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II 

SAMMANDRAG 

Finanskrisen som utlöstes hösten 2008 av en alltför generös utlåningspolitik av banker och 
finansiella institut ledde till att deras verksamheter blev ifrågasatta. Kritik riktades bland annat 
gentemot IFRS regelverk och då framförallt värdering till verkligt värde som enligt vissa hade 
bidragit till krisens omfattning. Kritiken bestod främst i att redovisningsmetoden till stor del 
bygger på subjektiva bedömningar av tillgångar som är svåra att verifiera för utomstående 
intressenter. Två poster i företags finansiella årsredovisningar som bygger på värdering till verkligt 
värde är goodwill och finansiella instrument. Med anledning av detta undersökte vi hur banker i 
Europa använder sig av dessa verktyg för att eventuellt manipulera resultatet. Ett antal hypoteser 
baserade på tidigare studier testades med hjälp av kvantitativa metoder. Vårt resultat påvisar inte 
att bankerna aktivt manipulerar sina resultat till skillnad mot vad många tidigare studier menar. 
Det vill säga att företag som använder sig av värdering till verkligt värde utnyttjar möjligheten till 
att resultatmanipulera. 

Nyckelord: 

Resultatmanipulation, resultatutjämning, värdering till verkligt värde, nivå 3, Goodwill, IFRS.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Under år 2007 började vissa amerikanska och brittiska banker att uppleva finansiella svårigheter 
till följd av en alltför generös utlåningspolitik till allmänheten. Exempelvis upplevde 
Storbritannien sin första ”bank run” sedan 1866 då landets femte största långivare Northern 
Rock förmodades gå omkull (The Economist, 2007). År 2008 hopade sig orosmoln än en gång 
vid horisonten då sub prime-lånen i USA starkt ifrågasattes. Måndagsmorgonen den 15 
september ansökte den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers om konkurs, vilket 
skapade chockvågor över världens finansmarknader (Dagens Nyheter, 2008). Den finansiella kris 
som följde världen över där de utlösande faktorerna återfanns i USA och Storbritannien skapade 
den djupaste depressionen inom världsekonomin sedan 1930-talet (Dagens Industri, 2008).  

Det regelverk som idag styr hur företag inom EU som är upptagna till handel på en aktiebörs ska 
redovisa sina resultat, tillgångar och skulder är International Financial Reporting Standards 
(IFRS) som ges ut av International Accounting Standards Board (IASB). Regelverket upprättades 
för att det skulle bli en mer harmoniserad och jämförbar redovisning på framförallt kredit-
marknaden mellan olika företag, vilket i sin tur skulle underlätta för investerare att genomföra 
välgrundade beslut. Den senaste finanskrisen utlöstes bland annat av att finansiella institut 
övervärderade sina finansiella tillgångar. Detta har inneburit att kritik har riktats gentemot IFRS 
där effektiviteten har ifrågasatts, samt om vissa värderingsprinciper är rättvisande eller inte. I 
synnerhet då tillgångar värderade till verkligt värde anses ha varit en bidragande orsak till krisen 
(Laux & Leuz, 2009). 

1.2 Problemdiskussion  
Trots att bankerna och de finansiella instituten följde vad som anses vara välutvecklade 
redovisningsprinciper samt utsattes för etiska granskningar av revisionsbyråer så blev finanskrisen 
hösten 2008 världsomspännande. Kritik riktades gentemot IFRS som bland annat bygger på att 
redovisade poster såsom goodwill och finansiella instrument är baserade på verkligt värde som 
ska motsvara marknadsvärdet på tillgångarna. Vetskapen om att IFRS öppnade upp för 
möjligheter att manipulera resultatet var känt redan innan finanskrisen. Däribland att banker och 
finansiella institut hade en större möjlighet än andra branscher att kortsiktigt manipulera 
resultatet, för att i sin tur påverka till exempel aktiekursen (Svensson, 2007). Kritiken bestod i att 
värderingsmetoderna öppnar upp möjligheter för att påverka värderingarna av tillgångar i 
önskvärd riktning, genom att till exempel ändra på de antaganden som används för att beräkna 
värdet på tillgången. Detta menar kritikerna bidrog till och överdrev den finansiella krisen. Trots 
denna kritik menar förespråkare av verkligt värde att den bättre avspeglar verkligheten än den 
tidigare anskaffningsvärdesprincipen där en årlig avskrivning skedde, eftersom tillgången har ett 
marknadsvärde som ska kunna återfås vid en eventuell avyttring (Laux & Leuz, 2009).  

Verkligt värde delas in i tre olika nivåer, där nivå 3 är den mest problematiska och har fått utstå 
kritik då vissa anser att den öppnar upp för företagsledningen att manipulera företagets resultat 
och redovisade tillgångar. Resultatmanipulation kan genomföras genom att exempelvis överskatta 
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företagets intäkter, vilket i sin tur gynnar företaget och dess intressenter kortsiktigt. Detta blir i 
synnerhet ett problem om företagsledningens ersättning baseras på resultatmått. I och med att 
nya värderingsmetoder för tillgångar har tillkommit så ökar det också risken för att resultat-
manipulering inte upptäcks (Adkins, 2015). Granskningen av dessa redovisade värden innebär 
dessutom ett problem då det exempelvis är banker i sig som värderar sina egna kreditrisker 
(Deloitte, 2013). Somliga menar å andra sidan att värderingar till verkligt värde är gynnsamt ur ett 
allmänt perspektiv då det ger en mer rättvisande bild för tillgångar vid en given tidpunkt (Barlev 
& Haddad, 2003).  

Goodwill är det värde som uppstår när ett bolag köper en tillgång för ett övervärde då bolaget 
anser att övervärdet återspeglar icke-verifierbara värden som exempelvis patent eller personal. 
Föregående regelverk använde sig av en rutinmässig avskrivning av goodwill, men IFRS 3 som 
infördes 2008 ska på ett bättre sätt redovisa värdet i och med införandet av ett årligt 
nedskrivningstest, där en nedskrivning ska göras om det verkliga värdet är lägre än det redovisade 
värdet för upptagen goodwill i årsredovisningen. Tidigare studier har påpekat att nedskrivnings-
testerna är svårtolkade då den presenterade informationen är knapphändig, vilket kan leda till att 
validiteten hos värderingarna av goodwill kan ifrågasättas (Carlin & Finch, 2009; Jarva, 2009). 
Dessutom anser vissa revisionsbyråer som har i uppdrag att granska bankernas redovisning av 
goodwill att det är ett invecklat och tidskrävande arbete (Calvert et al., 2014). 

Både finansiella instrument värderade till verkligt värde nivå 3 och goodwill skulle kunna ses som 
ett sätt för företag att påverka resultatet genom att manipulera det i bra eller dåliga finansiella 
tider (Beatty & Weber, 2006). Det här skulle kunna innefatta en lägre nedskrivning av goodwill 
eller en omklassificering av finansiella instrument värderade till nivå 3 för att inte försämra 
resultatet ytterligare, medan goodwillnedskrivningarna istället sker i bättre tider för att minska 
skattebördan. Tidigare studier visar att marknadens krav om kortsiktig och snabb avkastning på 
investerat kapital har blivit vanligare där aktieägarnas krav och perspektiv ska genomsyra 
företagens kultur (Ding et al., 2008). Yttre intressenter såsom aktieägare kan därmed ha bidragit 
till vissa av problemen som uppstod under finanskrisen då företag möjligen övervärderade sina 
tillgångar för att framstå som ett bättre investeringsalternativ. Detta genom att exempelvis 
företagsledningen utnyttjar möjligheten att avstå från goodwillnedskrivningar då det är svårt för 
utomstående att verifiera nedskrivningstestets tillförlitlighet (Ramanna & Watts, 2009; 2012).  

Värderingar till verkligt värde och då framförallt nivå 3-klassade finansiella instrument 
tillsammans med goodwillnedskrivningstestet kan göra det praktiskt taget omöjligt för investerare 
och även de granskande revisorerna att förstå sig på redovisningen. Med tanke på detta uppstår 
ett problem huruvida företagens resultat och tillgångar presenteras på ett korrekt sätt för 
intressenterna, vilket därför i vår mening utgör en potentiellt hög risk då företagens resultat- och 
balansräkningar blir svårtolkade och eventuellt missvisande. Somliga forskare menar därtill att 
företag och deras ledningar ofta agerar opportunistiskt och manipulerar resultatet genom att 
justera värderingarna och de antaganden som de bygger på (Beatty & Weber, 2006; Jarolim & 
Öppinger, 2012), medan andra anser att så inte är fallet (AbuGhazaleh et al., 2012). Därmed är det 
lämpligt att genomföra en undersökning av hur vissa förutbestämda variabler påverkar 
sannolikheten för goodwillnedskrivningar eller omklassificeringar av finansiella instrument 
värderade till verkligt värde nivå 3. En undersökning av dessa tillgångar kommer dels att ge en 
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ökad förståelse för hur de eventuellt används i samspel för att manipulera resultatet, men 
framförallt även att undersöka om tidigare studier och kritik gentemot IFRS är befogad. Vi 
undersöker om tidigare studier gällande resultatmanipulation kan bekräftas samt om sådant 
beteende på något sätt kan förklaras utifrån yttre påtryckningar från exempelvis aktieägare som 
kräver aktieutdelningar. De förutbestämda variablerna som vi använder har även använts i 
tidigare studier där resultatet har påvisat att de influerar företags benägenhet till goodwill-
nedskrivningar eller en ökning av finansiella instrument värderade till nivå 3.  

Vissa branscher använder sig av nivå 3-värderingar och goodwill i en större utsträckning än 
andra, däribland bank- och finansbranschen som handlar med finansiella instrument och köper 
upp mindre banker. Detta i kombination med den kritik som har riktats mot banker under den 
senaste finanskrisen är anledningen till att vi i denna studie kommer att undersöka banker.1 
Uppsatsen bygger på en tvärsnittsstudie mellan åren 2008 till 2013 över 30 europeiska banker 
inom EU och EES som enligt Thomson Reuters Datastream har en trestjärnig ranking2. En 
granskning kommer att genomföras av bankernas redovisning av goodwill samt finansiella 
instrument värderade till verkligt värde nivå 3 för att se om det går att urskilja några tendenser till 
resultatmanipulation med hjälp av dessa verktyg. Vidare kommer vi endast att studera de 
finansiella instrument som är upptagna som tillgångar och inte de finansiella instrument som är 
skulder på grund av studiens omfattning. Tidsperioden som har valts inkluderar även den senaste 
finanskrisen, vilket kan innebära att ett eventuellt mönster enklare kan urskiljas på grund av den 
ovanliga finansiella stress som ägde rum. Ett antal hypoteser kommer att formuleras och testas 
utifrån tidigare studier för att kunna besvara uppsatsens syfte:  

Vi ämnar undersöka om det finns några tendenser till att banker använder sig av goodwill och finansiella 
instrument värderade till verkligt värde nivå 3 för att manipulera resultatet.  

1.3 Disposition 
I kapitel 2 presenteras de rådande regelverk som uppsatsen har sin utgångspunkt i. Detta 
efterföljs i kapitel 3 av betydelsen för hur företagens redovisning ser ut, och hur resultat-
manipulering kan ske samt tidigare studier som kommer att användas i diskussionen av det 
empiriska materialet. Därefter beskrivs det i kapitel 4 vilken metod som använts för att samla in 
data samt hur den har bearbetats i empirin. I kapitel 5 presenteras resultatet och analyseras mot 
den teoretiska bakgrunden. Till sist presenteras uppsatsens slutsatser i kapitel 6 samt förslag om 
vidare forskning.   

