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Sammanfattning 

Bakgrund  

Sedan IFRS infördes 2005 skall goodwill inte lägre skivas av utan istället testas för 

nedskrivning minst en gång per år. Nedskrivningsprövningen har sedan dess kritiserats av 

flertalet forskare och ansetts vara ett ämne för earnings management (EM). Eftersom goodwill 

skall värderas till verkligt värde följer viss problematik, särskilt under lågkonjunkturer då det 

är svårt att förutspå hur långvarig den ekonomiska nedgången förväntas bli. Cykliska branscher, 

såsom bankbranschen, är känsliga för förändringar i konjunkturen och således borde sådana 

förändringar avspeglas i bankernas goodwillpost.  

 

Syfte  

Studien har två övergripande syften, dels att kartlägga nedskrivningar av goodwill i nordiska 

storbanker och dels att testa samband mellan dessa och olika konjunkturlägen, Big Bath 

Accounting och Income Smoothing. Målet med studien är att komplettera det redan befintliga 

forskningsområdet gällande EM vid nedskrivning av goodwill. Detta genom att ta 

konjunkturens påverkan i beaktning samt inkludering av nordiska storbanker.   

 

Metod 

Då tidigare studier inom området har exkluderat bankbranschen, var det just av denna anledning 

som banker valdes ut för studien. För att besvara studiens syfte och frågeställning föll sig en 

kvantitativ metod mest lämplig. Insamlad data från årsredovisningar perioden mellan 2006–

2017 sammanställdes i statistiska modeller och tester och därmed kunde studiens resultat 

erhållas.  

 

Resultat & Slutsats  

Studiens resultat visar att varken konjunktur, utövande av Big Bath Accounting eller Income 

Smoothing signifikant påverkar nedskrivning av goodwill i nordiska storbanker. Studien kan 

därmed inte påvisa förekomsten av någon av dessa två strategier för EM, vilket motsäger 

tidigare forskning. Gällande konjunkturens påverkan på nedskrivning av goodwill föreligger en 

negativ korrelation där nedskrivningar tenderar att vara som störst under en lågkonjunktur. 

Dock har inget tydligt mönster för när nedskrivningar har gjorts kunnat urskiljas.  

 

Nyckelord  

Goodwill, nedskrivning, IFRS, Earnings Management, konjunktur, agentteori, 

stewardshipteori. 



 

Abstract 

Background 

Since IFRS was introduced in 2005, goodwill should no longer be amortized but instead be 

tested for impairment at least once a year. The impairment test has been criticized by most 

researchers and blamed to be a topic for earnings management (EM). Because goodwill is 

measured at fair value, certain problems follow. Especially during recession, when it is hard to 

predict how long the economic downturn is expected. The banking industry are particularly 

sensitive to changes in the business cycle. Therefore, should these changes should be reflected 

in their goodwill. 

 

Purpose 

This study has two main purposes, partly to identify impairments of goodwill in major Nordic 

banks and partly to test the statistical relationship between these and different economics 

conditions, Big Bath Accounting and Income Smoothing. The aim of the study is to supplement 

the existing research regarding earnings management and impairment of goodwill. This by 

taking different economic conditions in account and including Nordic major banks. 

 

Method 

Previous studies in the research area has excluded the banking industry, for this reason, banks 

were selected for our study. To answer the study's purpose and issue, a quantitative method fell 

most suitably. To be able to perform statistical models and tests to obtain a result, data was 

collected from each bank annual reports during 2006–2017. 

 

Results and conclusion 

The result of the study shows that neither the economic conditions, Big Bath Accounting or 

Income Smoothing has a significant impact on the impairment of goodwill in banks Nordic 

Large Cap. The study could not demonstrate the presence of any of these two strategies for 

earnings management, which contradicts previous research. Regarding the impact of economic 

conditions of goodwill impairment, there is a negative correlation where write-downs tend to 

be greater during a recession. Thus, no pattern for when write-downs of goodwill have been 

made.  

 

Keywords 

Goodwill, Write-offs, IFRS, Earnings management, Business cycle, Agency theory, 

Stewardship theory.  



 

Förkortnings- och definitionslista 

 

BNP Bruttonationalprodukt – Mäter den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en 

viss tidsperiod. 

 

EU  Europeiska Unionen  

 

FASB Financial Accounting Standards Board – Internationell organisation som ger ut 

redovisningsstandarder vilka främst tillämpas i USA. 

    

IAS International Accounting Standards – Internationella redovisningsstandarder som ges 

ut av IASB. 

 

IASB International Accounting Standards Board - Internationell organisation vars syfte är 

att kvalitetsförbättra internationell redovisning. 

