ekonomiska intäkterna. Det är inte svårt att förstå 

varför företagsledningen ibland vill rapportera ett bättre resultat, men däremot är det 

mycket svårare att förklara varför en del företagsledare rapporterar ett sämre resultat än 

vad verkligheten avspeglar. När de redovisade intäkterna redan är höga, tenderar 

redovisning av ännu bättre intäkter att framkalla en relativt liten positiv 

marknadsreaktion. Företag kan därför välja att  "dölja" en del av sitt nuvarande resultat 

för att i framtiden ha ökade möjligheter att rapportera bättre siffror och därmed uppnå 

en större marginaleffekt.  Företagsledningen kan även förbättra anställningstryggheten 

genom att producera en jämn resultatström, eftersom arbetsgivarens beslut om 

organisatoriska förändringar beror mer på nuvarande än på tidigare prestanda. (Goel 

och Thakor 2003) 

3.1 Sambandet mellan redovisning och beskattning 

Det finns ett samband mellan redovisning och beskattning vilket innebär att det även 

finns en koppling mellan lagstiftning och redovisning. Faktorer med störst inflytande är 

bland annat den internationella utvecklingen. Olika intressentgrupper kan till exempel 
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påverka redovisningsstandarder och då är det oftast en branschorganisation som genom 

lobbying kan förse regeringen med information om hur olika lagar och regleringar 

påverkar företagen (Chen, Parsley och Yang 2015). Vidare pågår en debatt angående för- 

och nackdelar när det gäller sambandet mellan redovisning och beskattning. 

Diskrepansen som kan uppstå mellan redovisat värde och skattemässigt värde hänför sig 

till hur olika regler har tillämpats vad gäller avdrag eller skattefria förmåner 

(Konjunkturinstitutet 2019). Genom omfattande användning av bokslutsdispositioner 

och periodiseringar kan företagen själva styra beskattningsunderlaget vilket kan leda till 

en differens mellan den bokförda och beskattningsbara inkomsten. Tang (2015) 

undersöker i sin artikel om överensstämmelse mellan bokförd och beskattningsbar 

inkomst (dvs. att minska klyftan mellan beskattningsbar inkomst och inkomst som 

används för finansiella rapporteringsändamål) kan förhindra ledningen från att 

opportunistiskt rapportera finansiella vinster och skattepliktiga inkomster (Tang 2015). 

Empiriskt arbete som behandlar detta samband är hittills begränsat och ger motstridiga 

resultat. Analyser av  uppgifter från offentligt tillgängliga finansiella rapporter, som 

berör tidsperioden 1994 till 2007 och redogör för 16 739 företag i 32 länder visar att hög 

överensstämmelse mellan redovisat värde och skattemässigt värde är förknippad med 

lägre nivåer av resultatstyrning och skattekringgående. Dessa resultat kvarstår även efter 

inspektion av företagsspecifika och institutionella faktorer, såsom lagstiftning, 

investerarskydd, rättssystem, kapitalmarknadsutveckling och ibruktagandet av 

International Financial Reporting Standards (Tang 2015). 

Förespråkare hävdar att en starkare samband kommer att minska aggressiv finansiell 

rapportering. Att manipulera resultatet uppåt leder till en ökning i skatterna vilket 

samtidigt begränsar skattelättnader. Vidare  innebär olika metoder för att skära ner på 

skatter även en minskad intäkt som i sin tur rapporteras till aktieägarna. Blaylock et al. 

(2015) bidrar till den pågående debatten genom att testa ifall antagandet om högre 

överenstämmelse mellan bokförd och besattningbar inkomst är förknippat med lägre 

nivåer av resultatstyrning. Om ett starkt samband kring överensstämmelse mellan 

redovisat värde och skattemässigt värde har en koppling med en lagom stor minskning 

av resultatstyrning, skulle det vara till investerarnas fördel med högre 

överensstämmelse, även om det skulle innebära att de förlorade viss information genom 

att följa de två inkomståtgärderna. Bevis tyder emellertid på att ett starkt samband inte 

nödvändigtvis är förknippat med mindre resultatstyrning. Blaylock et al. (2015) finner 

att ett starkt samband t.o.m. är kopplat till betydligt högre nivåer av resultatstyrning runt 

om i världen. Vidare finner man inga bevis som talar för att ett starkt samband är kopplat 
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till midre manipulation när det handlar om att manipulera resultatet uppåt (Blaylock et 

al. 2015). Uppmaningar om att eliminera skillnader mellan den bokförda och 

beskattningsbara inkomsten i USA har diskuterats omfattande. Förespråkare inom 

ämnet hävdar att skatteanpassningen kommer att öka och inkomstkvaliteten kommer 

att förbättras. Motståndare hävdar att inkomstkvaliteten däremot kommer att 

försämras. (Atwood et al. 2010) 

Chan, Lin och Tang (2013) har använt ett naturligt experiment för att undersöka 

skattemässiga effekter bland företag i Kina som använder olika incitament för finansiell 

rapportering. För att förbättra kvaliteten på den finansiella rapporteringen har många 

länder tagit i bruk internationella standarder för finansiell rapportering (IFRS) som kan 

påverka skillnaderna mellan redovisad och skattepliktig inkomst. Resultaten antyder att 

detta alternativ är mindre önskvärt ur ett skattemässigt perspektiv. Därför bör 

redovisningsstandarder och värdepappersregler världen över inte bara överväga hur en 

sådan förändring är avsedd att gynna kapitalmarknaderna, utan också vilka oavsiktliga 

konsekvenser detta policyval kan få för statens intäkter. Resultaten stärks också av 

regeringens politiska ställning till att ge mer skattelättnader till små företag. 

På basis av ett naturligt experiment studerar Blasch och Weichenrieder (2007) 

effekterna av den tyska bolagsskattesänkningen år 2001. Studien undersöker incitament 

som påverkar redovisning av skatter i en omgivning där sambandet mellan redovisning 

och beskattning är stark. Observationer visar att incitament för att anpassa den bokförda 

och beskattningsbara inkomsten i detta fall påverkar resultatstyrningsbeteendet hos 

privata företag men inte hos offentliga företag. Studien börjar med att överväga huruvida 

dessa incitament för att skjuta upp beskattningen av inkomst mellan perioder påverkar 

företagets finansiella rapporter. När det gäller det tyska sammanhanget kommer Blasch 

och Weichenrieder (2007) till slutsatsen att benägenheten att ändra räkenskapsåret som 

svar på ett skatteincitament är väsentligt relaterat till mängden förväntade 

skattebesparingar. Artikelförfattarna utvidgar denna undersökning genom att studera 

effekterna som uppstår vid räkenskapsårets slut men då resultatmanipulation 

fortfarande är möjlig.  

Emellertid påverkar andra faktorer som inte har en direkt anknytning till beskattning 

också beslutet om att skjuta upp redovisning av intäkter, eftersom uppskjutandet av 

intäkter som leder till minimering av skatter ofta ger upphov till andra kostnader, vilket 

i sin tur resulterar i en utjämning mellan skattebesparingar, skattekostnader och övriga 

kostnader (Scholes et al. 1992). Höglund och Sundvik (2019) undersöker sambandet 
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mellan revision och uppskjutandet av inkomstbeskattning bland privata företag. Genom 

att använda en stor sänkning av den finska bolagsskattesatsen som ett starkt incitament 

för detta samt uppgifter från finansiella rapporter tillsammans med information från 

skattemyndigheterna analyseras periodiseringar hos små privata företag. Resultaten 

visar betydande skillnader i periodiseringar både bland reviderade och oreviderade 

företag, men endast bland företag som i genomsnitt kunde förutse skattesänkningen som 

mest. 

Det förekommer skillnader mellan privata företag och publika företag, eftersom privata 

företag förmodligen har mindre incitament att tillhandahålla stabil information om 

företagets resultat i sina finansiella rapporter eftersom deras homogena ägarstrukturer i 

allmänhet möjliggör informell informationsspridning till aktieägarna. Den tyska 

skattereformen 2001 sänkte bolagsskatten avsevärt. Genom att använda denna händelse 

som ett starkt incitament för skattemässig redovisning framgår av studien att kvaliteten 

på intäkterna i de finansiella rapporterna påverkas negativt av skattemässig 

resultatstyrning, särskilt året innan skattesatsen sjönk. Detta resultat indikerar på att de 

olika ägarstrukturerna hos publika företag och behovet av högkvalitativ information i 

bokslutet kompenserar fördelarna med att betala lägre skatter, men detta är däremot 

inte fallet hos privata företag. (Blasch och Weichenrieder 2007) 

Burgstahler et al. (2006) undersöker hur kapitalmarknadstrycket och institutionella 

faktorer formar företagens incitament att rapportera intäkter som återspeglar verkliga 

ekonomiska resultat. För att avskilja effekterna av rapporteringsincitamenten utnyttjas 

det faktum att privata företag inom EU står inför samma redovisningsstandarder som 

börsnoterade bolag eftersom bokföringsregler bygger på juridisk form. Fokus ligger på 

resultatstyrning som en dimension av redovisningskvalitet som särskilt bemöter 

företagens rapporteringsincitament. Av artikeln framgår att privata företag har högre 

nivåer av resultatstyrning och att starka rättsliga system förknippas med mindre 

resultatstyrning i både privata samt publika företag.   

3.2 Sammanfattande diskussion 

Historiskt sett har distinktionen mellan redovisat värde och skattemässigt värde varit 

väsentlig. Genom omfattande användning av bokslutsdispositioner och övriga 

periodiseringar har företag fått möjligheten att minimera skattekostnaden och därmed 

sänka det beskattningsbara resultatet, vilket har lett till att en stor diskrepans mellan 

redovisad och skattepliktig inkomst. Finland blev självständigt år 1917 och 
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bokföringslagstiftningen utvecklades snabbt därefter. En grundlig diskussion om 

sambandet mellan finansiell redovisning och beskattning påbörjades redan på 1920-

talet. Eftersom redovisningspraxis förblev ganska outvecklad var det helt naturligt att en 

ram för finansiell redovisning måste upprättas genom lagstiftning (Järvenpää 1996).  

När det gäller sambandet mellan redovisning och beskattning menar förespråkare som 

står för en friare koppling att det starka sambandet hämmar utvecklingen av god 

redovisningssed och att det även är ett hinder för internationell harmonisering. 

Forskning tyder däremot  på att skattemyndigheterna och investerare till viss del skulle 

kunna dra nytta av ett system med starkt samband, där ledningens manipulation av 

redovisningssiffror är låg och företagens rapportering tenderar att vara mer 

sanningsenlig. (Atwood, Drake och Myers 2010) 

Motståndare till en ökad överensstämmelse mellan bokfört och skattemässigt värde 

hävdar däremot att en ökad överensstämmelse kommer att resultera i lägre (eller mindre 

informativa) redovisningsintäkter (Hanlon och Shevlin 2005). Artikelförfattarna hävdar 

även att den information som krävs av skattemyndigheter skiljer sig åt från den som 

krävs av andra intressenter. Specifikt är skattesystemet utformat för att uppfylla statens 

mål för att få in intäkter, däremot ger redovisade intäkter information om företagets 

resultat och är även avsett att minska informationsasymmetrin mellan ledningen och 

externa intressenter. (Atwood, Drake och Myers 2010) 

Den största andelen forskning kring sambandet mellan redovisning och beskattning 

baseras på antagandet om att finansiella och skattemässiga redovisningsstandarder ger 

företagen ett stort utrymme för skönsmässig bedömning när de utarbetar sina 

finansiella- och skattemässiga rapporter. I ett sammanhang där skattemässiga- och 

finansiella redovisningsbeslut påverkar varandra på grund av överensstämmelseskrav är 

det naturligt att överväga en optimal redovisningsstrategi som tar hänsyn till strategins 

resulterande skattebesparingar, skattemässiga kostnader och övriga kostnader. När det 

gäller en skattesänkning kan de konkurrerande incitamenten för finansiell- och 

skattemässig redovisning domineras av en önskan att generera skattebesparingar genom 

att skjuta upp bokföring av inkomst tills det kan beskattas till lägsta möjliga skattesats 

(Scholes et al. 2005). 

Förmågan att mäta effekterna av beskattning utgör en central uppgift för empiriskt 

arbete i företagens skattepolitik. Fastän skatter utgör ett viktigt inslag i företagens 

beslutsfattande, är fastställandet av ett bolags skatteskuld dock baserat på en separat 
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uppsättning andra regler än redovisad inkomst som rapporteras till aktieägarna. 

Offentligt tillgängliga uppgifter tenderar att ha en begränsad förmåga att tillhandahålla 

nödvändig information för att kunna beräkna beskattningsbar inkomst, och därmed blir 

det svårt att utvärdera den lagstadgade bolagsskatten under samma förhållanden som 

utformats inom skattelagstiftningen. (Plesko 1999) 

Manzon och Plesko (2001) finner bevis på att skillnader mellan skattemässigt värde och 

redovisat värde generellt har ökat över tid, men att en relativt liten uppsättning variabler 

kan förklara denna ökning. Samma variabler förklarar även varför en stor andel av 

variationen bland bokförd och beskattningsbar inkomst är spridd över företag. Blaylock 

et al. (2015) hävdar att finansieringsbaserade inkomstmått har blivit mindre 

representativa för företagens skattepliktiga inkomst. Slutsatsen är att en av de främst 

påstådda fördelarna med att minska diskrepansen mellan redovisad och beskattningsbar 

inkomst, dvs. mer sanningsenlig finansiell rapportering med mindre resultatstyrning, 

troligen inte kommer att vara så stor som tidigare konstaterats (Blaylock et al. 2015).                       
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4 METOD 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder som använts för att få fram material samt hur den 

empiriska undersökningen kommer att utföras. 