                                                
1 I bilaga 1 – Urval och växelkurser återfinns en lista på samtliga banker som är inkluderade. 
2 Thomson Reuters Datastream använder sig av ett rankingsystem med tre stycken stjärnor där stjärnorna indikerar 

hur mycket information som finns tillgänglig för respektive företag. 
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2 REGELVERK 
Som återberät tats  inledningsvis  infördes nya reg ler  kring redovisn ing av goodwil l  samt 
värder ing t i l l  verkl ig t  värde år 2005 för  börsbolag inom EU. Här nedan kommer v i  at t  
sammanfatta huvuddragen i  de nya rege lverken IFRS 3 om goodwil l  och IFRS 13 om 
värder ing t i l l  verkl ig t  värde som utgör grunden för vår s tudie .   

2.1 Goodwill – IFRS 3 
IFRS 3 – rörelseförvärv; är den underliggande standard som används vid värdering av goodwill. 
Denna innefattar principer för hur en förvärvare ska redovisa och värdera den förvärvade 
tillgången eller verksamheten i bokslutet. Standarden uttrycker även normer för hur goodwill ska 
redovisas och värderas i ett rörelseförvärv. Slutligen redogör den även för vilken typ av 
information som ska redovisas för att intressenterna till bolaget ska kunna utvärdera effekterna av 
förvärvet på bolagets resultat och tillgångar. Grundprincipen är att förvärvaren ska redovisa 
tillgångarna och skulderna som övertagits i och med uppköpet vid uppköpsdatumet. Detta ska 
göras med värdering till verkligt värde och presentera information som intressenter behöver för 
att kunna skapa sig en uppfattning om hur förvärvet påverkar bolagets resultat och tillgångar 
(IFRS 3, 2014). 

Enligt IFRS 3 är goodwill skillnaden mellan förvärvspriset och nettovärdet av de tillgångar och 
skulder som återfinns i det uppköpta bolaget. Bolaget måste redovisa den information som krävs 
för att intressenterna ska kunna utvärdera hur förvärvade verksamheter påverkar resultatet och 
tillgångarna i bolaget för den redovisade perioden. Det förvärvande bolaget måste även redovisa 
justeringar som har genomförts i den nuvarande rapporteringsperioden som relaterar till uppköp 
av bolag som ägt rum i nuvarande eller tidigare rapporteringsperioder. Ett nedskrivningstest ska 
därefter årligen genomföras för att jämföra det verkliga värdet med det redovisade värdet, där det 
redovisade värdet inte får överskrida det verkliga värdet. I händelse av detta ska en nedskrivning 
genomföras (IFRS 3, 2014).   

2.2 Värdering till verkligt värde – IFRS 13  
IFRS 13 – värdering till verkligt värde; definierar ett rimligt värde, som skulle kunna erhållas 
genom att sälja en tillgång eller att överföra en skuld i en vanlig transaktion mellan marknads-
aktörer på värderingsdatumet. Med andra ord är det ett marknadsbaserat utgångspris för 
tillgången. När en värdering till verkligt värde genomförs används således de antaganden som 
marknadsaktörer använder vid prissättningar, vilket även innefattar antaganden om risk (IFRS 13, 
2014). 

För att öka jämförbarheten mellan olika bolag delas värderingar till verkligt värde in i tre olika 
nivåer där värderingsteknikerna skiljer sig åt. Nivå 1 innefattar ojusterade marknadspriser i aktiva 
marknader för likartade tillgångar eller skulder vid värderingsdatumet. Nivå 2 är liknande 
marknader för observerbara likartade tillgångar eller skulder. Nivå 3 bygger på icke observerbara 
indata för tillgångar eller skulder. Detta innebär att bolag kan använda sig av olika 
estimeringsmetoder för att erhålla ett värde på tillgången. Finansiella instrument faller ofta in 
under nivå 3 i värderingshierarkin, vilket innebär att värdet på tillgången beräknas genom att 
exempelvis nuvärdesberäkna framtida kassaflöden från tillgången (IFRS 13, 2014).   
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Vidare är det obligatoriskt för företag att i samband med redovisningen av resultat- och 
balansräkningen presentera vilka tillgångar som har redovisats med vilken värderingsteknik samt 
med vilka antaganden. Slutligen måste det även vid värdering till nivå 3 exempelvis redovisas 
vilken effekt värderingarna har på vinsten eller förlusten för de sammanställda räkenskaperna 
under tidsperioden (IFRS 13, 2014).  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Vi tar avstamp i  redovisningens ro l l  i  före tag beroende på vi lka aktörer  som har s tarka 
intressen samt hur det ta har påverkat redovisningen över  t id.  Detta e f t er fö l j s  av en 
genomgång om hur resul tatmanipulat ion kan ske och dess  konsekvenser .  Kapit l e t  avs lutas 
med en genomgång av t idigare s tudier  på området  samt en sammanvävande diskuss ion,  
v i lken resul terar i  de hypoteser  som denna uppsats  kommer at t  undersöka. 

3.1 Redovisningsinformationens roll i företag med spritt aktieägande 
3.1.1 Risken att företagsledningen använder redovisningsinformation på ett opportunistiskt sätt 
Hur redovisningen inom ett företag används styrs främst av normer och lagstadgade regelverk. 
Redovisningen kan i viss mån dock anpassas för att på ett bättre sätt överensstämma med andra 
intressenters preferenser än själva företagets, som bland annat yttre eller inre intressenter. När 
företagsledningen till viss del styrs av förväntningar från olika grupper kan det påverka hur 
företaget agerar och detta har periodvis tagit sig olika utryck i olika länder och kulturer. Under 
1930-talets krisande amerikanska ekonomi debatterades det vilket ansvar ett företag hade och 
gentemot vilka. Somliga menade att det fanns ett extensivt ansvar som omfattade det allmänna 
medan andra menade att ett företag och dess ledning endast kunde hållas ansvariga gentemot sina 
aktieägare (Ding et al., 2008). 

Aktieägarintresset inriktar sig främst på att maximera aktieavkastningen för aktieägarna. Detta ska 
ske på ett kortsiktigt sätt där aktieägare lätt kan investera i företaget för att sedan avyttra sina 
ägarandelar i företag som inte maximerar deras avkastning. Aktieägarna ses därför som lättflyktiga 
investerare som endast söker en kortsiktig och snabb avkastning på sitt investerade kapital, varför 
de inte bryr sig om företagets långsiktiga åtaganden eller anseende. Företaget och dess ledning 
står på så sätt ansvariga gentemot företagets aktieägare som ska prioriteras framför yttre 
intressenter för att göra företaget framgångsrikt. Anledningen till detta är att aktieägarna kan 
påverka företagens fortlevnad och framgång genom att till exempel aktiemarknadens förtroende 
för ett företag sjunker då företaget inte tar aktiemarknadens intresse på allvar (Ding et al., 2008). 
Jämförelsevis har även samhällsintresset påverkat hur företag agerar i sina redovisningsåtaganden, 
genom att de ska visa på en långsiktig lönsamhet som gynnar det allmänna snarare än endast 
aktieägarna. Detta då det visat sig att många intressenter fler än endast aktieägarna kan påverka 
företag. Exempelvis kan intressenter som besitter styrka och legitimitet såsom staten starkt 
påverka olika företag i deras verksamhet, varför företag därför måste ta hänsyn till det allmänna 
och agera på ett långsiktigt sätt för att bli framgångsrika (Mitchell et al., 1997). Det långsiktiga 
perspektivet med samhällsintresset återfinns många gånger där aktieägarna består av en mindre 
krets, ofta grundarna till företaget som varsamt ser om sitt företag och vill investera långsiktigt 
för samhällets bästa (Ding et al., 2008).  

Tidigare har det funnits en skiljelinje för olika företag mellan vilka länder som främst före-
språkade ett intressentperspektiv och vilka som förespråkade ett aktieägarperspektiv. Ding et al. 
(2008) menar att common law-länderna såsom USA och Storbritannien med flera, främst 
genomsyras av ett aktieägarperspektiv där kortsiktiga mål och avkastningar ligger i fokus. Å andra 
sidan har kontinentalrättsliga länder där staten har haft ett större och starkare inflytande på 
företagsamhet, däribland Frankrike och Tyskland, föredragit ett långsiktigt perspektiv. Senare 
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forskning har dock tytt på att även företag i dessa kontinentalrättsliga länder numera skiftar till att 
bli alltmer kortsiktiga i sitt tänkande där en snabb avkastning för aktieägarna är det viktigaste 
(Ding et al., 2008). AbuGhazaleh et al. (2012) har å andra sidan funnit att detta kortsiktiga 
opportunistiska beteende inte är bevisat. De undersökte de 528 största börsnoterade bolagen i 
Storbritannien under åren 2005 och 2006 och fann att företagsledningarna inte påverkade 
resultatet på ett sätt som kunde anses vara omoraliskt. De menar också att farhågorna är vagt 
grundade då inga tidigare studier funnit konkreta bevis på att företagsledningen skulle agera 
opportunistiskt utifrån möjligheten de har.  

Som återgetts så har det funnits mycket kritik mot de nya nedskrivningsmöjligheterna för 
goodwill och att det kan ske till synes godtyckligt för att på så sätt styra resultatet i en viss 
utsträckning. Goodwill tas numera upp som en tillgång som ska nedskrivas vid behov, samtidigt 
som företag i en allt större utsträckning går emot ett kortsiktigt aktieägarperspektiv, vilket torde 
leda till att företagsledningar agerar opportunistiskt i och med att användandet av goodwill och 
värdering till verkligt värde har ökat under de senaste decennierna (Ding et al., 2008; Jarva, 2009).  

3.1.2 Resultatmanipulering 
Resultatutjämning är en typ av resultatmanipulering som innebär att företag försöker att utjämna 
resultatet över tid. Detta kan innebära att större nedskrivningar sker då företaget är på väg att 
presentera ett jämförelsevis bra resultat och vice versa. Moses (1987) fann i sin studie att företags-
ledningar kan ha incitament att undvika alltför stora fluktuationer i resultaten för att exempelvis 
erhålla större bonusar. Vidare skriver Kirschenheiter och Melumad (2002) att resultatutjämning är 
resultatet av att företagsledningen förbättrar inkomsterna i dåliga tider och minskar dem i bra 
tider för att öka sannolikheten för att få behålla sina jobb. Ytterligare argument för resultat-
utjämning är att företagsledningen tror att investerare är villiga att betala mer för ett företag som 
uppvisar en stabilitet i de årliga finansiella resultaten (Trueman & Titman, 1988). Dessutom finns 
det tidigare studier som hävdar att företag som resultatutjämnar i högre grad tenderar att 
tillhandahålla mer information om framtida vinster än de företag som resultatutjämnar i en lägre 
grad (Tucker & Zarowin, 2006). Detta överensstämmer även med de två anledningarna som Dye 
(1988) presenterar till att manipulera företagets resultat, nämligen den externa önskan från 
intressenterna att öka aktiepriset samt företagsledningens interna önskan att uppfylla kontrakts-
klausuler för att erhålla bonusar och dylikt. Det har även visat sig att storleken på företag och 
marknadsandelar tenderar att påverka graden av resultatutjämning (Moses, 1987). Detta eftersom 
ett större antal kassagenererande enheter inom ett bolag ger större möjligheter för allokering av 
exempelvis goodwill (Ramanna & Watts 2009). Exempelvis kan företagsledningen allokera 
goodwill till enheter som har en låg tillväxt för att sänka årets resultat eller till enheter som har en 
hög tillväxt för att fördröja nedskrivningen. 