  

IFRS International Financial Reporting Standards – Principbaserade standarder för 

redovisning, ges ut av IASB. 

 

Storbank  Studiens definition av banker noterade på Large Cap och som därmed har en 

central roll för det finansiella systemet.  
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1. Introduktionskapitel  

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studiens valda problemområde. Vidare förs en 

diskussion kring problemet som leder till en precisering och således ligger till grund för 

studiens frågeställningar och syfte. För att redan i första kapitlet ge en tydlig bild över 

studiens uppbyggnad presenteras en modell över dess fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund  

I takt med den ökade globaliseringen och mer internationella marknader som främjar företagens 

möjligheter, ökar behovet av harmoniserade redovisningsregler. Försök till en enhetlig 

redovisningslagstiftning påbörjades redan på 1970-talet, men fortfarande råder  

meningsskiljaktigheter angående vad som är korrekt redovisning (Artsberg, 2005). Det finns 

idag två ledande normsättare för redovisning, IASB och FASB. IASB utfärdar internationella 

regler för börsnoterade företag runt om i världen, bortsett från t ex USA, som regleras av FASB 

(Marton, 2013). Båda organisationerna är eniga om att redovisningen skall ge en rättvisande 

bild över företagets finansiella ställning. Oenigheterna organisationerna emellan grundar sig i 

tolkningen av begreppet “rättvisande bild”, och hur det bäst uppnås. IASB:s regelverk är mindre 

detaljerat än FASB, vilket möjliggör större utrymme för tolkning när regelverket tillämpas. 

Under många år har det pågått ett projekt mellan IASB och FASB för att på lång sikt utveckla 

ett harmoniserat regelverk (Smith, 2015). Ett steg i denna riktning är IASB:s utveckling av nya, 

detaljerade IFRS-standarder som är ett resultat av en sammanfogning mellan ett princip- 

respektive regelbaserat synsätt (Marton, 2013).  

 

Det huvudsakliga syftet med en internationell redovisningslagstiftning är att åstadkomma en 

harmoniserad redovisning som ökar jämförbarheten av redovisningen mellan olika länder. För 

att genom internationella redovisningsstandarder ena medlemsländerna i EU, antog 

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd 1 juli 2002 en förordning (nr 1606/2002) som 

förändrade framtida koncernredovisning (Carlsson & Sandell, 2018). Förordningen innebar att 

samtliga företag inom EU, vars aktier är noterade på en reglerad marknad, skall upprätta 

koncernredovisning i enlighet med den internationella redovisningsstandarden IFRS med 

början i januari 2005 (Smith, 2015).  

 

Den största förändringen efter implementeringen av IFRS är att företag numera ska värdera 

flertalet tillgångar till verkligt värde, bland annat goodwill, vilket förändrade förutsättningarna 
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för kommande goodwillredovisning (Baboukardos & Rimmel, 2014). Enligt dessa standarder 

skall goodwill inte längre skrivas av över en bestämd period, utan istället testas för nedskrivning 

minst en gång per år (Amorós Martínez & Cavero Rubio, 2018). 

 

IAS 36 är den standard som behandlar nedskrivning och innehåller riktlinjer om hur en 

nedskrivningsprövning ska genomföras. Svårigheten i fastställandet av goodwillens verkliga 

värde vid nedskrivningsprövningen, grundar sig i bedömningen av de framtida ekonomiska 

fördelar företagets goodwill förväntas generera (Smith, 2015). I och med detta, samt det 

tolkningsutrymme det principbaserade regelverket IFRS medför, har goodwill länge varit 

omdiskuterat och kritiserats för att vara ett ämne för ledningens opportunistiska antaganden 

(Pajunen & Saastamoinen, 2016).  

 

1.2 Problemdiskussion  

Watts och Ramanna (2012) menar att flexibiliteten som IFRS medför implicit uppmuntrar 

ledningen att göra opportunistiska antaganden vid uppskattning av goodwillens värde. Detta 

innebär att värdering av goodwill kan användas i den aktivitet som Healy och Wahlen (1999) 

benämner som earnings management (EM). EM inträder således i det fall företagsledningen 

redovisar ett, för dem, önskvärt resultat snarare än det verkliga (Healy & Wahlen, 1999). Enligt 

Caruso, Ferrari och Pisano (2016) kan olika typer av EM urskiljas, där de två mest framträdande 

strategierna är Big Bath Accounting och Income Smoothing. Den förstnämnda innebär att 

företagsledningen aktivt vidtar åtgärder som sänker ett redan lågt resultat ytterligare för att 

kommande år ge sken av en vändning. Den senare innebär snarare resultatutjämning, där 

företagsledningen minskar fluktuationer i årets resultat genom medvetna redovisningsval.  