4.1 Forskningsuppgift 

I det inledande kapitlet noterades att syftet med avhandlingen är att undersöka ifall 

bokslutsdispositioner används som ett verktyg för att styra resultatet, antingen för att  

justera resultatet uppåt eller nedåt. Vidare utreds ifall en sänkning av bolagsskatten kan 

fungera som ett incitament för att manipulera vinsten. En ytterligare forskningsfråga är 

att utreda ifall de företag som inte använder bokslutsdispositioner i stället utövar 

resultatmanipulation genom totala periodiseringar. 

Undersökningen är av kvantitativ natur och beräkningar görs för att mäta förekomsten 

av bokslutsdispositioner och  totala periodiseringar. Tidsperioden för den empiriska 

undersökningen avgränsas till åren 2010 - 2016 och styrs av det faktum att 

undersökningen utreder effekten av samfundsskattesänkningen år 2012 och år 2014. År 

2012 sänktes samfundsskattesatsen från 26,0 % till 24,5 % och den nya skattesatsen 

trädde i kraft 1.1.2012 (RP 59/2011 rd). Den 5 oktober 2011 överlämnades regeringens 

budgetproposition för år 2012 till riksdagen och drygt en månad senare, den 18 

november 2011 överlämnades en andra komplettering av propositionen (RP 59/2011 rd). 

I budgetpropositionen föresslogs en sänkning av samfundsskatten med en procentenhet 

och i kompletteringen en ytterligare sänkning med 0,5 procentenheter. Syftet var att 

främja sysselsättningen och att få den offentliga ekonomin i balans. 

En större sänkning trädde i kraft i Finland fr.o.m. 1 januari 2014.  

Förslaget om sänkt samfundsskatt behandlades som en regeringsproposition (185/2013) 

och Finlands regering presenterade skattereformen för första gången 21 mars 2013. 

Avsikten var att Finland skulle bli mer konkurrenskraftigt på den internationella 

marknaden under den finansiella krisen (Finansutskottets betänkande 32/2013). 

Motivet med undersökningen är att analysera huruvida dessa skattesatsförändringar har 

påverkat finska bolag att manipulera sina resultat året innan bolagsskattesänkningen 

trädde i kraft. Valet att använda små och medelstora bolag för undersökningen baseras 

på att redovisningsreglerna bland dessa företag erbjuder en viss flexibilitet för att styra 

resultatet, då bolagets storlek även har betydelse för hur olika kompletterande normer 

inverkar på utformningen av bolagets redovisning. Bland annat Bokföringsnämnden 
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anger vad som avses med god redovisningssed och jobbar även för att förbättra 

standarden hos små- och medelstora bolags redovisning. Finska redovisningsregler ger 

ett betydande utrymme för skönsmässig bedömning av företagens resultat. Detta 

innebär att finska bolag har ett starkt incitament att styra resultatet antingen uppåt eller 

nedåt (Kallunki och Martikainen 2003). 

Små och medelstora företag definieras av att företaget har mindre än 250 anställda och 

en årlig omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte 

överstiger 43 miljoner euro. Dessutom ska företaget uppfylla kriteriet för oberoende, dvs. 

där 25 % eller mer av kapitalet eller rösträtten inte innehas av ett enda företag eller ett 

gemensamt ägt företag som i detta fall varken faller under definitionen av små och 

medelstora företag eller mikroföretag. Det finns 15 989 små företag och 2 883 

medelstora företag i Finland (Statistikcentralen 2019). Faktumet är att mikroföretag 

samt små- och medelstora företag utgör upp till 99 procent av alla företag i EU, vilket 

tyder på att dessa företag är enormt viktiga aktörer inom den globala ekonomin, både 

när det gäller ekonomisk tillväxt samt skapande av arbetstillfällen (Stadsrådet 2020).  

Genom att knyta an med den teoretiska referensramen och de forskningsfrågor som 

diskuterats utformas följande hypoteser. I regressionsanalysen undersöks ifall 

skattesatsförändringarna år 2012 och år 2014 fungerar som ett incitament för att 

manipulera resultatet. Ifall företagsledningen ämnar att maximera bolagets värde genom 

att minimera skattekostnaderna, skulle en skattesatsförändring bidra till ett stort 

incitament för att skjuta upp redovisning av intäkter till året för skattesänkningen. Med 

hjälp av bokslutsdispositioner kan företagsledningen styra resultatet och påverka 

beskattningen. Tidigare forskning inom området har avsett att identifiera situationer där 

incitament för att manipulera intäkter finns och att hitta empiriska bevis för sådant 

beteende  (t.ex. Healy 1985; DeAngelo 1986; Jones 1991).  

H1: Inför en bolagsskattesänkning är förekomsten av bokslutsdispositioner 

högre bland företag.  

Slutligen är det även motiverat att undersöka ifall de företag som inte använder 

bokslutsdispositioner i stället använder resultatmanipulation genom totala 

periodiseringar för att styra resultatet. Detta mäts genom att studera andelen totala 

periodiseringar samt hur variationen i totala periodiseringar förändras. Som tidigare 

nämnts i underkapitel 2.3 brukar studier i stor utsträckning fokusera på 

periodiseringsbaserade modeller. Ett företags totala periodiseringar utgörs av 
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diskretionära samt icke-diskretionära periodiseringar (Jones 1991). Tidigare forskning 

finner även bevis på att när skattesatserna förändras är företagen motiverade att 

förskjuta beskattningen av inkomsten till tidsperioder med lägre skatt (Scholes et al. 

1992) Detta förklarar varför företagen kan förskjuta beskattningen av intäkter i väntan 

på en skattesatssänkning genom att fördröja redovisningen av inkomst. Studien finner 

även bevis på att företagen förflyttade en fjärdedel av inkomsten inför skattereformen 

1986 i USA, då bolagsskattesatsen sjönk från 46 till 34 procent.  

Trots den allmänna uppfattningen om att resultatmanipulation förekommer, har det 

varit ytterst svårt för forskare att på ett övertygande sätt dokumentera förekomsten. 

Detta problem uppstår främst på grund av att forskare för det första måste uppskatta 

intäkterna innan effekterna av resultatmanipuleringen går att analyseras, för att vidare 

kunna identifiera om inkomsterna har manipulerats. Ett vanligt tillvägagångssätt är att 

först identifiera förhållanden där incitament för att manipulera intäkter sannolikt 

kommer att vara starka och sedan testa om mönster av periodiseringar överensstämmer 

med dessa incitament (Healy och Wahlen 1999). 

H2: Företag kommer att ha negativa totala periodiseringar i större utsträckning 

än vanligt året innan skattereformen. 

4.2 Sampel och datainsamling 

Datamaterialet som används i den empiriska undersökningen är sekundärdata som 

består av finska bolag från databasen Voitto+ (Suomen Asiakastieto Oy). Det slutliga 

samplet består av 8 352 stycken unika företag, varav en del företag observerats ett flertal 

gånger under den angivna tidsperioden. Det totala samplet består av 31 802 

företagsobservationer.   

I studien används obalanserad paneldata, vilket innebär att observationerna varierar 

från år till år. I nedanstående tabell (Tabell 1) presenteras en fullständig redogörelse över 

observationsfördelningen under respektive år. Flest observationer förekommer år 2014 

(15,36 %), och utgör 4 884 observationer av det totala samplet. I övrigt är 

observationerna tämligen jämt fördelade över åren.  

Tabell 1 Antal observationer per år 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

3 651 4 425 4 548 4 755 4 884 4 798 4 741 31 802 

11,48% 13,91% 14,30% 14,95% 15,36% 15,09% 14,91% 100 % 
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För att läsaren ska få en bättre uppfattning om hur samplet är fördelat över de olika 

industrigrupperna tilldelas varje företag en industrivariabel baserat på 

näringsgrensindelningen (TOL 2008), som utgår ifrån Europeiska unionens 

näringsgrensindelning, NACE Rev. 2. Samplet är indelat i 16 olika industrigrupper, varav 

kategorin som går under benämningen ”övrigt” utgörs av ett förhållandevis litet sampel 

och har därför slagits samman som en enhetlig kategori. Denna kategori består av annan 

serviceverksamhet, offentlig förvaltning, gruvindustri, kultur och rekreation samt 

företagsobservationer där industrivariabeln ej finns tillgänglig. 

På basis av datamaterialet hör största andelen av företagsobservationerna till 

foronsindustrin (45-47) som utgörs av 2 088 företag av det totala samplet på 8 352 unika 

företag. Den tillverkande industrins (10-33) andel av det totala samplet är aningen 

mindre och utgörs av 1 891 antal företag. Industrifördelningen åskådliggörs mer 

omfattande i figuren nedan (Figur 3). 

Figur 3 Industrifördelning 

 

4.3 Undersökningsvariabler 

I följande underkapitel kommer undersökningens olika variabler att presenteras samt 

hur variablerna har beräknats.  
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4.3.1 Beroende variabler 

Undersökningens första beroende variabel utgörs av bokslutsdispositionen, dvs. den 

variabel som undersöks, där variationen som orsakas av de oberoende variablerna i den 

beroende variabeln analyseras.  

I och med att data för bokslutsdispositionen består av både avskrivningsdifferens och 

skattemässiga reserver kommer den grundläggande regressionsmodellen att utökas och 

flera regressioner att utföras. Data för bokslutsdispositionen fås genom att addera 

avskrivningsdifferens och reserver för att sedan dividera summan med ingående 

balansomslutning.  

𝐵𝑜𝑘𝑠𝑙𝑢𝑡𝑠𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 =  
𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 +  𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 

𝐼𝑛𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑜𝑚𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

Senare presenteras regressionsmodellerna separat för både avskrivningsdifferens och 

reserver, där den beroende variabeln för  avskrivningsdifferens fås genom att dividera 

med ingående balansomslutning och motsvarande gäller även för reserver.  

𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 =
𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠

𝐼𝑛𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑜𝑚𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

 

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 =
𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟

𝐼𝑛𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑜𝑚𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

 

För att testa den andra hypotesen kommer även en variabel som anger totala 

periodiseringar att tas med i undersökningen, eftersom det är av intresse att undersöka 

ifall de företag som inte använder bokslutsdispositioner i stället utövar 

resultatmanipulation genom totala periodiseringar. De totala periodiseringarna 

beräknas utifrån rapporterade siffror i bolagens balansräkning, eftersom nivån på finska 

bolags resultatmanipulation kan beräknas direkt från publicerade finansiella rapporter, 

då finska bolag är tvungna att  rapportera mängden diskretionära periodiseringar i sin 

årsredovisning. Därför finns inget behov av att statistiskt uppskatta 

resultatmanipulation utifrån bokslutsposter i likhet med övriga studier som använder 

redovisningsdata från många andra länder (Kallunki och Martikainen 2003). 
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4.3.2 Intressevariabler 

Utgående från hypotesformuleringen och forskningsfrågorna väljs följande 

intressevariabler som inkluderas i undersökningen.  

Det är av intresse att undersöka ifall en förändring i bolagsskatten påverkar förekomsten 

av bokslutsdispositioner och totala periodiseringar bland företag. I en tidigare 

undersökning av Richardson och Lanis (2007) undersöks faktorer som påverkar 

variationen i bolagens effektiva skattesats genom att inkludera en dummyvariabel i sin 

studie (kodad 1 om observationen är före skattereformen, annars 0). En dummyvariabel 

är numeriskt kodad och kan anta värdet 0 eller 1, vilket antyder från- eller närvaro av en 

viss egenskap. Således skapas tre dummyvariabler för att undersöka ifall det finns ett 

samband mellan sänkt bolagsskatt och ökad användning av bokslutsdispositioner eller 

totala periodiseringar. Dummyvariablerna undersöker effekten av skattereformen år 

2012 och år 2014, från att skattereformen presenterades för första gången, dvs. året 

innan den nya lagen trädde i kraft, samt ifall det förekommer normaliseringar följande 

år. Den första dummyvariabeln Skatt antar värdet 1 för incitamentåren 2011 och 2013; 

annars 0. Därefter görs uppdelning för Skatt_1 och Skatt_2, där den förstnämnda mäter 

skattesatsförändringen år 2012 och antar värdet 1 år 2011 och 0 år 2012.  Den sistnämnda 

mäter den påföljande skattesatsförändringen år 2014 och antar värdet 1 år 2013 och 0 år 

2014. 

4.3.3 Kontrollvariabler 

Ifall relevanta kontrollvariabler uteblir i undersökningen ökar risken för att en felaktig 

slutsats kan dras gällande huvudsambandet. Kontrollvariabler inkluderas i 

undersökningen för att kunna kontrollera för övriga faktorer som kan tänkas påverka 

utfallet utöver intressevariablerna. Således finns det skäl att för bästa möjliga resultat 

och för att förbättra modellens tillförlitlighet inkludera följande kontrollvariabler i 

undersökningen.  

En variabel för lönsamhet tas med i undersökningen och mäts genom ROA (Return On 

Assets), dvs. avkastningen på totala tillgångar. Variabeln talar om ifall företagets vinst i 

förhållande till kapitalet är tillräcklig och används i studien för att undersöka hurudan 

effekten blir på användandet av bokslutsdispositioner respektive totala periodiseringar. 

𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 (𝑅𝑂𝐴) =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
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Inom tidigare forskning har det visat sig att ett företags användning av 

bokslutsdispositioner och olika skattefrämjande aktiviteter främst används i vinst- eller 

förlustutjämnande syfte för att manipulera resultatet antingen uppåt eller nedåt. 

Industrispecifika faktorer kan även påverka förekomsten av resultatmanipulation, 

således används en industrivariabel som testar industritillhörigheten för respektive 

kategori för att kontrollera för industrispecifika faktorer, likt studien av Francis et al. 