3.2 Studier av redovisning till verkligt värde 
3.2.1 Studier om goodwill 
Goodwill har länge ansetts vara kontroversiellt bland forskare då de bland annat menar att 
goodwill skapar förvirring kring hur det ska redovisas (Carlin & Finch, 2009). Watts (2003) anser 
att goodwill kräver att företagsledningen gör icke-verifierbara estimat av företagets olika kassa-
genererande enheter3, för att sedan subjektivt fördela goodwillbeloppet proportionerligt enligt hur 

                                                
3 En enhet i ett företag som ger upphov till inbetalningar. 
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enheterna drar nytta av den. Beatty och Weber (2006) menar att detta troligtvis medför att 
företagsledningen kan ta beslut som överensstämmer med dennes egna preferenser om en 
goodwillnedskrivning ska ske eller inte. En undersökning genomförd av revisionsbyrån KPMG 
fann dessutom att de redovisningsansvariga på företagen själva ansåg att nedskrivningstestet var 
både oerhört invecklat och tidskrävande. I slutändan var nedskrivningstestet ändå bara en 
uppskattning som ofta kunde visa sig vara fel. Därtill har användningen av goodwill-
nedskrivningstestet en släpande effekt, det vill säga att det ibland dröjer åratal innan en 
nedskrivning görs som egentligen härstammar från tidigare år, vilket de redovisningsansvariga 
ansåg skapade förvirring för investerare (Calvert et al., 2014).  

Kritik gentemot det årliga nedskrivningstestet av goodwill har uttryckts där det har ifrågasatts 
huruvida den önskvärda effekten av IFRS uppnås, det vill säga en mer rättvisande och 
transparent redovisning av goodwill. Därtill har kritik riktats gentemot goodwill som har 
beskrivits som balansräkningens ”svarta får” (Carlin & Finch, 2009). Anledningen är att tidigare 
studier har funnit att företag har utvecklat metoder för att minimera risker genom att anpassa 
tidpunkten för oönskad nedskrivning av goodwill till företagets fördel (Harris & Caplan, 2002 
samt Eldridge, 2005 refererad i Carlin & Finch, 2009). Detta för att på så sätt påverka 
bedömningen av lämpliga marknadsvärdesriktlinjer och val av nyckelparametrar i värderings-
modellen såsom tillväxttakt och diskonteringsränta (Lonergan, 2006 refererad i Carlin & Finch, 
2009). Allt detta sammantaget innebär att företagen kan styra resultatet i önskvärd riktning. 

Carlin och Finch (2009) fann i sin studie som innefattade australiensiska företag att det kan finnas 
avvikelser i rapporterade diskonteringsräntor jämfört med de som har använts vid estimeringen 
av värdet på tillgångarna. Detta skulle kunna innebära att hela validiteten av rapporterade resultat 
kan ifrågasättas eftersom de bygger på felaktiga antaganden. Även Jarva (2009) genomförde en 
granskning av goodwillnedskrivningar bland amerikanska bolag där resultatet indikerade att 
goodwillnedskrivningar släpar efter det reella ekonomiska nedskrivningsbehovet av goodwill. 
Samtidigt bör det påpekas att värderingen av goodwill är en komplex uppgift, vilket även bygger 
på andra antaganden än diskonteringsräntor. Dessa antaganden är exempelvis att definiera kassa-
genererande enheter, lämplig fördelning bland dessa samt val av lämplig tillväxttakt. Således är det 
svårt att avgöra var den eventuella skillnaden i värderingen av goodwill återfinns (Carlin & Finch, 
2009). Ramanna och Watts (2009; 2012) fann dessutom att företagsledningar som hade 
opportunistiska motiv i genomsnitt utnyttjar det faktum att det inte går att verifiera hur pass 
korrekt det är att de avstår från goodwillnedskrivningar. Om det i efterhand skulle visa sig att 
företagets estimat var felaktiga kan de bara hävda att det var andra faktorer som påverkade ut-
fallet som företagsledningen inte hade kontroll över och att de därmed inte hade begått något fel.  

Jarva (2009) använde i sin studie en regressionsmodell med olika förklarande variabler för att se 
vad som tenderar att påverka företag i deras beslut kring en eventuell goodwillnedskrivning eller 
inte. Författaren fann att flertalet förklarande variabler visade sig vara signifikanta. Bland annat 
om företag gjorde en förlust under räkenskapsåret tenderade sannolikheten för en goodwill-
nedskrivning att öka. Även goodwill i förhållande till totala tillgångar för år t-14 visade sig ha en 
signifikant positiv påverkan på sannolikheten för goodwillnedskrivning. Vidare visade sig även 
kvoten för bokfört värde på företaget i förhållande till marknadsvärdet för år t-1 också ha en 

                                                
4 År t-1 är föregående år till år t. Till exempel är t-1 2009 om t är 2010. 
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signifikant positiv påverkan om den översteg ett (1), då en goodwillnedskrivning förväntades. 
Slutligen indikerade Jarvas (2009) resultat att storleken på företag mätt i logaritmen av marknads-
värdet för år t-1 hade en positiv påverkan på sannolikheten för goodwillnedskrivning (jfr 
Ramanna & Watts, 2009).  

3.2.2 Studier om värdering till verkligt värde nivå 3  
Vissa forskare menar att värdering till verkligt värde är något som gynnar intressenterna då det är 
en mer uppdaterad och tidsenlig redovisning av tillgångar, skulder och eget kapital jämfört med 
anskaffningsvärdeprincipen (Barlev & Haddad, 2003). Penman (2009) håller med om detta och 
anser att det inte enbart går att stirra sig blind på balansräkningen, utan att den måste läsas i 
samspel med resultaträkningen för att kunna förstå sammanhanget. Escaffre et al. (2008) menar 
därtill att värdering till verkligt värde är mer rättvisande och utgör ett bättre alternativ än vad som 
fanns innan. De anser också likt många andra att regelverket behöver utvecklas för att skapa en 
bättre transparens så att det inte ska kunna utnyttjas opportunistiskt. Samtidigt finns det de som 
argumenterar för att värdering till verkligt värde besitter problem såsom till exempel att vissa 
estimat inte blir tillförlitliga i och med den höga graden av subjektiva bedömningar som är 
involverade i framförallt nivå 3 (Gwilliam & Jackson, 2008). Värdering till verkligt värde nivå 3 
har i sig dessutom ett inneboende problem då det ibland värderas av experter vars antaganden 
blir godtyckliga och svåra att verifiera för yttre intressenter (Ryan, 2008). Laux och Leuz (2009) 
menar att problemet inte nödvändigtvis existerar på grund av hur IFRS har stipulerat att 
värdering till verkligt värde ska beräknas, utan att det snarare är ett resultat av de bakomliggande 
incitamenten som finns hos de som använder sig av värderingsmetoden.  

Lins et al. (2011) fann antydningar i sin studie om ekonomichefer (CFOs) världen över att 
värdering till verkligt värde hade påverkat användandet av olika finansiella instrument genom en 
förändrad riskhantering. Vidare fann Jarolim och Öppinger (2012) belägg för att europeiska 
banker använder sig av verkligt värde och dess värderingshierarki för att omklassificera finansiella 
tillgångar och skulder mellan de olika värderingshierarkierna för att slippa nedskrivningar och på 
så sätt täcka upp förluster. Ytterligare kritik har även framförts gentemot värdering till verkligt 
värde då metoden i sig eroderar revisorsprofessionen eftersom revisorerna ska uttala sig om 
estimat som har en stor inneboende risk i sig. Detta innebär att revisorer kan känna att de tappar 
kontrollen över sitt eget yrkesutövande (Smith–Lacroix et al., 2012). IASB å sin sida menar att 
värdering till verkligt värde inte alls är missvisande och utnyttjas för att förfina redovisningen. De 
menar att värderingsmetoderna ska vara väl underbyggda och förklarande när de redovisas samt 
att beräkningarna också oftast är mer rättvisande än tidigare modeller. Detta eftersom IFRS 13 är 
mer förklarande i dess utförande och bättre lämpar sig på en modern marknad (Cooper, 2013). 
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3.3 Formulering av hypoteser 
Utvecklingen hos företag har gått från ett långsiktigt fokus mot ett allt kortsiktigare resultatfokus 
där företag av aktieägare förväntas att leverera bra resultat på kort sikt för att erhålla aktie-
utdelningar. De regelverk som finns gällande goodwill och finansiella instrument värderade till 
verkligt värde bygger till viss del på icke-verifierbara estimat av tillgångar, vilka har erhållit kritik 
då de öppnar upp för företagsledningar att resultatmanipulera. De tidigare studier som har 
presenterats i kapitel 3 har legat till grund för formuleringen av tre olika hypoteser som kommer 
att testas på det empiriska materialet från de europeiska bankerna för att se om det finns några 
tendenser till resultatmanipulation.  

Resultatet har bland annat visat sig ha en påverkan på sannolikheten för resultatmanipulering. 
Enligt teorierna kring resultatutjämning tenderar företagsledningar att försöka jämna ut resultatet 
över tid för att se mer attraktiva ut för potentiella investerare (Trueman & Titman, 1988). Det 
skulle kunna tänkas att goodwillnedskrivning och finansiella instrument värderade till verkligt 
värde nivå 3 är sådana verktyg som kan användas för att manipulera resultatet. Detta ter sig 
uttryckt i och med att exempelvis ju högre redovisat resultat, desto högre sannolikhet för 
nedskrivning av goodwill eller lägre sannolikhet för en ökning av finansiella instrument värderade 
till verkligt värde nivå 3. Hypotes 1 är således: 

H1: Det finns ett samband mellan redovisat resultat, goodwillnedskrivningar och/ 
eller en ökning av finansiella instrument värderade till verkligt värde nivå 3 

Vidare fann Jarva (2009) att år t-1 goodwill i förhållande till totala tillgångar hade en signifikant 
positiv påverkan på sannolikheten för en goodwillnedskrivning. Därför är det även rimligt att 
anta att andelen finansiella instrument värderade till verkligt värde nivå 3 i förhållande till totala 
tillgångar har en signifikant påverkan på sannolikheten för en ökning av finansiella instrument i 
nivå 3. Det kan tänkas att yttre intressenter inte reagerar på samma sätt på mindre förändringar 
inom dessa poster om andelen redan är hög än vad som hade varit fallet om andelen hade varit 
låg. Detta eftersom den procentuella förändringen blir mindre, vilket väcker mindre 
uppmärksamhet samtidigt som det finns större poster att laborera med. Detta leder oss fram till 
hypotes 2: 

H2: Andelen goodwill och finansiella instrument värderade till verkligt värde nivå 3 
påverkar sannolikheten för resultatmanipulation 

Även storleken på företag mätt som logaritmen av marknadsvärdet har visat sig ha en signifikant 
positiv påverkan på beslutet kring goodwillnedskrivning i flertalet studier (jfr Moses, 1987; 
Ramanna & Watts, 2009). Detta eftersom större företag har fler möjligheter till exempelvis 
omflyttningar mellan kassagenererande enheter för att uppnå vad som är mest fördelaktigt för 
företaget det rådande beskattningsåret. Exempelvis kan företagsledningen allokera goodwill till 
enheter som har en låg tillväxt för att sänka årets resultat eller till enheter som har en hög tillväxt 
för att fördröja nedskrivningen. Därför är det även rimligt att anta att större företag som handlar 
med finansiella instrument exempelvis kan genomföra omklassificeringar mellan de olika nivåerna 
i verkligt värde för att påverka resultatet i önskvärd riktning. Detta leder oss fram till hypotes 3: 

H3: Storleken på ett företag påverkar sannolikheten för resultatmanipulation 
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4 METOD 
I det ta kapite l  presenteras t i l lvägagångssät t  för  datainsamling,  hur data har behandlats  
samt val  av s tat i s t i skt angreppssät t och därigenom vi lka model l er  som används.   

4.1 Val av metod 
Uppsatsens syfte undersöks med hjälp av en kvantitativ studie eftersom vi ämnar kunna 
generalisera resultatet på banker i Europa (jfr Saunders et al., 2008, s.361). Datainsamlingen 
genomförs genom att inhämta data från Thomson Reuters Datastream samt manuellt från 
årsredovisningar. Vi undersöker hur goodwillnedskrivningar och finansiella instrument värderade 
till verkligt värde nivå 3 påverkas av faktorer såsom; rapporterat årsresultat, goodwill i förhållande 
till totala tillgångar, bokfört värde i förhållande till totala tillgångar, storleken på företaget samt 
aktieutdelningen. Om dessa förklarande variabler visar sig ha en statistiskt signifikant påverkan på 
sannolikheten för en goodwillnedskrivning eller en ökning av finansiella instrument värderade till 
verkligt värde nivå 3, kan det vara en indikation på att bankerna faktiskt sysslar med resultat-
manipulation. 

Våra data kommer att undersökas med hjälp av logistiska regressioner som låter oss besvara 
hypoteserna. Anledningen till att vi har valt detta tillvägagångssätt är att det är beslutet att 
genomföra en nedskrivning eller ökning av värdering till verkligt värde nivå 3 av finansiella 
instrument som vi finner intressant och vad som påverkar detta beslut (jfr Beatty & Weber, 2006; 
Jarva, 2009). Det vill säga inte hur stor ökning i reella tal som sker, utan snarare hur 
sannolikheten för en nedskrivning eller ökning av värdering till verkligt värde nivå 3 påverkas av 
olika förklarande variabler. De beroende variablerna; goodwillnedskrivning och ökning av 
finansiella instrument värderade till verkligt värde nivå 3 är dikotoma5, och då vi undersöker hur 
sannolikheter påverkas lämpar sig inte den klassiska linjära regressionsmodellen, eftersom 
sannolikheter endast kan anta ett värde mellan 0 och 1. Den linjära regressionsmodellen kommer 
att vid tillräckligt stora värden på de förklarande variablerna ge sannolikheter mindre än 0 och 
större än 1. Ett problem som vi undviker då vi använder oss av logistisk regression (Gujarati, 
2004, s. 587, 594–595 ff.).  

4.2 Operationaliserade logistiska regressionsmodeller 
Baserat på de hypoteser som presenterades under teoriavsnittet (se kap. 3.3) har två logistiska 
regressionsmodeller tagits fram. De förklarande variablerna som används i modellerna är 
framtagna för att kunna testa hypoteserna som bygger på tidigare forskning. Ju fler variabler som 
visar sig vara signifikanta, desto mer troligt är det att bankerna faktiskt sysslar med 
resultatmanipulation.  

Den första hypotesen är: 

H1:  Det finns ett samband mellan redovisat resultat, goodwillnedskrivningar och/ 
eller en ökning av finansiella instrument värderade till verkligt värde nivå 3 

                                                
5 Dikotom innebär att variabeln endast kan anta värdet 0 eller 1. Exempelvis kommer en goodwillnedskrivning som 

har skett under året att anta värdet 1, och om det inte har skett kommer det att anta värdet 0. 
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För att kunna testa huruvida denna hypotes överensstämmer med våra data väljer vi att dels 
inkludera de förklarande variablerna resultat före nedskrivning av goodwill skalerat med totala 
tillgångar (Resfnedskr!) samt (Förl!) vilken är en dikotom variabel som antar värdet 1 om 
Resfnedskr! är mindre än 0, det vill säga en förlust. Dessa variabler mäter således enbart 
resultatets påverkan. Aktieutdelningar är även kopplat till resultatet varvid vi har valt att inkludera 
aktieutdelning skalerat med totala tillgångar (Aktieutd!) samt en dikotom variabel som antar 
värdet 1 om ingen aktieutdelning har skett under året och annars 0 (DAktieutd!). Detta för att se 
om aktieutdelningar prioriteras framför behovet av exempelvis en goodwillnedskrivning. 

Hypotes 2 antar att: 

H2: Andelen goodwill och finansiella instrument värderade till verkligt värde nivå 3 
påverkar sannolikheten för resultatmanipulation 

För att kunna mäta detta har vi valt att inkludera goodwill i förhållande till totala tillgångar år t-1 
(GW%!!!) samt finansiella instrument värderade till verkligt värde nivå 3 i förhållande till totala 
tillgångar år t-1 (VVn3%!!!) i de logistiska regressionsmodellerna. Detta eftersom bankerna till 
exempel kan se att det finns utrymme när de gör ett bra resultat för en goodwillnedskrivning eller 
vid ett dåligt resultat omklassificera finansiella tillgångar till nivå 3 eftersom andelen goodwill eller 
finansiella instrument i nivå 3 är hög i förhållande till totala tillgångar år t-1. Andelen goodwill 
och finansiella instrument är även starkt förknippat med bokfört värde i förhållande till 
marknadsvärde (BTM!!!) då det i tidigare studier har visat sig att om kvoten överstiger 1 så 
förväntas en goodwillnedskrivning. Därför inkluderar vi även denna variabel samt DBTM!!!, 
vilket är en dikotom variabel som antar värdet 1 om kvoten BTM!!! överstiger värdet 1 och 0 
annars. 

Den sista hypotesen, hypotes 3 är: 

H3: Storleken på ett företag påverkar sannolikheten för resultatmanipulation 

Denna hypotes kommer att testas genom att inkludera en variabel som är bankernas storlek mätt 
i logaritmen av deras totala tillgångar år t-1 (Strl!!!). Om variabeln visar sig ha en signifikant 
positiv påverkan på någon av de beroende variablerna goodwillnedskrivning år t (GWNedskr!) 
eller ökning av finansiella instrument värderade till nivå 3 år t (ÖknVVn3!) kan detta vara ett 
tecken på att ju större ett företag är, desto högre sannolikhet för resultatmanipulation. 

Nedan presenteras kortfattat de två regressionsmodellerna där den första (1) är en logistisk 
regression med sannolikheten för en goodwillnedskrivning som beroende variabel: 

GWNedskr! = 𝛽! + 𝛽!Resfnedskr! + 𝛽!Förl! + 𝛽!GW%!!! + 𝛽!BTM!!! + 𝛽!DBTM!!!
+ 𝛽!Strl!!! + 𝛽!Aktieutd! + 𝛽!DAktieutd! + 𝜀! 

(1) 

 

 



13 

Den andra regressionen (2) är sannolikheten för en ökning av finansiella instrument värderade till 
verkligt värde nivå 3 som beroende variabel och de förklarande variablerna är desamma som i 
föregående regressionsmodell förutom att andelen GW%!!! har ersatts med VVn3%!!!. 

ÖknVVn3! = 𝛽! + 𝛽!Resfnedskr! + 𝛽!Förl! + 𝛽!VVn3%!!! + 𝛽!BTM!!! + 𝛽!DBTM!!!
+ 𝛽!Strl!!! + 𝛽!Aktieutd! + 𝛽!DAktieutd! + 𝜀! 

(2) 

4.3 Insamling och bearbetning av data  
Datainsamlingen kommer enbart från 30 större europeiska banker. Anledningen till detta är att de 
är tillräckligt stora för att genomföra uppköp av mindre banker som renderar i att större 
goodwillposter kan laboreras med, men även att de har omfattande poster i finansiella instrument 
värderade till verkligt värde i nivå 3. Vidare är deras årsredovisningar lättillgängliga, då 
komplettering av information utöver Thomson Reuters Datastream är nödvändig. Värt att nämna 
är även att de alla följer IFRS då de är registrerade på aktiebörser inom EU och EES, vilket är en 
grundförutsättning för att genomföra studien eftersom andra regelverk kan tillämpa andra 
värderingsmetoder. Våra data är presenterad i miljoner svenska kronor (SEK) då vi vill ha alla 
data presenterad i samma valuta och storhet eftersom resultatet från regressionerna annars 
riskerar att bli missvisande. Data som har inhämtats manuellt vars poster tillhör balansräkningen6 
har omräknats med en fast växelkurs per den 31/12 för respektive år och valuta som hämtats 
från Thomson Reuters Datastream.7 De poster som tillhör resultaträkningen8 har istället 
omräknats med hjälp av en genomsnittlig rörlig växelkurs under redovisningsåret som hämtats 
från Sveriges Riksbanks hemsida.9  

I tabell 1 på följande sida så redogörs det mer specifikt för vad respektive variabel innebär och 
vilka finansiella mått som den inbegriper. Dessutom redovisas hur data har insamlats samt vad 
varje variabel har för kodning i Thomson Reuters Datastream. 

  

                                                
6 Strl!!!, GW%!!!, BTM!!! samt VVn3%!!!. 
7 Se bilaga 1 – Urval och växelkurser, Tabell 11 för fasta växelkurser. 
8 Resfnedskr! och Aktieutd!. 
9 Se bilaga 1 – Urval och växelkurser, Tabell 12 för rörliga växelkurser. 
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Tabell 1  

Insamlingsmetod till data som har inhämtats 

Variabel Insamlingsmetod 

GWNedskr!  Data har hämtats från Thomson Reuters Datastream (WC18225). Därefter har 
komplettering skett på vissa håll från respektive företags årsredovisning. Sedan har en 
omkodning skett där observationen erhållit värdet 1 om en nedskrivning av goodwill 
har ägt rum under året och annars 0. 

Resfnedskr! Denna variabel är inhämtad från Thomson Reuters Datastream (WC18198) och har 
dividerats med totala tillgångar hämtat från Thomson Reuters Datastream (WC02999). 
Komplettering har skett på vissa håll från respektive företags årsredovisning och 
rörelseresultat före goodwillnedskrivning och skatter.  

Förl!  Denna variabel bygger på Resfnedskr! och har kodats 1 om företaget presenterat en 
förlust för beskattningsåret och 0 för övrigt. 

GW%!!! Data har inhämtats från respektive företags årsredovisning och utgående goodwill efter 
eventuella nedskrivningar. Därefter har detta dividerats med totala tillgångar 
(WC02999). 

BTM!!! Denna variabels data har inhämtats från Thomson Reuters Datastream där bokfört 
värde (WC03995) har dividerats med marknadsvärdet (MV). 

DBTM!!!  Denna variabel bygger på BTM!!! där värden större än 1 har kodats med 1 och annars 
0. 

Strl!!!  Logaritmen av marknadsvärdet (MV). 

Aktieutd!  Manuellt inhämtad från respektive företags årsredovisning där samtliga utbetalda 
aktieutdelningar som företaget har gjort under året räknats samman (endast sådana 
som skett i pengar och inte nya andelar etcetera) för att sedan divideras med totala 
tillgångar (WC02999).  

DAktieutd! Denna variabel bygger på Aktieutd! och har kodats med värdet 1 om ingen 
aktieutdelning har skett under år t och annars 0. 