(2016). Inom tidigare forskning kring resultatmanipulation anför bl.a. Roychowdhury 

(2006) i sin studie att det även finns ett samband mellan ett bolags tillväxtmöjligheter 

och högre förekomst av resultatmanipulering, därav utformas en tillväxtvariabel genom 

att mäta årlig förändring i företagets omsättning. 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 =
Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝐹ö𝑟𝑒𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 å𝑟𝑠 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐹ö𝑟𝑒𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 å𝑟𝑠 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

 Även företagets storlek kan inverka på företagens användning av bokslutsdispositioner, 

då det tidigare har konstaterats att det även är relaterbart till bolagets finansiella och 

kontextuella förutsättningar. Storleken bestäms på basis av den naturliga logaritmen av 

totala tillgångar. Mindre företag har även observerats vara mindre opportunistiska vad 

gäller skatteplanering (Scholes et al. 1992). 

En variabel som mäter bolagets ålder läggs även till i undersökningen för att mäta ifall 

variationen i bokslutsdispositioner och totala periodiseringar kan förklaras på basis av i 

vilken fas företaget befinner sig i sin livscykel. 

4.4 Regressionsmodell 

För avhandlingens undersökning används en multipel linjär regression.   

För att anpassa en datamängd enligt denna modell används i regel Ordinary Least 

Squares (OLS). På svenska kallas modellen för minstakvadratmetoden. 

En OLS-regression modellerar förhållandet mellan en beroende variabel och ett flertal 

oberoende variabler samt en felterm eller så kallad residual som anger modellens 

felprecision. Värdet på den beroende variabeln definieras således som en linjär funktion 

av de oberoende variablerna.  

Detta kan beskrivas på följande sätt: 

Grundläggande modell 

Modell 1a: 
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𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑖 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑙𝑢𝑡𝑠𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 =  𝛽0 +   𝛽1𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 +  𝛽2𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 +

                                                                                𝛽3𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 + 𝛽4𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡 +      

Den grundläggande modellen kommer även att undersöka avskrivningsdifferens 

respektive skattemässiga reserver som beroende variabel (modell 1b-c), men består av 

samma oberoende variabler som i modellen ovan. 

Modell 2a:  

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑖 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑙𝑢𝑡𝑠𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 =  𝛽0 +   𝛽1𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 +  𝛽2𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 +

                                                                                𝛽3𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 + 𝛽4𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡_1 +      

Modell 2b-c kommer att bestå av samma oberoende variabler som i modellen ovan men 

uppdelning görs för avskrivningsdifferens respektive skattemässiga reserver som 

beroende variabel. 

Modell 3a: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑖 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑙𝑢𝑡𝑠𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 =  𝛽0 +   𝛽1𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 +  𝛽2𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 +

                                                                                𝛽3𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 + 𝛽4𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡_2 +      

Modell 3b-c kommer att bestå av samma oberoende variabler som i modellen ovan men 

uppdelning görs för avskrivningsdifferens respektive skattemässiga reserver som 

beroende variabel. 

Modell 4a: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 =  𝛽0 +   𝛽1𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 +  𝛽2𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 +

                                                                                𝛽3𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 + 𝛽4𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡 +      

Modell 4b-c: kommer att bestå av samma variabler som i modellen ovan men variabeln 

för skatt kommer att ersättas med dummyvariabler för skatt_1 respektive skatt_2. 

Där: 

β0 = Konstant 

 

Modellernas beroende variabler: 

Bokslutsdispositioner = förändring i avskrivningsdifferens och förändring i 

skattemässiga reserver i förhållande till ingående balansomslutning 

Avskrivningsdifferens = förändring i avskrivningsdifferens i förhållande till ingående 

balansomslutning 
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Reserver = förändring i skattemässiga reserver i förhållande till ingående 

balansomslutning 

Totala periodiseringar = andelen totala periodiseringar i balansräkningen 

 

Oberoende variabler: 

Storlek = den naturliga logaritmen av totala tillgångar 

Tillväxt = årlig omsättningstillväxt 

Lönsamhet = prestandamått som mäter avkastning på totalt kapital (ROA) 

Skatt = dummyvariabel som antar värdet 1 år 2011 och 2013, annars 0. 

Skatt_1 = dummyvariabel för åren runt bolagsskattesänkningen 2012 (2011 och 2012) 

Skatt_2 = dummyvariabel för åren runt bolagsskattesänkningen 2014 (2013 och 2014) 

Industri = industritillhörighet baserat på NACE Rev. 2 

Ålder = företagets ålder 

𝜀 = felterm 

4.5 Analysstrategi 

Med hjälp av en multivariat analysmetod ämnar denna studie att besvara avhandlingens 

syfte. Situationen i bolagen jämförs före och efter skattesatsförändringarna för att kunna  

identifiera orsakssamband mellan en beroende och ett flertal oberoende variabler.  

Metoden lämpar sig för studien med anledning av att flera faktorer påverkar bolagens 

användning av bokslutsdispositioner. För att kunna utföra analysen kommer det 

insamlade datamaterialet analyseras i statistikprogrammet EViews 11. 

I följande kapitel kommer deskriptiv statistik att presenteras. För att försäkra att 

undersökningens regressionskoefficienter inte blir missvisade p.g.a. extremvärden 

kommer de kvantitativa variblerna att testas  för winsorisering vid 1:a och 99:e 

percentilen.  För att en multipel linjär regressionsmodell ska vara tillämpbar krävs även 

att det inte förekommer multikollinearitet, vilket innebär starka korrelationer mellan  

två eller flera oberoende variabler.  

Vid tillämpandet av en multipel regressionsanalys strävar man även efter 

homoskedasticitet. Motsatta tillståndet heteroskedasticitet kan däremot leda till 

problem, vilket uppstår när variansen hos feltermen varierar mellan observationer, dvs. 

orsakar en ojämn spridning i datamaterialet (Long och Ervin 2000). 

För att säkerställa att de erhållna resultaten från undersökningen är robusta kommer 

olika sensitivitetstest att utföras. 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel kommer avhandlingens resultat som fåtts utifrån de regressionsmodeller 

som presenterades i underkapitel 4.4 att analyseras. Inledningsvis presenteras 

deskriptiv statistik och en korrelationsanalys följt av den egentliga regressionsanalysen.  

5.1 Deskriptiv statistik 

På basis av vad som tidigare nämnts i underkapitel 4.2 följer nedan i tabell 2 och 3 en 

mer omfattande redogörelse över hur studiens sampel är fördelat. Det slutliga samplet 

består av 31 802 observationer. Ur tabellen går även att utläsa de olika variablernas 

minimi- och maximivärden, medeltal, median och standardavvikelse.  

För studien används flera beroende variabler, vilket innebär att flera regressioner 

kommer att utföras. Den grundläggande modellens beroende variabel är 

bokslutsdispositionen, med vilken man ämnar att undersöka de oberoende variablernas 

påverkan på variationen i bokslutsdispositioner. Bokslutsdispositionen består av 

observationer för både avskrivningsdifferens och reserver. Ur tabellen (tabell 2) går att 

utläsa att det minsta värdet (-1,106) och det högsta värdet (0,611) för 

bokslutsdispositonerna och avskrivningsdifferens är detsamma, eftersom 

avskrivningsdifferens utgör flest observationer och är således den vanligaste formen av 

bokslutsdispositioner i denna studie. Ur tabellen ges även statistik över medeltal och 

median, där värdena ligger på 0 för respektive variabler, eftersom långt ifrån alla företag 

(ca 30 % av studiens sampel) använder bokslutsdispositioner. Därmed görs en separat 

uppdelning för de företag där bokslutsdispositioner förekommer i varje bolag i tabell 3. 

För reserver ges motsvarande statistik, där variabeln antar ett minsta värde på -0,575 

och ett högsta värde på 0,369. Även medeltal och median ligger på 0. Studiens sista 

beroende variabel består av totala periodiseringar, där medeltalet är -0,032 och 

medianen är -0,034, vilket indikerar på att variabeln är normalfördelad. 

Tabell 2 Deskriptiv statistik 1 

Variabel N Min Max Medeltal Median Standardavvikelse 

Bokslutsdispositioner 31 802 -1,106 0,611 0 0 0,023 

Avskrivningsdifferens 31 802 -1,106 0,611 0 0 0,023 

Reserver 31 802 -0,575 0,369 0 0 0,046 

Storlek 31 802 8,295 11,354 9,390 9,250 0,751 

Tillväxt 31 802 -0,939 11,003 0,074 0,030 0,342 
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Lönsamhet 31 802 -6,365 5,841 0,050 0,039 0,143 

Skatt 31 802 0 1 0,289 0 0,453 

Totala periodiseringar 31 802 -12,118 6,137 -0,032 -0,034 0,195 

 

Storleken bestäms av den naturliga logaritmen av företagets totala tillgångar för att få 

variabeln mer normalfördelad kring medelvärdet, medeltalet ligger på 9,390 och 

medianen på 9,250. Den årliga omsättningstillväxten för företagen som ingår i studien 

är i genomsnitt 7,4 %. Motsvarande siffra anges för lönsamhet (Return on Assets) och 

antar värdet 5 %. I allmänhet brukar man betrakta ROA som ligger över 5 % som god.  

För skattesatsförändringarna 2012 och 2014 har tilldelats en dummyvariabel som mäter 

incitamentåren 2011 och 2013, vilken antar ett medelvärde på 0,289 och en median på 

0. För de totala periodiseringarna är det minsta värdet -12,118, medan det finns ett 

företag som antar ett högsta värde på 6,137.   

I nedanstående tabell (tabell 3) ges statistik över de företag som faktiskt använder 

bokslutsdispositioner. Som tidigare konstaterades utgörs studiens sampel av 

bokslutsdispositioner till största delen av avskrivningsdifferens, således är värdena 

detsamma vad gäller medeltal (0,012) och median (0,005) för respektive variabel. För 

förändringen i reserver är medeltalet 0,021 och medianen 0,007.  

Tabell 3 Deskriptiv statistik 2 

Variabel N Min Max Medeltal Median Standardavvikelse 

Bokslutsdispositioner 10 886 -1,106 0,611 0,012 0,005 0,023 

Avskrivningsdifferens 10 088 -1,106 0,611 0,012 0,005 0,023 

Reserver 798 -0,575 0,369 0,021 0,007 0,046 

 

5.2 Korrelationsanalys 

Ifall de oberoende variabler som inkluderats i regressionsanalysen är alltför 

sammanlänkade kan det innebära en svårighet vad gäller tolkningen av den inverkan 

som varje oberoende variabel har på den beroende variabeln. Om variablerna som 

inkluderats i undersökningen uppvisar en inbördes korrelation kan det leda till att 

variablerna i princip mäter samma sak. En metod för att klargöra för ifall eventuella 

samband existerar är att analysera detta i en Pearsons korrelationsmatris. (Andersson 

2006)   
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Tabell 4 Pearsons korrelationsmatris 

 
 Boksluts- 

dispositioner 
Storlek Tillväxt Lönsam-

het 
Skatt Totala 

periodiseringar     
Ålder Industri 

Boksluts-
dispositioner 

1        

Storlek -0,052*** 1       

Tillväxt -0,055*** 0,005 1      

Lönsamhet -0,014** -0,126*** -0,028*** 1     

Skatt 0,009* -0,005 0,030*** 0,003* 1    

Totala 
periodiseringar 

0,066*** 0,008 0,041*** 0,087*** -0,004* 1   

Ålder -0,016*** -0,047*** 0,077*** 0,044*** -0,035*** 0,012** 1  

Industri -0,019*** 0,060*** 0,027*** 0,05*** -0,006 0,021*** 0,122*** 1 

* Koefficienten indikerar signifikans på 0,10 nivån ** Koefficienten indikerar signifikans på 0,05 nivån *** 
Koefficienten indikerar signifikans på 0,01 nivån 
 

Datamaterialet som valts för studiens undersökning bör vara oberoende av varandra - 

med andra ord bör inte enskilda observationer påverkas av värdet på övriga 

observationer. Korrelationsmatrisen ovan (tabell 4) innehåller winsoriserade värden och 

ur matrisen framgår att det inte förekommer någon hög korrelation mellan den beroende 

variabeln och de oberoende variablerna. Bland de oberoende variablerna finner man den 

högsta korrelationen (0,122) mellan industrivariabeln och ålder. Den största negativa 

korrelationen påträffas bland lönsamhet och storlek (-0,126), och indikerar på att större 

bolag har en sämre lönsamhet. Detta skulle kunna förklaras av det faktum att stora bolag 

manipulerar sina resultat i mindre utsträckning än små bolag, vilket även 

överensstämmer med tidigare forskning (t.ex. Bathke et al. 1989). Samtliga korrelationer 

är dock inte höga generellt sätt och indikerar på att siffrorna ligger långt under 

gränsvärdet 0,90.  

Det statistiskt signifikanta sambandet som fås av ett regressionsresultat bestäms delvis 

av samplets storlek. Konsekvensen blir således att det är mycket svårt att få en betydande 

statistiskt signifikant effekt med ett litet urval. Genom att däremot öka urvalets storlek, 

kommer mindre uppenbara samband och olikheter att konstateras ha ett statistiskt 

signifikant samband. Däremot med extremt stora urval kommer nästintill varje samband 

eller olikhet att vara signifikanta. Detta är oundvikligt eftersom samplet därmed närmar 

sig den totala populationen varifrån det specifika urvalet togs. (Saunders et al. 2016) 

Med hjälp av en korrelationskoefficient kan man kvantifiera styrkan i det linjära 

förhållandet mellan två kategoriska eller numeriska variabler. Denna koefficient kan 
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anta  ett värde mellan +1 och -1. Ett värde på +1 representerar en perfekt positiv 

korrelation. Detta innebär att de två variablerna är exakt korrelerade med varandra och  

när värdet på den ena variabeln ökar kommer således värdet på den andra variabeln att 

öka. Däremot representerar värdet -1 en perfekt negativ korrelation. Återigen talar man 

om för att de två variablerna är exakt korrelerade och när värdet på en variabel ökar, 

minskar värdet på den andra. Korrelationskoefficienter som antar värden mellan +1 och 

-1 representerar svagare positiva och negativa korrelationer och ett värde på 0 indikerar 

på att variablerna är totalt oberoende. (Saunders et al. 2016) 

I den utsträckning datavärdena för de beroende och oberoende variablerna har jämna 

varianser benämns tillståndet som homoskedasticitet. Om det förekommer ojämna 

varianser benämns tillståndet som heteroskedasticitet.  