ÖknVVn3!  Dessa data har inhämtats manuellt från respektive företags årsredovisning där vi räknat 
samman samtliga finansiella instrument redovisade till verkligt värde nivå 3. Därefter 
har variabeln kodats med värdet 1 om finansiella instrument värderade till verkligt 
värde nivå 3 har ökat och 0 om det är oförändrat eller har minskat år t jämfört med år 
t-1. 

VVn3%!!!  Denna variabel bygger på samma data som ÖknVVn3!, dock har denna variabel istället 
dividerats med totala tillgångar (WC02999).  

 

4.4 Statistiska förutsättningar samt tolkning av resultatet 
4.4.1 Goodness-of-fit tester 
I denna uppsats använder vi oss av ett likelihood ratio-test (LR) som jämför lämpligheten mellan 
den modell som inte har några variabler alls (nollmodellen), samt den som vi utifrån tidigare 
studier arbetat fram och estimerar (alternativa modellen). LR-testet uttrycker hur många gånger 
mer troligt det är att data passar in under en modell än den andra och som avgör om noll-
modellen kan förkastas till förmån för den alternativa modellen (Gujarati, 2004, s. 606). Vidare 
kommer även ett Hosmer-Lemeshow-test att användas för att jämföra modellens estimerade 
värden med det faktiska utfallet. Således innebär ett icke-signifikant resultat, det vill säga ett p-
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värde över 5 procent, att den estimerade modellen förklarar mer av variationen i den beroende 
variabeln än vad slumpen gör och att modellen kan anses vara tillförlitlig.  

4.4.2 Odds ratio och tolkning av detta 
Resultatet som vi erhåller från den logistiska regressionen är presenterat i logaritmen av odds 
ratio, det vill säga sannolikheten för att något händer dividerat med sannolikheten för att det inte 
händer (Gujarati, 2004, s. 597). Se ekvation nedan: 

ln
𝑃!

1− 𝑃!
= 𝛽! + 𝛽!𝑋! 

(3) 

Där ln är logaritmen av 𝑃! , vilket är sannolikheten för att något inträffar dividerat med 1− 𝑃! 
som är sannolikheten att det inte inträffar. Där erhålls koefficienter 𝛽! som endast är en konstant 

och 𝛽! som berättar hur den förklarande variabeln 𝑋! påverkar sannolikheten för att något ska 
inträffa. Därför måste antilogen tas av ekvation (3) för att kunna tolka koefficienterna (Gujarati, 
2004, s. 602 ). Se ekvation (4) nedan. 

𝑃!
1− 𝑃!

= 𝑒!!!!!!! = 𝑒!! ∗ 𝑒!!!! 

(4) 

Efter denna omskrivning av ekvationen kan koefficienterna ersättas med de värden som vi 
erhåller för att se hur varje koefficient påverkar sannolikheten. Exempelvis om 𝛽! = 0,3 får vi  
𝑒!,! ≈ 1,3499. Detta innebär att för varje enhets ökning i 𝑋! ökar sannolikheten för att något 
ska inträffa med 34,99 procent. 

4.4.3 Multikollinearitet 
Vi kommer även att testa modellerna för multikollinearitet, det vill säga att de förklarande 
variablerna förklarar samma del av variationen i den beroende variabeln. Detta kommer att 
undersökas genom ett variance-inflating factor test (VIF). Om det inte föreligger någon 
multikollinearitet mellan två förklarande variabler är VIF 1 och ju högre värde på VIF, desto mer 
av variationen i den beroende variabeln förklaras av de båda variablerna (Gujarati, 2004, s. 351). 
En tumregel är att om VIF överstiger 10 börjar det bli problem med hög multikollinearitet, vilket 
kan innebära att någon förklarande variabel bör uteslutas ur regressionen (Gujarati, 2004, s. 362). 
Vi kommer även att undersöka multikollineariteten med hjälp av en korrelationsmatris där 
värdena som kan antas är mellan -1 och 1 och ju närmare värdena -1 eller 1 som två förklarande 
variabler antar, desto mer lika negativa eller positiva korrelationer har de (Gujarati, 2004, s. 372). 
Dessa värden börjar bli problematiska om de överstiger 0,8 (Gujarati, 2004, s. 359). 

  



16 

4.5 Metodkritik 
I och med att viss data är manuellt inhämtade finns det en risk att något blivit felaktigt inmatat. 
Detta kommer att motverkas genom att granska alla extremvärden innan själva arbetet påbörjas. 
Dock kommer det vara svårt att upptäcka mindre avvikelser, men samtidigt har sådana inte någon 
större betydelse för utfallet i regressionerna. Slutligen finns det även en risk att någon viktig 
förklarande variabel har blivit utelämnad ur regressionen. Vi har dock resonerat kring de 
inkluderade variablerna samt om det eventuellt skulle adderas någon. Emellertid har vi inte funnit 
någon variabel som vi utifrån tidigare presenterade studier tror kan ha en stor påverkan på 
sannolikheten för goodwillnedskrivning eller ökning av finansiella instrument värderade till 
verkligt värde nivå 3. 

Vi har exkluderat ett extremvärde från Bankia, som redovisar ett negativt bokfört värde under år 
2012 på grund av den spanska finansmarknadens stora osäkerhet, då denna observation hade en 
orimligt stor inverkan på resultatet. Bortfall har även skett vid datainsamlingen då företagen inte 
har redovisat de finansiella instrumenten värderade till verkligt värde nivå 3 vissa år, vilket skulle 
kunna bero på att de antingen inte har några tillgångar i denna kategori eller att de finns 
inräknade i någon annan kategori. Detta är dels på grund av att reglerna var mindre stränga under 
de tidigare åren i studien än vad som är fallet idag. Eventuellt hade resultatet blivit annorlunda 
om striktare regler införts tidigare, men samtidigt är detta inget som vi kan bedöma. De skulle 
även kunna vara så att den senaste finanskrisen har inverkat på resultatet på ett sådant sätt att 
utfallet blivit annorlunda om en annan tidsperiod hade valts. Samtidigt är även detta svårt att 
spekulera i.  
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5 EMPIRISKA RESULTAT OCH ANALYS 
Kapit l e t  in leds med deskript iv s tat i s t ik för  våra data som ska användas i  de log is t i ska 
regress ionerna. Däref t er  redovisas den deskript iva s tat i s t iken enski l t  för  goodwi l l -
nedskrivningar samt f inansie l la instrument värderade t i l l  verkl ig t  värde nivå 3.  Slut l igen 
presenteras resul tate t  f rån de två log is t i ska regress ionerna vi lket  e f t er fö l j s  av en avs lutande 
diskussion.  

5.1 Deskriptiv statistik av data  
Innan de tidigare presenterade logistiska regressionsmodellerna kan testas är det viktigt att 
undersöka den data som kommer att användas. Detta för att skapa sig en översikt av data och 
upptäcka eventuella osäkerheter. I tabell 2 nedan presenteras en sammanställning av antalet 
observationer, medelvärde, standardavvikelse samt minimum- och maximumvärde.   

Tabell 2 

Deskriptiv statistik för samtlig data som ska användas i de logistiska regressionerna 

Variabel 
Antal 

observationer Medelvärde 
Standard-
avvikelse Minimum värde 

Maximum 
värde 

GWNedskr! 176 0,614 0,488 0,000 1,000 

ÖknVVn3! 154 0,442 0,498 0,000 1,000 

Resfnedskr! 177 0,008 0,013 -0,077 0,036 

Förl! 177 0,107 0,310 0,000 1,000 

GW%!!! 176 0,007 0,006 0,000 0,031 

BTM!!! 175 1,737 1,535 0,248 10,973 

DBTM!!! 175 0,640 0,481 0,000 1,000 

Strl!!! 175 11,968 1,016 7,981 14,168 

Aktieutd! 175 0,001 0,002 0,000 0,016 

DAktieutd! 175 0,326 0,470 0,000 1,000 

VVn3%!!! 154 0,014 0,034 0,000 0,387 

Exempelvis kan vi utläsa att medelvärde för goodwillnedskrivning i förhållande till totala 
tillgångar år t-1 (GW%!!!) är 0,007, och att medelvärdet för finansiella instrument värderade till 
verkligt värde nivå 3 i förhållande till totala tillgångar år t-1 (VVn3%!!!) uppgår till 0,014. Detta 
kan få implikationer på resultatet från de kommande logistiska regressionerna. Anledningen är att 
andelen finansiella instrument värderade till verkligt värde nivå 3 i förhållande till totala tillgångar 
är högre än goodwill i förhållande till totala tillgångar och att det således finns större möjligheter 
till resultatmanipulation med hjälp av detta verktyg utan att beteendet väcker uppmärksamhet, 
eftersom den procentuella förändringen blir mindre. Vidare kan det även utläsas att antalet 
observationer varierade mellan de olika variablerna på grund av tidigare redovisat bortfall.   
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5.1.1 Deskriptiv statistik för goodwillnedskrivningar 
I tabell 3 och 4 nedan illustreras det hur de olika variablerna skiljer sig åt mellan de år där en 
goodwillnedskrivning har skett och de år där det inte har skett. Ur dessa tabeller går det att utläsa 
att de högsta presenterade resultaten före goodwillnedskrivning och skatter har ägt rum under de 
år då en goodwillnedskrivning inte har skett.10 Vidare återfinns den största presenterade 
aktieutdelningen under ett år då goodwillnedskrivning inte har ägt rum.11 

Tabell 3 

Deskriptiv statistik för de år där en goodwillnedskrivning har skett 

Variabel Antal 
observationer 

Medelvärde Standard-
avvikelse 

Minimum värde Maximum 
värde 

GWNedskr! 108 1,000 0,000 1,000 1,000 

Resfnedskr! 109 0,008 0,011 -0,074 0,025 

Förl! 109 0,119 0,326 0,000 1,000 

GW%!!! 108 0,008 0,006 0,000 0,030 

BTM!!! 107 1,767 1,232 0,328 7,742 

DBTM!!! 107 0,738 0,442 0,000 1,000 

Strl!!! 107 11,982 0,955 9,128 14,063 

Aktieutd! 108 0,001 0,001 0,000 0,006 

DAktieutd! 108 0,324 0,470 0,000 1,000 

Tabell 4 

Deskriptiv statistik för de år där en goodwillnedskrivning inte har skett 

Variabel 
Antal 

observationer Medelvärde 
Standard-
avvikelse Minimum värde 

Maximum 
värde 

GWNedskr! 68 0,000 0,000 0,000 0,000 

Resfnedskr! 68 0,009 0,015 -0,077 0,036 

Förl! 68 0,088 0,286 0,000 1,000 

GW%!!! 68 0,005 0,006 0,000 0,031 

BTM!!! 68 1,690 1,928 0,248 10,973 

DBTM!!! 68 0,485 0,503 0,000 1,000 

Strl!!! 68 11,945 1,112 7,981 14,168 

Aktieutd! 67 0,002 0,003 0,000 0,016 

DAktieutd! 67 0,328 0,473 0,000 1,000 

                                                
10 Jfr 0,025 i tabell 3 vs 0,036 i tabell 4. 
11 Jfr 0,006 i tabell 3 vs 0,016 i tabell 4. 
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5.1.2 Deskriptiv statistik för finansiella instrument värderade till verkligt värde nivå 3 
I tabell 5 och 6 nedan kan skillnader mellan variablerna där finansiella instrument värderade till 
verkligt värde nivå 3 har ökat respektive minskat eller varit oförändrat urskiljas. Här kan det bland 
annat utläsas att det lägsta resultatet som ett företag presenterat skedde under ett år då ingen 
ökning av finansiella instrument värderade till verkligt värde nivå 3 skedde.12 Det går även att 
utläsa att bokfört värde dividerat med marknadsvärde år t-1 var som störst ett år då ingen ökning 
av finansiella instrument värderade till nivå 3 ägde rum.13 