Frånvaro av korrelation mellan två eller flera oberoende variabler (kollinearitet eller 

multikollinearitet) gör det svårt att bedöma de enskilda effekterna av varje särskild 

variabel. Den enklaste metoden går ut på att analysera korrelationskoefficienterna, 

varvid extrem kollinearitet representeras av en korrelationskoefficient på 1. Tumregeln 

är att närvaron av höga korrelationer (vanligtvis 0,90 eller högre) indikerar på att 

betydande kollinearitet förekommer (Hair et al. 2013; Saunders et al. 2016) 

5.3 Regressionsanalys 

På basen av vad som konstaterats i underkapitel 4.4 kommer följande 

regressionsmodeller i form av en multipel linjär regression att utföras för att antingen 

troliggöra eller falsifiera de hypoteser som tidigare presenterats i avhandlingens 

metodkapitel. 

I samtliga regressionsmodeller ingår Cross-Section Fixed Effects. Regressionerna 

presenteras i fyra olika modeller, varefter modellerna kommer att testas för 

heteroskedasticitet och olika sensitivitetsanalyser kommer att utföras. I detta kapitel 

kommer de erhållna resultaten att analyseras varefter en diskussion återges i följande 

kapitel. Inledningsvis kommenteras modellernas signifikansnivå följt av analys över de 

oberoende variablernas signifikansnivå för att förtydliga ifall variablerna visar ett 

statistiskt signifikant samband med den beroende variabeln. 

Koefficienten som anger modellens förklaringsgrad (beskrivs även som R2) kan anta ett 

värde mellan 0 och +1. Koefficienten mäter andelen av variation i en beroende variabel 

eller bland flera beroende variabler. Detta innebär att om samtliga variationer som 
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förekommer i regressionen kan förklaras med hjälp av modellen kommer 

förklaringsgraden att vara 1. Ifall däremot 50 % kan förklaras, blir följaktligen modellens 

R2-värde 0,5. En förklaringsgrad som antar värdet 0 indikerar på att det inte går att 

förklara någon variation med hjälp av regressionsmodellen (Saunders et al. 2016).  

Tabell 5 Regressionsmodell 1 

Panel with Cross-Section Fixed Effects 

* Koefficienten indikerar signifikans på 0,10 nivån ** Koefficienten indikerar signifikans på 0,05 nivån *** 
Koefficienten indikerar signifikans på 0,01 nivån 
 
 

I ovanstående tabell (tabell 5) presenteras resultaten som fåtts från den grundläggande 

modellen där de olika beroende variablerna testas. I den första modellen (1a) utgörs den 

beroende variabeln av bokslutsdispositioner.  Ett högre koefficientvärde kan tolkas som 

en högre förekomst av bokslutsdispositioner. I och med att bokslutsdispositionerna 

innehåller data för både avskrivningsdifferens och reserver, presenteras dessa även 

separat i modell 1b och 1c.  

Först och främst är det motiverat att nämna att modellerna 1a-b är signifikanta på 

enprocentsnivån, däremot finner man inget statistiskt signifikant samband för modell 

Modell 1a 
Variationen i 
bokslutsdispositioner 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant 0,0417 0,0062 6,1716 0,0000*** 
Storlek -0,0045 0,0007 -6,8308 0,0000*** 
Tillväxt -0,0119 0,0004 -2,9455 0,0032*** 
Lönsamhet -0,0010 0,0012 -0,7862 0,4317 
Skatt  -0,0001 0,0003 -0,2323 0,8163 

R2     0,331 
F-värde  1,390 
N  31 802 

    
 

Modell 1b 
Variationen i 
avskrivningsdifferens 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant 0,0385 0,0058 6,6318 0,0000*** 
Storlek -0,0042 0,0006 -6,7316 0,0000*** 
Tillväxt -0,0010 0,0004 -2,5579 0,0105** 
Lönsamhet -0,0005 0,0011 -0,4094 0,6822 
Skatt -0,0001 0,0002 0,2569 0,7972 

R2    0,343 
F-värde  1,466 
N  31 802 

    
 

Modell 1c 
Variationen i reserver 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant 0,0033 0,0028 1,1815 0,2374 
Storlek -0,0004 0,0003 -1,2307 0,2184 
Tillväxt -0,0002 0,0002 -1,2513 0,2108 
Lönsamhet -0,0005 0,0005 -0,9054 0,3652 
Skatt -0,0001 0,0001 -1,0574 0,2903 

R2    0,218 
F-värde  0,783 
N  31 802 
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1c. Variabeln som utgör företagets storlek är logaritmerad och signifikant på 

enprocentsnivån samt visar i den första modellen att 1 % ökning i företagets totala 

tillgångar minskar bokslutsdispositionerna med 0,5 %. Denna notering överensstämmer 

även med tidigare erhållna resultat av Othman och Zeghal (2006) och kan förklaras av 

faktumet att stora företag ofta upplever övervakning i större utsträckning och därmed 

har ett mindre utrymme för företagsledningens skönsmässiga bedömning, vilket även 

kan tolkas som att resultatmanipulation är ett mindre förekommande fenomen bland 

större bolag. Holland och Jackson (2004) hävdar även att stora bolag ofta har incitament 

för att undvika resultatmanipulation eftersom de ofta är under uppsikt från analytiker, 

investerare och tillsynsmyndigheter. Bathke et al. (1989) anför i sin studie att det även 

finns ett positivt samband mellan bolagets storlek och stabiliteten i intäkterna, och 

menar att det finns ett mindre behov för stora bolag att manipulera sina intäkter, 

eftersom de ofta har tillräckliga resurser för att diversifiera risken och för att stabilisera 

tillväxten som leder till en mer stabil resultatström. 

Motsvarande siffror för storlek ges i modell 1b och 1c och där koefficientvärdena är 

negativa i respektive kategori, men sambandet är dock inte signifikant i modell 1c. För 

den årliga tillväxten är effekten  även negativ i samtliga tre modeller, dvs. i takt med att 

bolaget växer kommer bokslutsdispositionerna att minska, däremot är variabeln endast 

signifikant i modell 1a-b. Även variabeln för lönsamhet (ROA) antar negativa värden i 

ovanstående modeller, men det går inte att bevisa något statistiskt signifikant samband. 

I den första regressionsmodellen (1a-c) kan man se att den högsta förklaringsgraden 

(0,34) påträffas för variationen i avskrivningsdifferens. Detta kan även förklaras av det 

faktum att andelen avskrivningsdifferens är högst av det totala antalet 

bokslutsdispositioner. I den första modellen är samtliga koefficientvärden negativa, 

vilket indikerar på att bokslutsdispositionerna minskar i takt med att bolagets totala 

tillgångar ökar, när bolaget växer samt när lönsamheten förbättras. En högre lönsamhet 

skulle kunna ses som en ökad förutsättning för att använda bokslutsdispositioner som 

en metod för att skjuta upp beskattning, eftersom företaget bör redovisa ett positivt 

resultat före skatt för att kunna använda sådana uppskjutandemetoder. Däremot kan 

regressionsmodellens erhållna resultat förklaras av att företag som uppvisar en högre 

lönsamhet därmed även har mindre behov av framtida intern finansiering i form av 

bokslutsdispositioner. Lönsamhetsvariabeln är dock inte signifikant i regressionsmodell 

1a vilket gör att det inte med säkerhet går att förklara något kausalt samband.  Tidigare 

studier av Dimitras och Iatridis (2013) anser att en svag lönsamhet leder till att företag 
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manipulerar resultatet uppåt, eftersom bolag kan ha kontraktsmässiga incitament och 

behöver därför rapportera ett bättre resultat. 

Variabeln för skattesatsförändringarna som mäter incitamentåren 2011 och 2013 visar 

ingen statistiskt signifikant effekt i någon av de ovanstående modellerna. Ett av de 

främsta argumenten för ett starkare samband mellan redovisning och beskattning är att 

det kommer att leda till ett mindre utrymme för företagsledningens diskretion vad gäller 

den finansiella rapporteringen och följaktligen till mindre resultatmanipulation (Desai 

2005; Whitaker 2005). Förespråkare hävdar att en högre överensstämmelse mellan den 

bokförda och taxerbara inkomsten skulle förmildra incitament för opportunistisk 

rapportering, eftersom eventuell resultatmanipulation uppåt skulle motverkas av högre 

skatter, medan resultatmanipulation nedåt för att undvika skatter skulle möts med 

avvisande från investerare (Whitaker 2005).  

Regressionernas förklaringsgrader R2  har ett värde mellan 0,22 – 0,34 vilket innebär att 

22 – 34 % av variationen i den beroende variabeln kan förklaras med hjälp av 

regressionsmodellerna. 

Tabell 6 Regressionsmodell 2 

Panel with Cross-Section Fixed Effects 

Modell 2a 
Variationen i 
bokslutsdispositioner 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant 0,0429 0,0182 2,3567 0,0185** 
Storlek -0,0046 0,0019 -2,3606 0,0183** 
Tillväxt 0,0002 0,0006 0,2769 0,7819 
Lönsamhet -0,0010 0,0028 -0,3613 0,7179 
Skatt_1 -0,0006 0,0003 -1,9540 0,0508* 

R2     0,709 
F-värde  1,605 
N  8973 

    
 

Modell 2b 
Variationen i 
avskrivningsdifferens 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant 0,0323 0,0182 1,7809 0,0750* 
Storlek -0,0034 0,0019 -1,7775 0,0756* 
Tillväxt 0,0004 0,0006 0,6755 0,4994 
Lönsamhet -0,0009 0,0028 -0,3192 0,7496 
Skatt_1 -0,0006 0,0003 -2,2349 0,0255** 

R2    0,692 
F-värde  1,480 
N  8973 

    
 

Modell 2c 
Variationen i reserver 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant 0,0106 0,0094 1,1323 0,2576 
Storlek -0,0011 0,0001 -1,1465 0,2516 
Tillväxt -0,0002 0,0003 -0,7700 0,4414 
Lönsamhet -0,0001 0,0014 -0,0843 0,9328 
Skatt_1 -0,0001 0,0001 0,5297 0,5964 
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R2    0,611 
F-värde  1,035 
N  8973 

   
 

 
 

* Koefficienten indikerar signifikans på 0,10 nivån ** Koefficienten indikerar signifikans på 0,05 nivån *** 
Koefficienten indikerar signifikans på 0,01 nivån 
 

I regressionsmodellen (2a) ovan används bokslutsdispositionen som beroende variabel. 

För att på samma sätt som i regressionerna 1a-c tydliggöra effekten av de enskilda 

bokslutsdispositonerna görs även uppdelning för avskrivningsdifferens (modell 2b) och 

för reserver (modell 2c) som modellernas beroende variabel. Regressionerna med 

bokslutsdispositionen och avskrivningsdifferens som beroende variabler är signifikanta 

på 0,01 % nivån, vilket innebär att man kan säkerställa att variationen i beroende 

variabeln verkligen påverkas av de oberoende variablerna och att resultatet som fåtts inte 

beror på slumpen. Däremot förekommer ingen statistiskt signifikant effekt i modell 2c 

med reserver som beroende variabel. Modellerna 2a-c skiljer sig åt från de första 

modellerna 1a-c genom att en dummyvariabel för skattesatssänkningen år 2012 

(Skatt_1) har inkluderats. Således testar modellen endast för åren 2011 - 2012. 

Storleksvariabeln är signifikant på 0,05 % nivån i modell 2a respektive 0,10 % nivån i 

modell 2b. Koefficientvärdet för variabeln är även negativt i samtliga modeller. Vad 

gäller variabeln för årlig tillväxt kan man utifrån ovanstående regressioner inte tala för 

något statistiskt signifikant samband, koefficienten är emellertid positiv i modell 2a-b, 

men antar ett negativt värde i 2c. Variabeln som mäter lönsamhet är negativ i samtliga 

regressioner men påvisar ingen statistiskt signifikant effekt. 

I modell 2a-b är skattesatsförändringen negativ och signifikant på tioprocentsnivån 

respektive femprocentsnivån, vilket tyder på att företagen enligt förväntningarna har 

haft resultatsänkande aktiviteter året innan bolagsskatten sänktes, för att följaktligen 

kunna öka de redovisade intäkterna under kommande år och därmed bespara i 

skattekostnader. Resultatmanipulation är även framåtblickande, eftersom det kan 

förekomma flera påföljande år med låga/höga inkomster och företagsledningen måste 

därför aktivt ta hänsyn till inkomstnivån under kommande år när de fattar sina beslut 

(Kallunki och Martikainen 2003). Däremot finner man inget statistiskt signifikant 

samband för motsvarande variabel i modell 2c med reserver.  

Genom att tillsätta en intressevariabel i modell (2a-c) som mäter skattesatsförändringen 

2012 kan man se en ökning i regressionens förklaringsgrad, vilket indikerar på att 70 % 

av variationen i bokslutsdispositioner (modell 2a) kan förklaras med hjälp av modellen. 

Den existerande litteraturen som behandlar företagens skattebesparande i samband 

med skattepolitiska förändringar mäter generellt ett företags effektiva skattesats och 
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undersöker dock sällan resultatmanipulering som har en koppling till ändringar i 

skattelagstiftningen (Zeng 2014). 

Modellernas R2   rör sig på ett värde mellan 0,61 och 0,70 vilket innebär att 60 – 70 % av 

variationen i de beroende variablerna kan förklaras med hjälp av ovanstående modeller.  

Tabell 7            Regressionsmodell 3 

Panel with Cross-Section Fixed Effects 

* Koefficienten indikerar signifikans på 0,10 nivån ** Koefficienten indikerar signifikans på 0,05 nivån *** 
Koefficienten indikerar signifikans på 0,01 nivån  

 
Ovanstående modell följer samma mönster som de tidigare presenterade modellerna, 

där den grundläggande modellen har utökats med en intressevariabel för 

skattesatssänkningen år 2014 (Skatt_2). Således testar regressionerna för åren 2013- 

2014. Modellerna 3a-b är signifikanta på 0,01 nivån, däremot visar modell 3c inte någon 

signifikant effekt. Ett intressant faktum är att storleksvariabeln, som tidigare varit 

negativ i samtliga presenterade modeller är positiv i modell 3a, men variabel visar dock 

inget statistiskt signifikant samband med den beroende variabeln.   

Modell 3a 
Variationen i 
bokslutsdispositioner 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant -0,0099 0,0219 -0,4533 0,6504 
Storlek 0,0010 0,0023 0,4404 0,6596 
Tillväxt -0,0017 0,0009 -1,9702 0,0489** 
Lönsamhet -0,0058 0,0033 -1,7819 0,0748* 
Skatt_2 -0,0002 0,0004 -0,5023 0,6155 

R2     0,657 
F-värde  1,344 
N  9639 

    

Modell 3b 
Variationen i 
avskrivningsdifferens 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant 0,0407 0,0196 2,0815 0,0375** 
Storlek -0,0044 0,0021 -2,1030 0,0355** 
Tillväxt -0,0010 0,0008 -1,2641 0,2063 
Lönsamhet -0,0015 0,0029 -0,5057 0,6131 
Skatt_2 -0,0001 0,0003 0,2531 0,8002 

R2     0,683 
F-värde  1,508 
N  9639 

    

Modell 3c 
Variationen i reserver 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant -0,0507 0,0178 -2,8412 0,0045*** 
Storlek 0,0054 0,0019 2,8490 0,0044*** 
Tillväxt -0,0007 0,0007 -1,0321 0,3021 
Lönsamhet -0,0043 0,0027 -1,6332 0,1025 
Skatt_2 -0,0003 0,0003 -0,8947 0,3710 

R2     0,309 
F-värde  0,313 
N  9639 
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Den årliga tillväxtvariabeln och variabeln för lönsamhet är negativ  

i samtliga regressioner, men endast signifikanta i modell 3a, vilket tyder på att när 

bolaget växer med 1 % minskar bokslutsdispositonerna med 0,17. Firth et al. (2007) 

påpekar dock att företag med en snabb tillväxt kan ha fler fördelar av att bedriva 

resultatmanipulation än etablerade företag, eftersom det är svårare att följa 

snabbväxande företags affärsverksamhet. 

Vad gäller intressevariabeln för skattesatssänkningen  bör noteras att den inte är 

signifikant i någon av ovanstående modeller, men är emellertid negativ. Andersson 

(2006) menar att en av orsakerna till varför en del näringsidkare inte återför 

bokslutsdispositioner till beskattning inför en kommande skattereform samtidigt som de 

uppvisar negativa resultat, troligtvis saknar bokslutsdispositioner från tidigare 

bolagsskattesatssänkningar. Vidare konstaterar Andersson (2006) i sin studie att 

bolagen enligt förväntningarna använde mindre skattemässiga reserveringar, samtidigt 

som återförandet av de tidigare gjorda avsättningarna ökade under det inkomstår som 

bolagsskatten sänktes. 

Det är även motiverat att nämna modellernas förklaringsgrader, dvs. R2-värdet. 

Modellerna 3a-b antar ett värde mellan 0,66 – 0,68, vilket innebär att 66 % av 

variationen i bokslutsdispositioner samt 68 % av variationen i avskrivningsdifferens  kan 

förklaras med hjälp av ovanstående regressioner. 

Tabell 8 Regressionsmodell 4 

Panel with Cross-Section Fixed Effects 

Modell 4a 
Variationen i  
totala periodiseringar 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant -0,1195 0,0591 -2,0203 0,0434** 
Storlek 0,0099 0,0063 1,5665 0,1172 
Tillväxt 0,0162 0,0038 4,2185 0,0000*** 
Lönsamhet -0,0842 0,0117 -7,2236 0,0000*** 
Skatt -0,0052 0,0025 -2,0766 0,0378** 

R2     0,313 
F-värde  1,278 
N  31 802 

    

Modell 4b 
Variationen i  
totala periodiseringar 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant -0,9687 0,3427 -2,8265 0,0047*** 
Storlek 0,1020 0,0365 2,7948 0,0052*** 
Tillväxt -0,0238 0,0117 -2,0324 0,0422** 
Lönsamhet -0,3483 0,0524 -6,6494 0,0000*** 
Skatt_1 0,0016 0,0055 0,2937 0,7690 
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R2     0,607 
F-värde  1,018 
N  8973 

    

Modell 4c 
Variationen i  
totala periodiseringar 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant -0,6637 0,2541 -2,6121 0,0090*** 
Storlek 0,0692 0,0271 2,5597 0,0105** 
Tillväxt 0,0042 0,0102 0,4122 0,6802 
Lönsamhet -0,3597 0,0378 -9,5043 0,0000*** 
Skatt_2 -0,0014 0,0041 -0,3452 0,7300 

R2     0,580 
F-värde  0,966 
N  9639 

    

* Koefficienten indikerar signifikans på 0,10 nivån ** Koefficienten indikerar signifikans på 0,05 nivån *** 
Koefficienten indikerar signifikans på 0,01 nivån  

 

Regressionerna 4a-c  i tabell 8 skiljer sig åt från avhandlingens tidigare presenterade 

modeller, eftersom den beroende variabeln i stället utgörs av totala periodiseringar. 

Först och främst är det värt att nämna att endast modell 4a uppvisar statistisk signifikans 

på 0,01 nivån, till skillnad från modellerna 4b-c som inte är signifikanta. R2-värdet för 

4a ligger på 0,31, vilket innebär att 31 % av variationen i totala periodiseringar kan 

förklaras med hjälp av denna regression. 

Storleksvariabeln är signifikant och positiv i modell 4b-c, vilket tyder på att de totala 

periodiseringarna ökar i takt med att de totala tillgångarna ökar. I modell 4a är även den 

årliga tillväxtvariabeln positiv och signifikant på enprocentsnivån, vilket innebär att de 

totala periodiseringarna ökar med 1,6 % när företaget växer med 1 %. Däremot kan man 

se i modell 4b att koefficienten för tillväxt är negativ under bolagsskattesänkningen 2012, 

vilket innebär att när bolaget växer så minskar de totala periodiseringarna. 

(Roychowdhury 2006) anför i sin studie att bolagens tillväxtmöjligheter främjar 

resultatmanipulation, däremot anges inte i vilken riktning resultatet manipuleras.  

 I 4c finner man inget statistiskt signifikant samband för tillväxtvariabeln och de totala 

periodiseringarna. Variabeln för lönsamhet är signifikant på enprocentsnivån och antar 

negativa värden i samtliga tre regressioner. Ur modell 4a framgår att 1 % ökning i 

lönsamheten minskar de totala periodiseringarna med 8 %. Motsvarande siffror för 

modell 4b-c visar att de totala periodiseringarna minskar med 34,8 % respektive 35,9 % 

när lönsamheten förbättras med 1 %.   

Dummyvariabeln för skatt som mäter incitamentåren 2011 och 2013 (modell 4a) är 

signifikant på femprocentsnivån och negativ, vilket tyder på att företag enligt 

förväntningarna har haft resultatsänkande aktiviteter året innan den aktuella 

bolagsskattesänkningen. Uppdelning görs även för variablerna skatt_1 och skatt_2, 
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däremot visar respektive variabel inget statistiskt signifikant samband med modellernas 

beroende variabel. I övrigt kan man från modellernas R2-värde (modell 4b-c) utläsa att 

variationen i totala periodiseringar kan förklaras med 60 % respektive 58 % med hjälp 

av ovanstående regressioner.  

I synnerhet visar tidigare forskning att skattesänkningar ger ökade incitament att skjuta 

upp beskattningen av inkomst till perioder med lägre skattesatser. Guenther (1994) ger 

bevis på att sannolikheten för att göra negativa diskretionära periodiseringar i 

årsredovisningen inför en sänkning av bolagsskatten är direkt relaterad till publika 

bolags skatteaggressivitet. Tidigare forskning argumenterar för att företag som förväntar 

sig en sänkning av skatten är mer benägna att skjuta upp redovisningen av intäkter och 

påskynda redovisningen av kostnader (Scholes et al. 1992). Sammantaget visar tidigare 

resultat att företag i allmänhet är villiga att tillfälligt rapportera lägre bokförda inkomster 

för att generera skattebesparingar. 

Zeng (2014) finner bevis på att företagen manipulerade sina intäkter med hjälp av 

periodiseringsbaserad resultatmanipulation och verklig resultatmanipulation för att 

minska intäkterna under det fjärde kvartalet år 2007, för att sedan öka intäkterna under 

det första kvartalet därpå följande år. Resultaten antyder på att fastighetsföretagen skjöt 

upp inkomsten från det fjärde kvartalet 2007, då den lagstadgade skattesatsen var 33 

procent, till första kvartalet 2008, då den lagstadgade skattesatsen var 25 procent, och 

därför blev skattekostnaden lägre.  

Periodiseringsbaserad resultatmanipulation är relevant eftersom företagets 

skattepliktiga inkomst är baserad på inkomster som består av periodiseringar och genom 

att göra ändringar i periodiseringarna kommer generellt förändra den skattepliktiga 

inkomsten i motsvarande riktning. (Zeng 2014) 

5.4 Sensitivitetsanalys 

För att kunna säkerställa undersökningens robusthet och reliabilitet utförs olika 

sensitivitetstest.  

I undersökningarna har utförts test för winsorisering, där samtliga variabler har 

winsoriserats vid den 1:a och 99:e persentilen. Winsorisering används för att utesluta 

extremvärden, dock gav winsoriseringen ingen märkbar effekt i denna avhandling och 

därför har winsorisering exkluderats i undersökningens regressionsmodeller.  
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I samtliga regressioner har använts ”Panel Cross-Section Fixed Effects”. En regression 

med fixerade effekter är en uppskattningsteknik som används inom paneldata som gör 

det möjligt att kontrollera för kontinuerliga individuella egenskaper som kan tänkas 

korrelera med de oberoende variablerna. Effekten kan således endast används i 

regressionsmodeller med variabler som är konsekventa, dvs. som inte uppvisar 

variabilitet över tid.  

Avhandlingens regressionsmodeller har även testats utan ”Panel Cross-Section Fixed 

Effects” (bilaga 1-4) och den största skillnaden kan ses i modellernas R2-värde som är 

betydligt lägre, vilket gör att variationen som de oberoende variablerna orsakar i den 

beroende variabeln inte går att förklara med hjälp av modellerna. Därav ökar 

modellernas förklaringsgrad med hjälp av att använda fixerade effekter.  

I alla modeller ingår även lämpliga kontrollvariabler som ökar modellernas 

tillförlitlighet.  

5.4.1 Heteroskedasticitet 

Vid tillämpandet av en multipel regressionsmodell ställs krav på att datamaterialet ska 

uppvisa homoskedasticitet. Om feltermen inte har konstant varians antas modellen lida 

av heteroskedasticitet, alternativt kan man säga att feltermen är heteroskedastisk 

(Stewart 2018). Motsatsen till homoskedasticitet benämns således heteroskedasticitet, 

vilket innebär att det förekommer en ojämn spridning i datamaterialet och att modellens 

precision minskar (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 2010). Heteroskedasticitet kan 

leda till problem för en del statistiska test och detta kan hanteras på olika sätt. En av 

lösningarna går ut på att använda logaritmerade variabler, vilket i sin tur reducerar 

effekten av extremvärden. Ett annat sätt är att tillämpa robusta standardavvikelser 

(Brooks 2008). Som ett tredje alternativ kan man överväga att antingen utesluta 

konstanten eller någon av de oberoende variablerna.  

Trots att en modell lider av heteroskedasticitet är det viktigt att poängtera att 

variabelkoefficienterna och R2-värdena fortfarande kommer att hållas konstanta, 

däremot gäller inte längre modellens standardfel, T- och F-värde. Enligt Brooks (2008) 

är ett tillvägagångssätt för att testa för heteroskedasticitet Whites 

heteroskedasticitetstest i EViews, vilket även kommer att användas i denna avhandling.  

Ur heteroskedasticitetstesten (bilaga 5-8) framgår att en del modeller lider av 

heteroskedasticitet. Ifrågavarande modeller har en lägre signifikansnivå än gränsvärdet 
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0,05 – 0,10, vilket indikerar på att heteroskedasticitet förekommer. Modell 1c befinner 

sig i riskzonen för heteroskedasticitet med ett p-värde på 0,10. I modellerna 2a-b är 

motsvarande värde 0,02 och 0,01 och modellerna 4a-c antar alla p-värdet 0,00. 

När man har konstaterat att heteroskedasticitet förekommer bör man korrigera för det, 

därför kommer robusta standardavvikelser att tillämpas. Modellerna körs på nytt i 

statistikprogrammet EViews 11.0 och i denna avhandling kommer metoden ”White-

Cross-Section” att användas. I bilaga 9, 10, 11 och 12 finns de nya regressionsmodellerna 

med robusta standardavvikelser. 