Tabell 5 

Deskriptiv statistik för de år där en ökning av finansiella instrument värderade till nivå 3 har skett 

Variabel 
Antal 

observationer Medelvärde 
Standard-
avvikelse Minimum värde 

Maximum 
värde 

ÖknVVn3! 68 1,000 0,000 1,000 1,000 

Resfnedskr! 91 0,010 0,009 -0,026 0,031 

Förl! 91 0,088 0,285 0,000 1,000 

VVn3%!!! 68 0,007 0,009 0,000 0,055 

BTM!!! 90 1,465 1,181 0,405 7,742 

DBTM!!! 90 0,544 0,501 0,000 1,000 

Strl!!! 90 11,998 0,989 9,128 14,063 

Aktieutd! 89 0,001 0,002 0,000 0,015 

DAktieutd! 89 0,360 0,483 0,000 1,000 

Tabell 6 

Deskriptiv statistik för de år där en ökning av finansiella instrument värderade till nivå 3 inte har skett 

Variabel 
Antal 

observationer Medelvärde 
Standard-
avvikelse Minimum värde 

Maximum 
värde 

ÖknVVn3! 86 0,000 0,000 0,000 0,000 

Resfnedskr! 86 0,007 0,016 -0,077 0,036 

Förl! 86 0,128 0,336 0,000 1,000 

VVn3%!!! 86 0,020 0,044 0,000 0,387 

BTM!!! 85 2,025 1,801 0,248 10,973 

DBTM!!! 85 0,741 0,441 0,000 1,000 

Strl!!! 85 11,936 1,048 7,981 14,168 

Aktieutd! 86 0,001 0,002 0,000 0,016 

DAktieutd! 86 0,291 0,457 0,000 1,000 

                                                
12 Jfr -0,026 i tabell 5 vs -0,077 i tabell 6. 
13 Jfr 7,742 i tabell 5 vs 10,973 i tabell 6. 
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5.2 Förutsättningar för logistisk regression 
I bilaga 2 – Statistiska tester återfinns tester för multikollinearitet i våra data som regressionerna 
kommer att baseras på. Här finner vi en genomsnittlig VIF på 1,80 samtidigt som den högsta VIF 
uppgår till 2,68 för variabeln Resfnedskr!.14 Detta innebär att det inte föreligger något problem 
med multikollinearitet mellan de förklarande variablerna i de logistiska regressionerna, det vill 
säga att de förklarar samma del av variationen i de beroende variablerna GWNedskr! och 
ÖknVVn3!. Detta styrks även av de korrelationsmatriser som också presenteras i bilaga 2 – 
Statistiska tester där ingen av korrelationerna mellan de olika förklarande variablerna är speciellt 
hög.15 Med detta sagt kommer resultatet från regressionerna att kunna anses vara tillförlitligt i och 
med att de förutsättningar som krävs för att kunna genomföra en logistisk regression bedöms 
vara uppfyllda. 

  

                                                
14 Se bilaga 2 – Statistiska tester, tabell 13.  
15 Se bilaga 2 – Statistiska tester, tabell 14-15. 
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5.3 Resultat från logistisk regression med goodwill 
Goodwill har fått utstå kritik enligt vissa forskare då de menar att goodwill bygger på estimat av 
företagsledningar som inte går att verifiera (Watts, 2003; Carlin & Finch, 2009). Därför kan 
företagsledningen i viss mån ta beslut som överensstämmer med dennes egen önskan om 
goodwillnedskrivning ska ske eller inte (Beatty & Weber, 2006). Tidigare studier har påvisat att 
vissa variabler har påverkat sannolikheten för goodwillnedskrivning, varför vi i denna uppsats 
tidigare har formulerat tre stycken hypoteser som testades med hjälp av en logistisk regression på 
de data som har inhämtats från bankerna mellan åren 2008 till 2013.  

För att se huruvida detta överensstämmer med våra data från banker i Europa presenteras 
resultatet från den första logistiska regressionen som genomförts med sannolikhet för en 
goodwillnedskrivning som beroende variabel i tabell 7 nedan. 

Tabell 7 

Resultat från logistisk regression med sannolikhet för goodwillnedskrivning som beroende variabel 

Variabel Odds ratio Standardfel z p-värde 

Intercept 0,773 2,199 -0,090 0,928 

Resfnedskr! 14 702,080 303 045,600 0,470 0,642 

Förl! 2,679 2,261 1,170 0,243 

GW%!!! 2,10e+20 7,04e+21 1,390 0,163 

BTM!!! 0,801 0,141 -1,260 0,209 

DBTM!!! 3,516 1,529 2,890  0,004* 

Strl!!! 1,022 0,219 0,100 0,920 

Aktieutd! 2,09e-84 2,65e-82 -1,520 0,129 

DAktieutd! 0,639 0,300 -0,950 0,340 

Antal observationer 173    

LR chi2(8) 23,370    

Prob > chi2 0,003    

Pseudo R2 0,101    

Log likelihood -103,794    

(* indikerar att en variabel är signifikant på 5 procents signifikansnivå) 

 

Not:   

Resultatet presenterat i Tabell 7 ovan kommer från följande logistiska regression: 

GWNedskr! = 𝛽! + 𝛽!Resfnedskr! + 𝛽!Förl! + 𝛽!GW%!!! + 𝛽!BTM!!! + 𝛽!DBTM!!! + 𝛽!Strl!!!
+ 𝛽!Aktieutd! + 𝛽!DAktieutd! + 𝜀! 
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GWNedskr! är den beroende variabeln i regressionen som är 1 om en bank har rapporterat någon goodwill-
nedskrivning och 0 för övrigt, Resfnedskr! är rapporterat resultat skalerat med totala tillgångar, Förl! är en variabel 
som är 1 om banken redovisat en förlust under året och 0 annars, GW%!!! är goodwill i förhållande till totala 
tillgångar år t-1, BTM!!! är bokfört värde i förhållande till marknadsvärde år t-1, DBTM!!! är en variabel som är 1 
om  BTM!!! är större än 1 och 0 annars, Strl!!! är storleken på företaget mätt i logaritmen av totala tillgångar, 
Aktieutd! är den aktieutdelning som skett under året skalerat med totala tillgångar, samt slutligen DAktieutd! som 
är en variabel som är 1 om ingen aktieutdelning har skett under året och 0 annars. 

 

Till att börja med kan vi i tabell 7 utläsa att LR-testet är signifikant med ett p-värde på 0,003, vilket 
innebär att nollhypotesen kan förkastas. Detta till förmån för den alternativa modell som testas i 
denna uppsats med de förklarande variablerna Resfnedskr!, Förl!, GW%!!!, BTM!!!, 
DBTM!!!, Strl!!!, Aktieutd! samt DAktieutd!. Det kan även utläsas att den enda signifikanta 
variabeln på 5 procents signifikansnivå är DBTM!!!, vilken har en positiv påverkan på 
sannolikheten för goodwillnedskrivning. Om kvoten för bokfört värde dividerat med marknads-
värde för år t-1 överstiger 1 ökar sannolikheten för goodwillnedskrivning år t för varje enhets 
ökning med 2,516 gånger (3,516-1). Resultatet antyder därmed att övriga variabler inte har visat 
sig ha en signifikant påverkan för sannolikheten för goodwillnedskrivning hos de undersökta 
bankerna mellan åren 2008 till 2013. Slutligen kan det även konstateras att när de värden som 
modellen estimerar jämförs med de verkliga värdena, förklarar modellen mer av variationen i 
dessa än vad slumpen gör i och med att p-värdet överstiger signifikansnivån på 5 procent i 
Hosmer-Lemeshow-testet.16 

Den första hypotesen bygger på en teori om resultatutjämning, där företag i en högre grad 
tenderar att genomföra goodwillnedskrivningar under år som de presenterar ett bra resultat före 
goodwillnedskrivning och skatter (Jfr Moses, 1987; Kirschenheiter & Melumad, 2002). Dock 
visade det sig att resultatet från vår regression inte kan styrka denna hypotes eftersom variablerna 
Resfnedskr! och Förl!  visade sig vara icke-signifikanta.17 Även aktieutdelningars påverkan på 
sannolikheten för en goodwillnedskrivning var icke-signifikant.18  

Hypotes 2 bygger på vad tidigare liknande studier kring goodwill har resulterat i. Bland annat 
Jarva (2009) fann att goodwill i förhållande till totala tillgångar år t-1 hade en signifikant positiv 
påverkan på sannolikheten för goodwillnedskrivning år t. Denna variabel, GW%!!!, visade sig 
dock i våra data inte ha någon signifikant påverkan på sannolikheten för goodwillnedskrivning.19 
Även det bokförda värdet i förhållande till marknadsvärdet år t-1, BTM!!! var icke-signifikant.20 
Visserligen hade dock DBTM!!! en positiv påverkan på sannolikheten för goodwillnedskrivning, 
vilket innebär att om kvoten BTM!!! översteg ett så ökade detta sannolikheten för en 
goodwillnedskrivning år t. Detta är emellertid inget som styrker resultatutjämning eftersom om 
bokfört värde är högre än marknadsvärdet förväntas ofta en nedskrivning (Jarva, 2009).21  

                                                
16 Se bilaga 2 – Statistiska tester, Tabell 16. 
17 Se tabell 7 Resfnedskr! p-värde=0,642>0,05 samt Förl! p-värde=0,243>0,05. 
18 Se tabell 7 Aktieutd! p-värde=0,129>0,05 samt DAktieutd! p-värde=0,340>0,05. 
19 Se tabell 7 GW%!!! p-värde=0,163>0,05. 
20 Se tabell 7 BTM!!! p-värde=0,209>0,05 
21 Se tabell 7 DBTM!!! p-värde=0,004<0,05. 
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Vidare antog hypotes 3 att ju större ett företag är mätt i logaritmen av marknadsvärdet år t-1, 
desto större sannolikhet för en goodwillnedskrivning år t (jfr Ramanna & Watts, 2009). I våra 
data kan dock inget sådant samband påvisas då Strl!!! visade sig vara icke-signifikant.22 

5.4 Resultat från logistisk regression med finansiella instrument värderade till nivå 3 
Jarolim och Öppinger (2012) menade i sin studie att europeiska banker kunde använda sig av 
omklassificeringar i värderingshierarkin för värderingar till verkligt värde för att förändra sitt 
resultat. De fann bland annat att flera banker kunde mildra sina förluster genom att 
omklassificera poster bland sina finansiella instrument till nivå 3 för att på så sätt påverka 
förlusterna.  

För att undersöka detta presenteras i tabell 8 nedan resultatet från den andra logistiska 
regressionen där sannolikhet för en ökning av finansiella instrument värderade till verkligt värde 
nivå 3 är den beroende variabeln.  

Tabell 8 

Resultat från logistisk regression med sannolikhet för en ökning av finansiella instrument värderade 
till verkligt värde nivå 3 som beroende variabel 

Variabel Odds ratio Standardfel z p-värde 

Intercept 35,295 104,957 1,200 0,231 

Resfnedskr! 5,12e-09 1,21e-07 -0,810 0,418 

Förl! 0,514 0,443 -0,770 0,440 

VVn3%!!! 1,91e-32 4,39e-31 -3,170 0,002* 

BTM!!! 0,611 0,137 -2,200 0,028* 

DBTM!!! 1,192 0,589 0,350 0,723 

Strl!!! 0,831 0,184 -0,840 0,403 

Aktieutd! 4,60e-13 4,09e-11 -0,320 0,749 

DAktieutd! 1,649 0,766 1,080 0,281 

Antal observationer 152    

LR chi2(8) 27,130    

Prob > chi2 0,001    

Pseudo R2 0,130    

Log likelihood -90,725    

(* indikerar att en variabel är signifikant på 5 procents signifikansnivå) 

                                                
22 Se tabell 7 Strl!!! p-värde=0,920>0,05. 
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Not :  

Resultatet presenterat i Tabell 8 ovan kommer från följande logistiska regression: 

ÖknVVn3! = 𝛽! + 𝛽!Resfnedskr! + 𝛽!Förl! + 𝛽!VVn3%!!! + 𝛽!BTM!!! + 𝛽!DBTM!!! + 𝛽!Strl!!!
+ 𝛽!Aktieutd! + 𝛽!DAktieutd! + 𝜀! 

ÖknVVn3! är den beroende variabeln i regressionen som är 1 om en bank har rapporterat en ökning av finansiella 
instrument värderade till nivå 3 och 0 för övrigt, Resfnedskr! är rapporterat resultat skalerat med totala tillgångar, 
Förl! är en variabel som är 1 om banken redovisat en förlust under året och 0 annars, VVn3%!!! är verkligt värde 
nivå 3 för finansiella instrument i förhållande till totala tillgångar år t-1, BTM!!! är bokfört värde i förhållande till 
marknadsvärde år t-1, DBTM!!! är en variabel som är 1 om  BTM!!! är större än 1 och 0 annars, Strl!!! är storleken 
på företaget mätt i logaritmen av totala tillgångar år t-1, Aktieutd! är den aktieutdelning som skett under året skalerat 
med totala tillgångar, samt slutligen DAktieutd! som är en variabel som är 1 om ingen aktieutdelning har skett under 
året och 0 annars. 

 

I tabell 8 kan det utläsas att modellen med samtliga förklarande variabler förklarar mer än 
nollmodellen som inte inkluderar dessa variabler.23 De förklarande variablerna som visar sig ha 
haft en signifikant påverkan på sannolikheten för en ökning av finansiella instrument värderade 
till verkligt värde nivå 3 på 5 procents signifikansnivå är; VVn3%!!! och BTM!!!. Detta betyder 
att om verkligt värde för finansiella instrument värderade till nivå 3 dividerat med totala tillgångar 
år t-1 stiger, ökar även sannolikheten för ytterligare ökning av finansiella instrument värderade till 
nivå 3. Vidare kan det konstateras att om bokfört värde dividerat med marknadsvärdet år t-1 
ökar, så påverkas även sannolikheten för en ökning av finansiella instrument värderade till nivå 3 
år t. Övriga förklarande variabler som finns inkluderade i modellen har inte visat sig ha någon 
signifikant påverkan på den beroende variabeln ÖknVVn3! bland dessa banker under perioden 
2008 till 2013. Slutligen kan det konstateras att avvikelsen hos modellens estimerade värden 
jämfört med de verkliga värdena är mindre än vad som är fallet om slumpen ska förklara 
detsamma enligt Hosmer-Lemeshow-testet.24 

Hypotes 1 bygger som tidigare nämnts på en teori om resultatutjämning, det vill säga att företag 
tenderar att försöka förbättra resultatet i dåliga finansiella tider och försämra detsamma i bra 
finansiella tider. Vi fann inte några belägg för att företag skulle påverka resultatet då variablerna 
Resfnedskr! och Förl! visade sig vara icke-signifikanta, och således inte har någon påverkan för 
sannolikheten för en ökning av finansiella instrument värderade till nivå 3.25 Även Aktieutd! och 
DAktieutd! var icke-signifikanta, vilket innebär att det inte går att påvisa att bankerna har ett 
kortsiktigt resultatfokus med aktieägarnas intresse i fokus.26 

Hypotes 2 antog att om de finansiella instrumenten värderade enligt nivå 3 ökade ett år jämfört 
med de totala tillgångarna, så minskade detta sannolikheten för en ökning av tillgångarna enligt 
nivå 3 det nästkommande året. Den förklarande variabeln VVn3%!!! hade visserligen en 

                                                
23 Se LR-test p-värde 0,001<0,05 
24 Se bilaga 2 – Statistiska tester, Tabell 17.  
25 Se tabell 8 Resfnedskr! p-värde=0,418>0,05 samt Förl! p-värde=0,440>0,05. 
26 Se tabell 8 Aktieutd! p-värde=0,749>0,05 samt DAktieutd! p-värde=0,281>0,05. 
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signifikant påverkan på sannolikheten för en ökning av finansiella instrument värderade till 
verkligt värde nivå 3, men den var inte negativ vilket tidigare studier pekar på.27 Dock visade sig 
BTM!!! ha en signifikant positiv påverkan för en ökning av finansiella instrument värderade till 
verkligt värde nivå 3, vilket innebär att ju högre denna kvot är mellan bokfört värde och 
marknadsvärde, desto större sannolikhet en ökning av finansiella instrument nivå 3 år t.28 Detta 
skulle kunna tolkas som tendenser till resultatmanipulation om det är så att bankerna faktiskt varit 
medvetna om och agerat utifrån denna kvot. Samtidigt ger endast denna signifikanta variabel inte 
några starka belägg för att bankerna faktiskt manipulerar sina resultat.  

Vidare har tidigare studier funnit belägg för att större företag i en högre grad utnyttjar 
möjligheterna för en omklassificering av finansiella instrument till nivå 3 för att på så sätt påverka 
resultatet. Detta är inte något som vi finner stöd för i denna studie då den förklarande variabeln 
Strl!!! är icke-signifikant.29  

Resultatet sammantaget från de två olika logistiska regressionerna anser vi inte kan styrka de tre 
hypoteser som formulerades under kapitel 3. Detta då vi endast fann att tre stycken av de 
förklarande variablerna var signifikanta, medan resterande inte var det. Förvisso var vissa delar av 
hypoteserna uppfyllda, exempelvis DBTM!!! signifikanta positiva påverkan på sannolikheten för 
en goodwillnedskrivning samt att BTM!!! och VVn3%!!! visade sig vara signifikanta. Samtidigt 
anser vi att detta är för lite bevis för att kunna acceptera någon av hypoteserna då dessa endast 
indikerar att vissa samband existerar, men att de inte är tillräckligt starka för att kunna påvisa 
resultatmanipulation enskilt. Resultaten från de två logistiska regressionerna i förhållande till de 
tidigare presenterade hypoteserna presenteras nedan i tabell 9. 

Tabell 9 

Utfall av hypoteser 

Hypotes Resultat 

H1: Det finns ett samband mellan redovisat resultat, goodwillnedskrivningar och/ eller en 
ökning av finansiella instrument värderade till verkligt värde nivå 3 Förkastad 

H2: Andelen goodwill och finansiella instrument värderade till verkligt värde nivå 3 
påverkar sannolikheten för resultatmanipulation Förkastad 

H3: Storleken på ett företag påverkar sannolikheten för resultatmanipulation Förkastad 

 
  

                                                
27 Se tabell 8 VVn3%!!! p-värde=0,002<0,05. 
28 Se tabell 8 BTM!!! p-värde=0,028 <0,05 
29 Se tabell 8 Strl!!! p-värde=0,403>0,05. 
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5.5 Avslutande diskussion 
Vårt resultat och tillvägagångssätt att mäta tendenser till resultatmanipulation har inte påvisat att 
europeiska banker under åren 2008 till 2013 har manipulerat sina räkenskaper, för att på kort sikt 
förbättra eller förändra sitt resultat efter eget tycke. Endast ett fåtal av de variabler vi använt oss 
av visade sig ge ett signifikant resultat vilket medförde att våra hypoteser förkastades. Detta 
överensstämmer inte med vad många tidigare studier har menat; att det finns statistiska belägg för 
att bland annat banker skulle bedriva en aktiv resultatmanipulation. En möjlig anledning till 
varför vi inte erhöll ett signifikant resultat skulle kunna vara att bankerna inte alls styrs utifrån 
aktieägarnas kortsiktiga resultatperspektiv utan istället agerar mer utifrån ett långsiktigt perspektiv 
till skillnad mot för vad bland annat Ding et al. (2008) menar.  

Sedan hösten 2008 har stora delar av mediebevakningen kretsat kring bankernas handlande och 
hur företagsledningen har agerat och ersatts för sina tjänster. Banksektorn fick utstå mycket hård 
kritik, vilket ledde till att allt eftersom finanskrisen utvecklades införde statliga myndigheter i 
många västerländer hårdare krav och regler för hur banker och kreditinstitut skulle agera. Detta 
samt påtryckningar från allmänheten och privatpersoner som förlorat sina hus och 
livsbesparingar gjorde att legitimiteten och styrkan att agera mot bankerna ökade. Efter 
finanskrisen år 2008 har det till exempel framförts hårdare krav på granskningen av företags 
årsredovisningar. Denna utveckling kan vara svaret på varför vi inte finner några bevis för 
resultatmanipulation då bankerna varken vågar vare sig riskera sitt rykte eller att ännu striktare 
regler införs. 

Samtliga av våra hypoteser var tvungna att förkastas eftersom majoriteten av de förklarande 
variablerna inte var signifikanta, vilket således inte överensstämmer med vad tidigare studier 
funnit belägg för. Resultatutjämning kan inte styrkas när vi begrundar vårt resultat då vare sig ett 
bra eller dåligt resultat låg till grund för en resultatpåverkan. Detta kan bero på att bankerna 
faktiskt är ärliga och att de inte ser något behov till att manipulera företagets resultat. Bankernas 
aktieutdelningar verkar heller inte drivas på ett opportunistiskt sätt, med det menat att det inte 
finns några belägg för att bankerna agerar kortsiktigt för att maximera investerarnas avkastning 
genom att använda sig av goodwill. Vi menar att det kan vara så att vissa företagsledningar aktivt 
arbetar opportunistiskt och utnyttjar svårigheterna för yttre intressenter att bedöma 
redovisningen för sitt eget bästa, men att sannolikheten för detta är låg. Det är svårt att med 
endast de signifikanta variabler som vi erhöll, kunna styrka att bankerna sysslar med resultat-
manipulation. Om exempelvis företagsledningen har resonerat som så att det bokförda värdet i 
förhållande till marknadsvärdet år t-1 är högt och därför medvetet har valt att genomföra en 
nedskrivning av goodwill år t kan det dock i viss mån tolkas som resultatmanipulation. Det skulle 
även kunna vara så att finanskrisen som började år 2008 och vars efterverkningar i vissa länder 
fortsätter än idag kan ha påverkat resultatet på grund av de extraordinära händelserna som vi har 
bevittnat under de senaste åren.  