5.4.2 Variationer mellan år 

Som tidigare noterats avgränsas undersökningens tidsperiod till åren 2010 - 2016. I och 

med att denna avhandling undersöker skattesatsförändringarna år 2012 och år 2014 

undersöker denna studie specifikt incitamentåren 2011 och 2013 och ifall det 

förekommer normaliseringar därpå följande åren. Ur regressionsmodellerna 1a-c 

framgår att variabeln för skatt som mäter incitamentåren 2011 oh 2013 inte visar något 

statistiskt signifikant samband med den beroende variabeln, därmed går det inte med 

hjälp av ifrågavarande modell att förklara ifall en sänkning av bolagsskatten sannolikt 

påverkar användandet av bokslutsdispositioner. Däremot ger modell 2a-b bevis på att 

bolagen inför sänkningen av bolagsskatten år 2012 haft resultatsänkande aktiviteter i 

form av bokslutsdispositioner. Regressionsmodellerna 3a-c visar dock ingen statistiskt 

signifikant effekt vad gäller variabeln skatt_2 som mäter skattesatsförändringen år 2014. 

De erhållna resultaten från den fjärde och sista regressionsmodellen visar dock att skatt-

variabeln är signifikant på femprocentsnivån och indikerar på att bolagen har haft 

negativa totala periodiseringar året innan den aktuella bolagsskattesänkningen år 2012 

respektive år 2014.  

Förutom avhandlingens tidsperiod utreder denna avhandling även ifall bolagets ålder 

kan förklara något statistiskt signifikant samband med den beroende variabeln, där AGE 

står för året när bolaget grundades (bilaga 13).  Ur en studie av Winborg och Landström 

(1997) framgår att företag kan variera hur de tillämpar olika metoder av ”finansiell 

bootstrapping”5 beroende på i vilken fas företaget befinner sig i sin livscykel. Man kan 

anta att företagens ålder beskriver dess mognadsgrad, och vidare kan man se ett mönster 

 

5 Finansiell bootstrapping = en finansieringsstrategi som går ut på att använda metoder som inte 
omfattar extern finansiering och som företag kan använda sig av för att lösa sitt resursbehov. 
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i att nyttjandet av olika uppskjutandemetoder avtar med en tilltagande ålder. Att 

använda sig av bokslutsdispositioner som en metod för uppskjutande av skatt ses 

framförallt bland yngre företag i studien av Winborg och Landström (1997) och tyder på 

en minskning bland bolag i takt med en stigande ålder.  Detta kan förklaras av att 

nyetablerade företag ofta är internorienterade när det gäller resursanskaffning. 

Nyetablerade bolag har även ofta ett större behov av investeringar och att använda sig av 

bokslutsdispositioner som en metod för framtida expansion stärks av det faktum att 

kapital bibehålls i bolaget och kan på så vis främja tillväxt (Andersson 2006).   

En förutsättning för att kunna använda sig av bokslutsdispositioner innebär som tidigare 

nämnts att företaget redovisar ett positivt resultat före skatt, vilket med andra ord kan 

beskrivas som en högre lönsamhet. Detta kan dock leda till en begränsning bland 

nystartade företag som ofta uppvisar en svagare finansiell prestanda jämfört med företag 

som befinner sig i ett senare stadie i livscykeln eller bland övriga jämförbara bolag. 

(Andersson 2006)   

5.4.3 Variationer mellan industri 

I avhandingens underkapitel 4.2 illustrerades undersökningens industrifördelning. 

Sun och Rath (2009) noterade att resultatmanipulation varierar bland olika industrier. 

Däremot kommer undersökningens koefficientvärden för de olika industrivariablerna 

inte att kommenteras desto närmare eftersom det ur regressionsnalaysen (bilaga 13) inte 

går att utläsa hurudan påverkan de specifika industrierna har på variationen i 

bokslutsdispositioner, eftersom variablerna inte visar någon märkbar statistiskt 

signifikant effekt med den beroende variabeln. SIC står för Standard Industrial 

Classification och beskriver således industritillhörighet baserat på de NACE Rev. 2-

koder som angetts i avhandlingens metodkapitel. 



57 

  

6 DISKUSSION 

Det är av intresse att studera ifall bokslutsdispositioner används som ett verktyg för 

resultatstyrning i och med att bokslutsdispositioner är fullkomligt lagliga, till skillnad 

från en del resultatmanipulation som är av olaglig karaktär, exempelvis när det rör sig 

om finansiellt bedrägeri. Reglerna för bokslutsdispositioner regleras av 

skattemyndigheterna, vilket har resulterat i att bokföringslagen har gett företagen ett 

större utrymme för att manipulera sina intäkter och finska företag har traditionellt 

kunnat skapa skattemässiga reserver för framtida förluster och utgifter. På grund av 

finska bolags omfattande möjligheter att styra resultatet justeras det rapporterade 

resultatet före finansiell analys. Syftet med dessa justeringar är att få ett prestandamått 

som bättre beskriver företagets verkliga finansiella situation, medan olaglig 

resultatmanipulation i stället snedvrider de finansiella rapporterna genom att de 

ekonomiska siffrorna vinklas på ett sådant sätt som inte längre avspeglar den 

ekonomiska verkligheten (Kallunki och Martikainen 2003). 

I länder med ett starkt samband mellan redovisning och beskattning, exempelvis 

Finland, är skillnader mellan den bokförda och taxerbara inkomsten små eller nästan 

obefintliga och kan därför inte användas av investerare för att upptäcka eventuell 

resultatmanipulation. För det andra kan förlusten av information som är förknippad 

med detta samband öka i den utsträckning företag jämnar ut sina intäkter, särskilt om 

de förlitar sig mer på skuldfinansiering (Blaylock, Gaertner och Shevlin 2015). När det 

gäller en bolagsskattesänkning kan de konkurrerande incitamenten för finansiell- och 

skattemässig redovisning domineras av en önskan att generera skattebesparingar genom 

att skjuta upp bokföring av inkomst tills det kan beskattas till lägsta möjliga skattesats 

(Scholes et al. 2005). I kapitel 3 konstaterades att andra faktorer som inte har har en 

direkt anknytning till beskattning också kan påverka beslutet om att skjuta upp 

redovisning av intäkter, eftersom uppskjutandet av intäkter som leder till minimering av 

skatter ofta ger upphov till andra kostnader, vilket i sin tur resulterar i en utjämning 

mellan skattebesparingar, skattekostnader och övriga kostnader (Scholes et al. 1992). 

I enlighet med studien av Scholes et al. (1992) ges tydliga bevis på att en sänkning av 

bolagsskatten kan ge ett starkt incitament för företagsledningen att sänka de redovisade 

intäkterna året innan den aktuella skattesänkningen, men däremot kan övriga 

incitament göra det kostsamt för företagsledningen att agera därefter. Av denna 

anledning kan många företag välja att avstå från en aktuell skattebesparing för att 

undvika att minska de redovisade nettointäkterna. (Guenther 1994). 
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Som tidigare nämnts kan företag med hjälp av bokslutsdispositioner minska på den 

beskattningsbara inkomsten samtidigt som det bidrar till en buffert för sämre år och 

möjliggör en intern finansiering. Staten vill även främja företagens möjlighet till en 

framtida expansion och utveckling. I och med att det finns ett samband mellan 

redovisning och beskattning var det även av intresse att undersöka ifall det förekom 

skillnader i bolagens skatteplanering året innan samfundsskatten sänktes.  

Avhandlingens första hypotes formulerades enligt följande: 

H1: Inför en bolagsskattesänkning är förekomsten av bokslutsdispositioner 

högre bland företag.  

De erhållna resultatet visar att intressevariabeln för skatt_1 är negativ och signifikant i 

regressionerna 2a-b, vilket tyder på att företag enligt förväntningarna har haft 

resultatsänkande aktiviteter i form av bokslutsdispositioner året innan den aktuella 

sänkningen av bolagsskatten. På så vis kan bolag bespara i skattekostnader, eftersom en 

ökning av bokslutsdispositioner minskar det beskattningsbara resultatet under det 

inkomstår som bokningarna görs. Därav ses det som en fördel ur företagens 

kostnadsperspektiv att återföra bokslutsdispositioner och periodiseringar under 

inkomstår med lägre skatt.  

Intressevariabeln skatt_2 som mäter ifall bolagen har haft resultatsänkande aktiviteter  

med hjälp av bokslutsdispositioner året innan samfundsskatten sänktes år 2014 visar 

dock inget statistiskt signifikant samband med den beroende variabeln. Trots att 

variablerna skatt (modell 1) och skatt_2 (modell 3) ej är signifikanta ger de övriga 

erhållna resultaten från den första bolagsskattesänkningen år 2012 (modell 2) 

signifikanta bevis på att hypotesen kan accepteras. Som tidigare konstaterades menar 

Andersson (2006) i sin studie att en av orsakerna till varför en del näringsidkare inte 

återför bokslutsdispositioner till beskattning inför en kommande skattereform samtidigt 

som de uppvisar negativa resultat, troligtvis saknar bokslutsdispositioner från tidigare 

bolagsskattesatssänkningar. För att det ska vara möjligt att återföra 

bokslutsdispositioner krävs således att bolagen åren innan ökat bokslutsdispositionerna. 

I sådana fall där det förekommer två påföljande bolagsskattesänkningar under ett kort 

tidsintervall kan företag i stället justera resultatet med hjälp av andra metoder, t.ex. 

genom totala periodiseringar. Den andra hypotesformuleringen såg ut enligt följande: 

H2: Företag kommer att ha negativa totala periodiseringar i större utsträckning 

än vanligt året innan skattereformen. 
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Dummyvariabeln för skatt som mäter incitamentåren 2011 och 2013 (modell 4a) är 

signifikant på femprocentsnivån och negativ, vilket därmed ger stöd för den andra 

hypotesen och tyder på att företag enligt förväntningarna har haft resultatsänkande 

aktiviteter i form av totala periodiseringar året innan den aktuella 

bolagsskattesänkningen. Således kan studiens två hypoteser bevisligen accepteras. 

Vidare följer en diskussion gällande avhandlingens kontrollvariabler. I modellerna 1a-b 

är storleksvariabeln negativ och signifikant på enprocentsnivån, vilket tyder på att större 

bolag manipulerar sina resultat i mindre utsträckning än små bolag. De erhållna 

resultaten överensstämmer även med tidigare forskning, exempelvis Othman och Zeghal 

(2006). 

I modell 3a är variabeln för lönsamhet negativ och signifikant på tioprocentsnivån. 

Motsvarande variabel är även negativ och signifikant på 0,01 nivån i modellerna 4a-c. Ur 

modell 4a framgår att 1 % ökning i lönsamheten minskar de totala periodiseringarna med 

8 %. Motsvarande siffror för modell 4b-c visar att de totala periodiseringarna minskar 

med 34,8 % respektive 35,9 % när lönsamheten förbättras med 1 %, vilket i enlighet med 

tidigare forskning indikerar på att i takt med att lönsamheten förbättras så minskar 

användandet av bokslutsdispositioner respektive totala periodiseringar, således bidrar 

en svag finansiell prestanda till högre förekomst av resultatstyrning. Sun och Rath 

(2009) finner även starka bevis för att små och mindre lönsamma bolag är mer benägna 

att engagera sig i resultatmanipulation, både när det gäller resultathöjande samt 

resultatsänkande manipulation. Vidare anför Roychowdhury (2006) i sin studie att ett 

företags tillväxtmöjligheter främjar resultatmanipulation. De erhållna resultaten i 

modell 4a visar att när företaget växer med 1 % ökar bolagets totala periodiseringar med 

1,5 %, förutsatt att de övriga variablerna hålls konstanta. 

Tidigare studier har även visat att finska företag manipulerar sina inkomster nedåt för 

att undvika inkomstskatter (Niskanen och Keloharju 2000). Per definition avser 

resultatmanipulation de åtgärder som ett företag vidtar för att justera sina vinster uppåt 

under svåra tider och nedåt under bättre tider. När det gäller finska bevis för 

resultatmanipulation, hävdar Kasanen et al. (1996) att finska företag aktivt utövar 

resultatstyrning för att uppnå en inkomstnivå som bestäms av behovet av 

skatteminimering, eller med andra ord, skatteoptimering. Resultatstyrning är ett vanligt 

fenomen bland finska företag för att bespara skattekostnader och betala konstant 

utdelning som krävs av stora institutionella ägare (Kasanen et al. 1996).  
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6.1 Validitet och reliabilitet 

Inom samhällsvetenskaper är det i en del fall lämpligt att upprepa en studie för att kunna 

säkerställa en hög validitet och generaliserbarhet av undersökningens resultat. 

Dessutom finns det alltid en risk för att slumpmässiga fel förekommer vid hantering av 

stora datamaterial. (Krishnaswamy och Satyaprasad 2010) 

Begreppen reliabilitet och validitet påminner mycket om varandra men innebörden av 

termerna är mycket olikartade när det gäller hur mått av olika begrepp ska tolkas. Med 

reliabilitet vill man säkerställa måttens och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet, 

men för att kunna påstå att ett mått är reliabelt ska det även uppvisa stabilitet. Vidare 

innebär detta att om samma undersökning upprepas efter varandra, ska resultaten som 

genererats från undersökningen inte uppvisa någon markant skillnad, dvs. att resultaten 

inte fluktuerar över tid. Till skillnad från reliabilitet behandlar validitet frågor som rör 

undersökningens relevans och hur väl undersökningens observationer överensstämmer 

med de utvecklade teorierna, dvs. i vilken utsträckning testerna mäter vad de avser att 

mäta. Ett annat krav som ställs för en studie är objektivitet, vilket innebär att resultaten 

som erhållits är oberoende av forskarens individuella egenskaper (Bryman och Bell 

2017). Data som har använts för undersökningen är publicerade sekundärdata, vilket 

följaktligen innebär att data även är tillgängliga för andra och möjliggör att samma studie 

kan upprepas av andra forskare. 