Värderingar till verkligt värde har både i den allmänna och akademiska debatten fått utstå hård 
kritik för dess utformning om hur företag kan värdera finansiella instrument till nivå 3. Somliga 
menade att detta öppnade upp möjligheter, speciellt för banker, att kunna påverka resultatet 
genom att omvärdera tillgångar mellan de olika klassificeringarna. Vi har dock inte funnit att 
bankerna ska ha agerat opportunistiskt utifrån vare sig resultatet eller aktieutdelningarna för att 
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skapa en kortsiktig vinning för aktieägarna. De enda sambanden vi har funnit vara signifikanta är 
andelen finansiella instrument värderade till nivå 3 i relation till de totala tillgångarna, samt 
bokfört värde i förhållande till marknadsvärde. Därmed har de tenderat att ha en påverkan på 
sannolikheten för en ökning av finansiella instrument som är värderade enligt verkligt värde nivå 
3. Dessa variabler enskilt är dock inte några starka indikationer på huruvida resultatmanipulation 
faktiskt sker, men hade i samband med om de övriga förklarande variablerna varit signifikanta 
styrkt tillförlitligheten i resultaten.  

Sammantaget anser vi att vårt resultat inte har funnit några konkreta belägg för att de undersökta 
europeiska bankerna systematiskt har skönmålat sina årsredovisningar. Det bör dock poängteras 
att operationaliseringarna i studier liknande vår egen ofta är väldigt förenklade och att det är svårt 
att bevisa huruvida företag faktiskt resultatmanipulerar eller inte, även om det finns vissa 
statistiska samband. Den förenklade operationaliseringen kan således vara en anledning till att vi 
inte fann några bevis för resultatmanipulation. Många studier har trots allt funnit belägg för att så 
skulle vara fallet, men vi menar likt AbuGhazaleh et al. (2012) att man ska vara försiktig i de 
slutsatser som dras kring studier liknande vår egen eftersom det endast är en fingervisning om 
hur det faktiskt ser ut. Det kan även vara så att tidigare studier har drivit en allt för hård linje i 
sina slutsatser, medan vi menar att det krävs djupare studier över tid för att om möjligt kunna 
påvisa att företag eller i synnerhet banker skulle bedriva en systematisk resultatmanipulation.  

Redovisningsmetoden värdering till verkligt värde är i sig inte optimal, vilket flertalet forskare har 
påpekat. Dock finns det i vår mening inget bättre alternativ tillgängligt i dagsläget. Den tidigare 
anskaffningsvärdeprincipen där en fast avskrivning sker varje år under nyttjandetiden, är inget 
bättre alternativ i det avseendet eftersom tillgångarnas värde inte blir rättvisande (jfr Escaffre et 
al., 2008). Dessutom fungerar denna metod inget vidare på vissa typer av tillgångar som 
finansiella instrument då det kan vara svårt att avgöra tillgångens egenskaper. Vi anser istället att 
upplysningskraven inom IFRS 3 och 13 borde utökas där användaren på ett bättre och utförligare 
sätt än idag måste förklara vilka antaganden som ligger till grund för värderingarna. Detta för att 
både allmänheten, men än viktigare att exempelvis revisorerna ska ha insyn och förståelse för hur 
goodwill och värderingar till verkligt värde nivå 3 har tolkats och använts av företaget. I och med 
att dessa typer av estimeringar ökar är det sannolikt att det kommer att ställas allt högre krav på 
upplysningskrav och förklaringar för att så långt det är möjligt låta aktieägare kunna göra 
välgrundade och eftertänkta investeringsbeslut.  
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6 AVSLUTNING 

6.1 Slutsatser 
Studiens syfte var att utreda huruvida banker i Europa använder sig av goodwill samt finansiella 
instrument värderade till verkligt värde nivå 3 för att resultatmanipulera. Vi fann att det inte går 
att säkerställa att bankerna använder sig av dessa verktyg för att resultatmanipulera. Visserligen 
var vissa variabler signifikanta, men detta anser vi dock inte är tillräckliga bevis för att kunna 
påstå att banker använder sig av dessa verktyg för att resultatmanipulera eftersom alla 
hypoteserna faktiskt förkastades. Således kunde tidigare studier inte styrkas som menade att det 
har blivit vanligare att företagsledningar i en större utsträckning styrs av ett kortsiktigt perspektiv 
med aktieägarintressen framför långsiktiga åtaganden. Detta kan tyda på att tidigare studier 
eventuellt har dragit för stora växlar av sina resultat, alternativt att bankerna har utsatts för 
hårdare granskningar efter finanskrisen och att de därför inte vågar riskera vare sig sitt rykte eller 
att ännu striktare regler införs.  

6.2 Vidare forskning 
Det vore intressant att genomföra en liknande studie på andra branscher som använder sig av 
goodwill och värdering av verkligt värde nivå 3 för att se om det används för att manipulera 
resultatet. Dock skulle det också kunna tänkas att andra lämpliga variabler än de som användes i 
denna studie skulle kunna inkluderas vid undersökningen på de andra branscherna. Därför ser vi 
att vidare studier om främst värdering till verkligt värde nivå 3 med liknande modeller och 
variabler krävs för att kunna erhålla en djupare förståelse kring detta problemområde. Möjligtvis 
kan det då vara lämpligt med modifikationer och andra överväganden. 
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Bilaga 1 – Urval och växelkurser 
Tabell 10 

Urvalet av banker 

Företag Huvudkontor Valuta i årsredovisning 

HSBC Holdings PLC Storbritannien USD 

Santander Group Spanien EUR 

Lloyds Banking Group PLC Storbritannien GBP 

BNP Paribas Group Frankrike EUR 

Barclays PLC Storbritannien GBP 

UBS AG Schweiz CHF 

Allied Irish Banks PLC Irland EUR 

ING Groep N.V. Nederländerna EUR 

Deutsche Bank AG Tyskland EUR 

Nordea Bank AB Sverige EUR 

Intesa Sanpaolo S.p.A. Italien EUR 

UniCredit S.p.A. Italien EUR 

The Royal Bank of Scotland Group PLC Storbritannien GBP 

Société Générale S.A. Frankrike EUR 

Standard Chartered PLC Storbritannien USD 

Crédit Agricole SA Frankrike EUR 

Svenska Handelsbanken AB Sverige SEK 

Swedbank AB Sverige SEK 

DNB Norge NOK 

Skandinaviska Enskilda Banken AB Sverige SEK 

Danske Bank Group Danmark DKK 

Commerzbank A.G Tyskland EUR 

KBC Group N.V. Belgien EUR 

Natixis Frankrike EUR 

Bankia S.A. Spanien EUR 

Bank Polska Kasa Opieki SA Polen PLN 

Banco Popular Español S.A. Spanien EUR 

Bank of Ireland Irland EUR 

Erste Group Bank AG Österrike EUR 

Banco Sabadell S.A. Spanien EUR 
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Tabell 11 

Fasta växelkurser per den 31/12 respektive år enligt Thomson Reuters Datastream som har 
använts vid omräkning av poster som tillhör balansräkningen 

Fast 
växelkurs 

USD/SEK EUR/SEK GBP/SEK CHF/SEK DKK/SEK PLN/SEK NOK/SEK 

2007 6,470 9,337 12,866 5,701 1,267 2,619 1,190 

2008 7,767 10,839 11,348 7,398 1,476 2,661 1,129 

2009 7,077 10,098 11,474 6,862 1,376 2,486 1,236 

2010 6,759 8,892 10,481 7,161 1,210 2,263 1,156 

2011 6,840 8,773 10,605 7,287 1,197 1,984 1,148 

2012 6,485 8,444 10,526 7,061 1,149 2,091 1,168 

2013 6,407 8,683 10,573 7,158 1,186 2,116 1,058 

 

Tabell 12 

Genomsnittliga rörliga växelkurser under respektive år från Riksbanken.se som har använts vid 
omräkning av poster som tillhör resultaträkningen 

Genomsni
ttlig rörlig 
växelkurs 

USD/SEK EUR/SEK GBP/SEK CHF/SEK DKK/SEK PLN/SEK NOK/SEK 

2007 6,761 9,248 13,528 5,632 1,241 2,445 1,155 

2008 6,581 9,606 12,091 6,059 1,288 2,743 1,171 

2009 7,646 10,621 11,926 7,034 1,426 2,457 1,216 

2010 7,205 9,541 11,126 6,912 1,281 2,391 1,192 

2011 6,497 9,034 10,412 7,346 1,213 2,197 1,159 

2012 6,775 8,705 10,734 7,223 1,170 2,082 1,164 

2013 6,514 8,649 10,186 7,026 1,160 2,062 1,110 
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Bilaga 2 – Statistiska tester 
Tabell 13 

VIF-test för test av multikollinearitet mellan variablerna i samtlig data 

 Variabel VIF SQRT VIF Tolerans R-Squared  

 Resfnedskr! 2,680 1,640 0,374 0,627  

 Förl! 2,270 1,500 0,442 0,559  

 GW%!!! 1,280 1,130 0,783 0,217  

 BTM!!! 2,510 1,580 0,399 0,601  

 DBTM!!! 1,580 1,260 0,632 0,368  

 Strl!!! 1,650 1,290 0,605 0,395  

 Aktieutd! 1,580 1,260 0,633 0,367  

 DAktieutd! 1,650 1,280 0,607 0,393  

 VVn3%!!! 1,050 1,030 0,948 0,052  

 Medelvärde  VIF 1,800     

 

Tabell 14 

Korrelationsmatris för variabler inkluderade i logistisk regression med sannolikhet för 
goodwillnedskrivning som beroende variabel 

𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐞𝐥 Resfnedskr! Förl! GW%!!! BTM!!! DBTM!!! Strl!!! Aktieutd! DAktieutd! Intercept 

Resfnedskr! 1         

Förl! 0,598 1        

GW%!!! -0,142 -0,104 1       

BTM!!! 0,304 -0,087 0,013 1      

DBTM!!! 0,139 0,238 -0,062 -0,373 1     

Strl!!! 0,226 0,105 -0,040 0,518 0,072 1    

Aktieutd! -0,235 -0,141 0,235 -0,015 0,198 0,005 1   

DAktieutd! -0,111 -0,265 0,248 -0,099 0,080 0,088 0,507 1  

Intercept -0,297 -0,142 -0,045 -0,550 -0,144 -0,982 -0,105 -0,164 1 
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Tabell 15 

Korrelationsmatris för variabler inkluderade logistisk regression med sannolikhet för en ökning 
av finansiella instrument värderade till verkligt värde nivå 3 som beroende variabel 

𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐞𝐥 Resfnedskr! Förl! VVn3%!!! BTM!!! DBTM!!! Strl!!! Aktieutd! DAktieutd! Intercept 

Resfnedskr! 1         

Förl! 0,642 1        

VVn3%!!! 0,145 0,057 1       

BTM!!! 0,268 0,053 0,020 1      

DBTM!!! 0,083 0,098 -0,063 -0,388 1     

Strl!!! 0,178 0,087 -0,115 0,419 0,097 1    

Aktieutd! -0,218 -0,139 0,133 0,042 0,261 0,099 1   

DAktieutd! -0,026 -0,207 0,089 -0,168   0,141 0,154 0,356 1  

Intercept -0,285   -0,152 0,020 -0,471 -0,177 -0,979 -0,178 -0,197 1 

 

 

Tabell 16 

Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit test för logistisk regression med sannolikhet för en 
goodwillnedskrivning som beroende variabel 

Antal observationer 173 

Antal grupper 10 

Hosmer-Lemeshow chi2(8) 4,900 

Prob > chi2 0,768 

 

 

Tabell 17 

Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit test för logistisk regression med sannolikhet för en ökning av 
finansiella instrument värderade till verkligt värde nivå 3 som beroende variabel 

Antal observationer 152 

Antal grupper 10 

Hosmer-Lemeshow chi2(8) 7,760 

Prob > chi2 0,457 

 