Resultaten som erhållits från undersökningen är baserade på en multipel linjär 

regression och för att anpassa en stor datamängd enligt denna modell används i regel 

Oridnary Least Squares. Utöver ett stort datasampel höjs validiteten ytterligare av att 

studien tillämpar en lämplig metod för paneldata. Beräkningarna av variablerna som 

används för undersökningen har presenterats i underkapitel 4.3 och är manuellt skapade 

i Microsoft Excel och EViews 11. Variablerna har även kontrollerats genom stickprov i 

efterhand för att säkerställa att de är korrekt beräknade. I resultatkapitlet anges vilka 

regressionsmodeller som tillämpats för undersökningen. Vidare har även 

sensitivitetsanalyser utförts för att kunna säkerställa resultatens robusthet. 

6.2 Begränsningar 

I och med svårigheterna att mäta aktivitetsbaserad resulatatmanipulation har denna 

studie enbart fokuserat på bokslutsdispositioner och totala periodiseringar som 

redovisas i balansräkningen. Slutsatserna som genererats från undersökningen 

innehåller dock vissa begränsningar. För det första används inget specifikt mått som 
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mäter andelen resultatmanipulation som kan tänkas påverka beskattningen. Slutligen 

testar studien inte ifall motstridiga incitament för att manipulera intäkter förekommer 

samtidigt och undersökningen tar heller inte ställning till en låg- eller högkonjunktur 

som kan tänkas inverka på resultatet.  

Resultaten i denna avhandling är även baserade på uppgifter från finansiella rapporter 

och behandlar således inte skatteuppgifter med tanke på uppgifternas tillgänglighet.  
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7 KONKLUSIONER 

Varje år står bolagen inför ett beslut om huruvida de ska använda sig av 

bokslutsdispositioner för att antingen generera skattebesparingar, redovisa en bättre 

eller sämre vinst med tanke på om företaget väljer att följa en minimerings- eller 

maximeringsstrategi, eller kanske rentav producera en jämn resultatström i 

resultatutjämnande syfte. Det man kan utgå ifrån är att företagen kommer att välja det 

alternativ som gynnar dem bäst. 

Avhandlingens syfte var att undersöka ifall bokslutsdispositioner kan användas som 

verktyg för att styra resultatet och ifall en eventuell bolagsskattesänkning kan fungera 

som ett extra starkt incitament för att påverka resultatet. En vidare forskningsfråga var 

att utreda ifall de företag som inte använder bokslutsdispositioner som en form av 

resultatstyrning i stället använder sig av totala periodiseringar. Utifrån dessa 

problemformuleringar utformades olika hypoteser i avhandlingens metodkapitel vilka 

sedan testades med lämpliga regressionsmodeller.  

De erhållna resultaten visar att bokslutsdispositioner används inom finska bolag för att 

justera resultatet för att uppnå skattelättnader. När det gäller två påföljande 

bolagsskattesänkningar ger resultaten även bevis på att bolagen inför den andra 

bolagsskattesänkningen i stället manipulerat sina resultat med hjälp av totala 

periodiseringar. Regressionsmodellernas resultat ger därmed stöd för att avhandlingens 

två hypoteser bevisligen kan accepteras. 

7.1 Undersökningens kontribution 

 Den existerande litteraturen som behandlar företagens skattebesparande i samband 

med skattepolitiska förändringar mäter generellt ett företags effektiva skattesats och 

undersöker sällan resultatmanipulering som har en koppling till ändringar i 

skattelagstiftningen. (Zeng 2014) 

En annan unik aspekt av denna studie är att den undersöker två liknande 

bolagsskattesatssänkningar. Tidigare studier som analyserat förändringar i 

bolagsskattesatsen har huvudsakligen endast täckt breda mått på resultatmanipulation. 

Således bidrar denna studie till litteraturen genom att undersöka ifall bolag utöver 

användandet av bokslutsdispositioner även manipulerar sina resultat genom totala 

periodiseringar. 
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Som tidigare noterats är resultatmanipulering som har en koppling till ändringar i 

skattelagstiftningen ett relativt outforskat område. För att utveckla undersökningen 

kunde fortsatt forskning exempelvis fokusera på företagets risknivå, 

kapitalomsättningshastighet, kassalikviditet, skuldsättningsgrad och kapitalintensitet.  

 

Oavsett skäl för att engagera sig i resultatmanipulation är kapitalintensiteten bland 

tillgångar en faktor som indirekt påverkar företagsledningens förmåga att justera sina 

intäkter. Företagsledningens förmåga att använda sin diskretion gällande de redovisade 

intäkterna beror på nivån av den kortfristiga respektive långfristiga andelen i tillgångar 

och skulder. Kapitalintensitet mäter andelen av företagets anläggningstillgångar i 

förhållande till totala tillgångar och ger således ett mått på bristande förmåga att 

manipulera intäkter. (Sun och Rath 2008) 
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BILAGA 1 SENSITIVITETSTEST MODELL 1  

* Koefficienten indikerar signifikans på 0,10 nivån ** Koefficienten indikerar signifikans på 0,05 nivån *** 
 

Modell 1a 
Variationen i 
bokslutsdispositioner 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant 0,0075 0,0015 5,0652 0,0000*** 
Storlek -0,0009 0,0002 -5,5622 0,0000*** 
Tillväxt -0,0022 0,0003 -6,3423 0,0000*** 
Lönsamhet -0,0022 0,0008 -2,6376 0,0084*** 
Skatt  0,0004 0,0003 1,4843 0,1377 

R2    0,0025 
F-värde 19,59 
N 31 802 

    
 

Modell 1b 
Variationen i 
avskrivningsdifferens 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant 0,0056 0,0014 3,9942 0,0001*** 
Storlek -0,0006 0,0001 -4,3838 0,0000*** 
Tillväxt -0,0020 0,0003 -6,2927 0,0000*** 
Lönsamhet -0,0023 0,0008 -3,0039 0,0027*** 
Skatt 0,0005 0,0002 2,0615 0,0393** 

R2   0,0022 
F-värde 17,45 
N 31 802 

    
 

Modell 1c 
Variationen i reserver 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant 0,0019 0,0006 3,1558 0,0016*** 
Storlek -0,0002 0,0001 -3,4709 0,0005*** 
Tillväxt -0,0001 0,0001 -1,0090 0,3130 
Lönsamhet 0,0002 0,0003 0,4621 0,6440 
Skatt -0,0001 0,0001 -1,1056 0,2689 

R2   0,0005 
F-värde 3,77 
N 31 802 
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BILAGA 2 SENSITIVITETSTEST MODELL 2 

* Koefficienten indikerar signifikans på 0,10 nivån ** Koefficienten indikerar signifikans på 0,05 nivån *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modell 2a 
Variationen i 
bokslutsdispositioner 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant 0,0429 0,0182 2,3567 0,0185** 
Storlek -0,0046 0,0019 -2,3606 0,0183** 
Tillväxt 0,0002 0,0006 0,2769 0,7819 
Lönsamhet -0,0010 0,0028 -0,3613 0,7179 
Skatt_1  -0,0006 0,0003 -1,9540 0,0508* 

R2    0,0013 
F-värde 3,00 
N 8973 

    
 

Modell 2b 
Variationen i 
avskrivningsdifferens 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant 0,0323 0,0182 1,7809 0,0750* 
Storlek -0,0034 0,0019 -1,7775 0,0756* 
Tillväxt 0,0004 0,0006 0,6755 0,4994 
Lönsamhet -0,0009 0,0028 -0,3192 0,7496 
Skatt_1  -0,0006 0,0003 -2,2349 0,0255** 

R2   0,0013 
F-värde 2,85 
N 8973 

    
 

Modell 2c 
Variationen i reserver 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant 0,0106 0,0094 1,1323 0,2576 
Storlek -0,0011 0,0010 -1,1465 0,2516 
Tillväxt -0,0002 0,0003 -0,7700 0,4414 
Lönsamhet -0,0001 0,0014 -0,0843 0,9328 
Skatt_1  0,0001 0,0001 0,5297 0,5964 

R2   0,0002 
F-värde 0,52 
N 8973 
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BILAGA 3 SENSITIVITETSTEST MODELL 3 

* Koefficienten indikerar signifikans på 0,10 nivån ** Koefficienten indikerar signifikans på 0,05 nivån *** 
 

 

 

Modell 3a 
Variationen i 
bokslutsdispositioner 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant 0,0072 0,0022 3,2394 0,0012*** 
Storlek -0,0008 0,0002 -3,4415 0,0006*** 
Tillväxt -0,0031 0,0006 -5,5080 0,0000*** 
Lönsamhet -0,0032 0,0014 -2,2701 0,0232** 
Skatt_2  -0,0002 0,0003 -0,4955 0,6203 

R2    0,0048 
F-väe 11,68 
N 9639 

    
 

Modell 3b 
Variationen i 
avskrivningsdifferens 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant 0,0040 0,0021 1,9603 0,0500* 
Storlek -0,0005 0,0002 -2,1714 0,0299** 
Tillväxt -0,0025 0,0005 -4,9264 0,0000*** 
Lönsamhet -0,0029 0,0013 -2,2194 0,0265** 
Skatt_2  0,0003 0,0003 0,9192 0,3580 

R2   0,0035 
F-värde 8,57 
N 9639 

    
 

Modell 3c 
Variationen i reserver 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant 0,0031 0,0013 2,4679 0,0136** 
Storlek -0,0003 0,0001 -2,4779 0,0132** 
Tillväxt -0,0005 0,0003 -1,6168 0,1060 
Lönsamhet -0,0003 0,0008 -0,3604 0,7186 
Skatt_2 -0,0005 0,0002 -2,3509 0,0187** 

R2   0,0015 
F-värde 3,59 
N 9639 
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BILAGA 4 SENSITIVITETSTEST MODELL 4 

* Koefficienten indikerar signifikans på 0,10 nivån ** Koefficienten indikerar signifikans på 0,05 nivån *** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 4a 
Variationen i  
totala periodiseringar 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant -0,0554 0,0139 -3,9945 0,0001*** 
Storlek 0,0023 0,0015 1,5992 0,1098 
Tillväxt 0,0240 0,0032 7,4914 0,0000*** 
Lönsamhet 0,0295 0,0077 3,8305 0,0001*** 
Skatt -0,0057 0,0024 -2,3599 0,0183** 

R2    0,0024 
F-värde 19,16 
N 31 802 

    
 

Modell 4b 
Variationen i 
totala periodiseringar 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant -0,0079 0,0295 -0,2655 0,7899 
Storlek -0,0030 0,0031 -0,9560 0,3391 
Tillväxt 0,0063 0,0071 0,8780 0,3800 
Lönsamhet 0,0811 0,0170 4,7667 0,0000*** 
Skatt_1  -0,0047 0,0046 -1,0196 0,3080 

R2   0,0029 
F-värde 6,55 
N 8973 

    
 

Modell 4c 
Variationen i totala 
periodiseringar 

Koefficient Standardfel T-värde Signifikans 

Konstant -0,0807 0,0232 -3,4721 0,0005*** 
Storlek 0,0052 0,0025 2,1266 0,0335** 
Tillväxt 0,0043 0,0058 0,7332 0,4634 
Lönsamhet 0,0259 0,0147 1,7640 0,0778* 
Skatt_2 -0,0053 0,0037 -1,4491 0,1473 

R2   0,0010 
F-värde 2,37 
N 9639 
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BILAGA 5 HETEROSKEDASTICITETSTEST MODELL 1A-C 

Modell 1a     Modell 1b 

 
 
Modell 1c 
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BILAGA 6 HETEROSKEDASTICITETSTEST MODELL 2A-C 

Modell 2a              Modell 2b 

 
 
Modell 2c 
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BILAGA 7 HETEROSKEDASTICITETSTEST MODELL 3A-C 

Modell 3a                  Modell 3b 

  
 
Modell 3c 
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BILAGA 8 HETEROSKEDASTICITETSTEST MODELL 4A-C 

Modell 4a     Modell 4b 

  
 
Modell 4c 
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BILAGA 9 REGRESSIONSMODELL 1C MED ROBUSTA 
STANDARDAVVIKELSER  
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BILAGA 10 REGRESSIONSMODELL 2A-B MED ROBUSTA 
STANDARDAVVIKELSER 

 

Modell 2a 

 
 
Modell 2b 
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BILAGA 11 REGRESSIONSMODELL 4A-B MED ROBUSTA 
STANDARDAVVIKELSER 

Modell 4a 

 
 
Modell 4b 
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BILAGA 12 REGRESSIONSMODELL 4C MED ROBUSTA 
STANDARDAVVIKELSER 

Modell 4c 
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BILAGA 13 TILLÄGGSTEST, INDUSTRI OCH ÅLDER 

Dependent Variable: VAR_BOKSLUTSDISP     
Method: Panel Least Squares     
Date: 10/10/20   Time: 14:07     
Sample: 2010 2016     
Periods included: 7     
Cross-sections included: 8330     
Total panel (unbalanced) observations: 31759     
     
Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
C  0.003141 0.020939 0.149996 0.8808 
STORLEK -0.000496 0.000173 -2.874707 0.0040 
TILLVAXT -0.002176 0.000343 -6.335731 0.0000 
ROA  -0.001997 0.000834 -2.394878 0.0166 
SKATT  0.000269 0.000258 1.041732 0.2975 
SIC=0  -0.001429 0.006144 -0.232533 0.8161 
SIC=1  0.001964 0.002452 0.800927 0.4232 
SIC=2  0.002488 0.002797 0.889720 0.3736 
SIC=3  0.002580 0.004551 0.566825 0.5708 
SIC=7  0.003743 0.010601 0.353099 0.7240 
SIC=8  0.004331 0.002830 1.530008 0.1260 
SIC=9  -0.001487 0.005964 -0.249233 0.8032 
SIC=10  0.000193 0.002253 0.085702 0.9317 
SIC=11  0.001706 0.003867 0.441167 0.6591 
SIC=13  -0.000726 0.002843 -0.255268 0.7985 
SIC=14  0.003832 0.003221 1.189944 0.2341 
SIC=15  0.002447 0.003392 0.721387 0.4707 
SIC=16  0.003222 0.002272 1.418532 0.1560 
SIC=17  0.001817 0.002592 0.700998 0.4833 
SIC=18  0.010557 0.002453 4.303797 0.0000 
SIC=19  0.022706 0.008744 2.596552 0.0094 
SIC=20  0.004018 0.002594 1.549017 0.1214 
SIC=21  -0.002065 0.003917 -0.527328 0.5980 
SIC=22  0.002240 0.002288 0.978719 0.3277 
SIC=23  0.003598 0.002346 1.533589 0.1251 
SIC=24  -0.002089 0.003090 -0.676211 0.4989 
SIC=25  0.004090 0.002181 1.874833 0.0608 
SIC=26  0.002969 0.002347 1.265403 0.2057 
SIC=27  0.003172 0.002485 1.276364 0.2018 
SIC=28  0.004533 0.002213 2.048385 0.0405 
SIC=29  0.004027 0.002517 1.600323 0.1095 
SIC=30  0.004088 0.002707 1.510405 0.1310 
SIC=31  0.006156 0.002648 2.324965 0.0201 
SIC=32  0.002840 0.002649 1.071938 0.2838 
SIC=33  0.004454 0.002653 1.679240 0.0931 
SIC=35  -0.002053 0.002263 -0.907087 0.3644 
SIC=36  0.003458 0.003053 1.132607 0.2574 
SIC=37  -0.000334 0.004414 -0.075580 0.9398 
SIC=38  0.001990 0.002447 0.813400 0.4160 
SIC=39  0.002593 0.007238 0.358243 0.7202 
SIC=41  0.003483 0.002204 1.580187 0.1141 
SIC=42  0.002682 0.002574 1.041984 0.2974 
SIC=43  0.003528 0.002184 1.615444 0.1062 
SIC=45  0.003261 0.002211 1.474534 0.1403 
SIC=46  0.003483 0.002144 1.624499 0.1043 
SIC=47  0.003229 0.002174 1.484919 0.1376 
SIC=49  0.000187 0.002222 0.084250 0.9329 
SIC=50  0.007776 0.003087 2.519159 0.0118 
SIC=51  0.002946 0.005789 0.508995 0.6108 
SIC=52  0.003692 0.002284 1.616538 0.1060 
SIC=53  -0.007736 0.005219 -1.482101 0.1383 
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SIC=55  0.004237 0.002474 1.712748 0.0868 
SIC=56  0.003907 0.002416 1.617467 0.1058 
SIC=58  0.001834 0.002425 0.756271 0.4495 
SIC=59  0.004547 0.003090 1.471195 0.1412 
SIC=60  0.004516 0.004597 0.982420 0.3259 
SIC=61  7.68E-06 0.002740 0.002802 0.9978 
SIC=62  0.002889 0.002228 1.296757 0.1947 
SIC=63  0.005072 0.003260 1.555678 0.1198 
SIC=64  0.004895 0.002358 2.076030 0.0379 
SIC=66  0.001937 0.002310 0.838449 0.4018 
SIC=68  0.000255 0.002209 0.115364 0.9082 
SIC=69  0.004060 0.002546 1.594626 0.1108 
SIC=70  0.003928 0.002327 1.687794 0.0915 
SIC=71  0.003851 0.002233 1.724197 0.0847 
SIC=72  -0.017539 0.003314 -5.292838 0.0000 
SIC=73  0.001345 0.002634 0.510462 0.6097 
SIC=74  0.001495 0.002810 0.531971 0.5947 
SIC=75  0.004788 0.007641 0.626583 0.5309 
SIC=77  -0.000424 0.002577 -0.164621 0.8692 
SIC=78  0.002630 0.002591 1.015081 0.3101 
SIC=79  0.003289 0.002803 1.173527 0.2406 
SIC=80  0.000967 0.003058 0.316311 0.7518 
SIC=81  8.55E-05 0.002606 0.032789 0.9738 
SIC=82  0.004304 0.002539 1.695430 0.0900 
SIC=84  0.004002 0.006392 0.626191 0.5312 
SIC=85  0.002023 0.002457 0.823316 0.4103 
SIC=86  1.42E-05 0.002399 0.005899 0.9953 
SIC=87  0.004016 0.002921 1.375007 0.1691 
SIC=88  0.004612 0.003657 1.260971 0.2073 
SIC=90  0.008725 0.004620 1.888591 0.0590 
SIC=91  0.001497 0.010626 0.140866 0.8880 
SIC=92  0.004665 0.007254 0.643160 0.5201 
SIC=93  0.002330 0.002523 0.923794 0.3556 
SIC=94  0.003954 0.007640 0.517533 0.6048 
SIC=95  0.003257 0.005950 0.547427 0.5841 
AGE=1896 -0.007115 0.021409 -0.332317 0.7397 
AGE=1897 -0.001876 0.021143 -0.088752 0.9293 
AGE=1898 -0.001215 0.021633 -0.056151 0.9552 
AGE=1899 -0.000572 0.022015 -0.025959 0.9793 
AGE=1900 0.001506 0.021783 0.069157 0.9449 
AGE=1901 -0.000703 0.023205 -0.030282 0.9758 
AGE=1903 -0.002404 0.022457 -0.107073 0.9147 
AGE=1905 0.000525 0.022188 0.023678 0.9811 
AGE=1907 0.002845 0.021553 0.132009 0.8950 
AGE=1908 0.003121 0.022482 0.138841 0.8896 
AGE=1909 -0.001790 0.021879 -0.081818 0.9348 
AGE=1910 -0.001936 0.021371 -0.090611 0.9278 
AGE=1911 -0.004642 0.021626 -0.214662 0.8300 
AGE=1912 -0.004014 0.021494 -0.186760 0.8518 
AGE=1913 -0.009402 0.021144 -0.444647 0.6566 
AGE=1914 -0.002621 0.021623 -0.121211 0.9035 
AGE=1915 -0.004550 0.021101 -0.215624 0.8293 
AGE=1916 0.001363 0.021009 0.064898 0.9483 
AGE=1917 -0.002195 0.022189 -0.098912 0.9212 
AGE=1918 4.82E-06 0.020987 0.000230 0.9998 
AGE=1919 -0.005135 0.021092 -0.243461 0.8077 
AGE=1920 0.000676 0.020939 0.032274 0.9743 
AGE=1921 -0.003584 0.021550 -0.166292 0.8679 
AGE=1922 -0.008694 0.020994 -0.414091 0.6788 
AGE=1923 0.001653 0.021167 0.078111 0.9377 
AGE=1924 -0.011801 0.021296 -0.554151 0.5795 
AGE=1925 -0.003957 0.021191 -0.186745 0.8519 
AGE=1926 -0.001881 0.021563 -0.087215 0.9305 
AGE=1927 -0.001822 0.021173 -0.086052 0.9314 
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AGE=1928 0.001548 0.021127 0.073260 0.9416 
AGE=1929 0.002651 0.021440 0.123670 0.9016 
AGE=1930 0.007158 0.022418 0.319277 0.7495 
AGE=1931 0.001813 0.021141 0.085751 0.9317 
AGE=1932 -0.002238 0.021075 -0.106189 0.9154 
AGE=1933 -0.001482 0.021373 -0.069321 0.9447 
AGE=1934 0.000263 0.021172 0.012437 0.9901 
AGE=1935 0.003001 0.021057 0.142511 0.8867 
AGE=1936 0.002041 0.020900 0.097649 0.9222 
AGE=1937 0.003107 0.021197 0.146570 0.8835 
AGE=1938 -0.007354 0.029616 -0.248305 0.8039 
AGE=1939 -0.010147 0.021105 -0.480786 0.6307 
AGE=1940 -0.003311 0.021119 -0.156786 0.8754 
AGE=1941 -0.006794 0.021022 -0.323198 0.7465 
AGE=1942 0.000436 0.020989 0.020778 0.9834 
AGE=1943 -0.001488 0.020941 -0.071049 0.9434 
AGE=1944 -0.004226 0.021019 -0.201062 0.8407 
AGE=1945 -4.62E-05 0.020955 -0.002203 0.9982 
AGE=1946 -0.007812 0.020931 -0.373229 0.7090 
AGE=1947 -0.001195 0.020970 -0.056983 0.9546 
AGE=1948 -0.000551 0.020889 -0.026392 0.9789 
AGE=1949 -0.000744 0.020884 -0.035616 0.9716 
AGE=1950 -0.000965 0.020901 -0.046167 0.9632 
AGE=1951 -0.002335 0.021210 -0.110089 0.9123 
AGE=1952 -0.002311 0.020925 -0.110446 0.9121 
AGE=1953 0.002911 0.020909 0.139202 0.8893 
AGE=1954 0.000423 0.020951 0.020203 0.9839 
AGE=1955 -0.000614 0.020848 -0.029446 0.9765 
AGE=1956 -0.002461 0.020912 -0.117690 0.9063 
AGE=1957 -0.004878 0.020943 -0.232928 0.8158 
AGE=1958 0.005358 0.020897 0.256399 0.7976 
AGE=1959 -0.001839 0.020884 -0.088069 0.9298 
AGE=1960 -0.000861 0.020865 -0.041260 0.9671 
AGE=1961 -0.010715 0.020858 -0.513726 0.6074 
AGE=1962 -0.006413 0.020873 -0.307244 0.7587 
AGE=1963 -0.000543 0.020834 -0.026042 0.9792 
AGE=1964 -0.001739 0.020830 -0.083471 0.9335 
AGE=1965 -0.000112 0.020873 -0.005368 0.9957 
AGE=1966 -0.001606 0.020836 -0.077082 0.9386 
AGE=1967 -7.29E-05 0.020830 -0.003502 0.9972 
AGE=1968 -0.002498 0.020813 -0.120006 0.9045 
AGE=1969 -0.001360 0.020823 -0.065322 0.9479 
AGE=1970 -0.002205 0.020824 -0.105879 0.9157 
AGE=1971 -0.000299 0.020807 -0.014362 0.9885 
AGE=1972 -0.003501 0.020801 -0.168331 0.8663 
AGE=1973 -0.003120 0.020826 -0.149809 0.8809 
AGE=1974 -0.000746 0.020799 -0.035885 0.9714 
AGE=1975 -0.002099 0.020786 -0.100999 0.9196 
AGE=1976 -0.000628 0.020787 -0.030227 0.9759 
AGE=1977 -0.000418 0.020785 -0.020107 0.9840 
AGE=1978 -0.004975 0.020785 -0.239370 0.8108 
AGE=1979 -0.003534 0.020779 -0.170088 0.8649 
AGE=1980 -0.000425 0.020784 -0.020472 0.9837 
AGE=1981 -0.001227 0.020785 -0.059030 0.9529 
AGE=1982 -0.001579 0.020781 -0.075998 0.9394 
AGE=1983 -0.001865 0.020784 -0.089712 0.9285 
AGE=1984 -0.001779 0.020782 -0.085614 0.9318 
AGE=1985 -0.002082 0.020776 -0.100211 0.9202 
AGE=1986 -0.001971 0.020774 -0.094888 0.9244 
AGE=1987 -0.001623 0.020771 -0.078148 0.9377 
AGE=1988 -0.000338 0.020772 -0.016276 0.9870 
AGE=1989 -0.001120 0.020767 -0.053952 0.9570 
AGE=1990 -0.001299 0.020770 -0.062524 0.9501 
AGE=1991 -0.002576 0.020769 -0.124039 0.9013 
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AGE=1992 -0.002241 0.020768 -0.107907 0.9141 
AGE=1993 -0.002505 0.020767 -0.120622 0.9040 
AGE=1994 -0.002300 0.020770 -0.110739 0.9118 
AGE=1995 -0.001302 0.020769 -0.062678 0.9500 
AGE=1996 -0.002614 0.020770 -0.125838 0.8999 
AGE=1997 -0.004059 0.020770 -0.195452 0.8450 
AGE=1998 -0.001648 0.020772 -0.079358 0.9367 
AGE=1999 -0.001635 0.020772 -0.078721 0.9373 
AGE=2000 -0.001796 0.020771 -0.086487 0.9311 
AGE=2001 -0.002151 0.020772 -0.103562 0.9175 
AGE=2002 -0.002555 0.020771 -0.123020 0.9021 
AGE=2003 -0.002049 0.020773 -0.098630 0.9214 
AGE=2004 -0.000452 0.020770 -0.021751 0.9826 
AGE=2005 -0.001331 0.020769 -0.064087 0.9489 
AGE=2006 -0.002035 0.020768 -0.097966 0.9220 
AGE=2007 -0.001446 0.020770 -0.069611 0.9445 
AGE=2008 -0.003244 0.020769 -0.156186 0.8759 
AGE=2009 -0.002392 0.020774 -0.115123 0.9083 
AGE=2010 -0.001806 0.020776 -0.086920 0.9307 
AGE=2011 -0.001849 0.020783 -0.088960 0.9291 
AGE=2012 -0.004104 0.020793 -0.197359 0.8435 
AGE=2013 -0.010461 0.020834 -0.502121 0.6156 
AGE=2014 -0.002368 0.020884 -0.113393 0.9097 
AGE=2015 -0.007391 0.021425 -0.344991 0.7301 
AGE=2016 -0.022254 0.023286 -0.955662 0.3393 
AGE=2017 0.000387 0.022700 0.017046 0.9864 
     
Root MSE  0.020654     R-squared   0.017028 
Mean dependent var -0.000836     Adjusted R-squared  0.010673 
S.D. dependent var 0.020833     S.E. of regression  0.020721 
Akaike info criterion -4.908892     Sum squared resid  13.54818 
Schwarz criterion  -4.854891     Log likelihood   78155.75 
Hannan-Quinn criter. -4.891612     F-statistic   2.679413 
Durbin-Watson stat 1.382294     Prob(F-statistic)  0.000000 
 
 

 

 

 

 

 