Flertalet studier har analyserat utövandet av EM i samband med nedskrivningsprövningen av 

goodwill och därigenom kunnat påvisa förekomsten av dessa strategier (t.ex. Caruso et al, 2016; 

Schilit, 1993; Elliot & Shaw, 1988).  

 

EM inträder således då ledningen genom incitament påverkar resultatet. Eftersom förändringar 

i konjunkturen kan leda till stora fluktuationer i resultatet för de företag som tillämpar värdering 

till verkligt värde, borde därmed konjunkturen ha inverkan på utövandet av denna aktivitet. I 

en debattartikel publicerad av FAR (2008) diskuteras svårigheten i fastställandet av ett korrekt 

verkligt värde under olika konjunkturförhållanden. Främst under en lågkonjunktur då 

marknadsvärdet sjunker och det kan vara svårt för ledningen att förutspå om denna nedgång är 

tillfällig eller långvarig (FAR, 2008). I de fall nedgången bedöms vara tillfällig behövs ingen 
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nedskrivning göras enligt IAS 36. Eftersom företagsledningar tenderar att förbise ett eventuellt 

nedskrivningsbehov genom argument som styrker deras värdering, ifrågasätts huruvida 

redovisningen ger en rättvisande bild under rådande konjunkturläge (FAR online, 2008). När 

det råder högkonjunktur är det lättare för företagsledningen att motivera ett så pass högt värde 

att ingen nedskrivning behöver genomföras (Lorentzon & Ekberg, 2007). Under en 

lågkonjunktur däremot sjunker dels den ekonomiska aktiviteten och dels intressenternas 

förtroende för verksamheten vilket enligt Norton (2009) borde indikera på ett 

nedskrivningsbehov som i sin tur påverkar resultatet negativt. Enligt IAS 36 skall goodwill 

skrivas ned först då ett nedskrivningsbehov av företagets tillgångar föreligger, därmed borde 

konjunkturen ha inverkan på hur företagets goodwillpost redovisas.  

 

Branscher är dock olika känsliga för förändringar i konjunkturen. Banker verkar inom en så 

kallad cyklisk bransch, vilket innebär hög konjunkturkänslighet (Trenca, Zapodeanu & 

Cociuba, 2016). Vid en lågkonjunktur riskerar banker att drabbas av betydande kreditförluster. 

Vid en högkonjunktur däremot, är bankernas risk för kreditförluster relativt låg vilket innebär 

att högre värden på goodwill kan motiveras. Eftersom bankens primära inkomstkälla utgörs av 

rollen som långivare, samtidigt som konjunkturen går hand i hand med ränteläget, borde 

bankernas nedskrivningar av goodwill öka under en lågkonjunktur (Quagliariello, 2007). 

Trenca, Zapodeanu och Cociuba (2016) menar vidare att banker särskiljer sig från andra 

branscher av just den anledningen, det vill säga att deras verksamhet påverkas av ränteläget och 

är därmed direkt influerade av ekonomiska cykler. Dessutom spelar banker en central roll för 

det finansiella systemets funktion, främst genom reglering av penningpolitiken men även 

genom att gynna tillväxt i ekonomin (Finansinspektionen, 2017). 

 

Andra studier som behandlat EM i samband med nedskrivning av goodwill har inte tagit hänsyn 

till olika konjunkturlägen, vilket dock genom tidigare studier (b.la. Norton, 2009) visat sig vara 

en betydande faktor vid nedskrivningsprövningen av goodwill. De tidigare studierna om EM 

har fokuserat på olika branscher i olika delar av världen. Ett forskningsområde där studier inom 

detta område inte kunnat påträffats är den nordiska bankbranschen. Således ger denna 

diskussion upphov till studiens två frågeställningar:  

 

1.3 Frågeställningar 

  

- När har nedskrivningar av goodwill gjorts i nordiska storbanker sedan införandet av 

IFRS? 
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- Hur påverkas nedskrivning av goodwill av konjunkturläge, Big Bath Accounting 

och Income Smoothing?   

 

1.4 Syfte 

Studien har två övergripande syften, dels att kartlägga nedskrivningar av goodwill i nordiska 

storbanker och dels att testa samband mellan dessa och olika konjunkturlägen, Big Bath 

Accounting och Income Smoothing. Målet med studien är att komplettera det redan befintliga 

forskningsområdet gällande EM vid nedskrivning av goodwill. Detta genom att ta 

konjunkturens påverkan i beaktning samt inkludering av nordiska storbanker, en kombination 

som inte studerats tidigare.  

 

1.5 Studiens fortsatta disposition  

 

Teori

• I det andra kapitlet presenteras tidigare studier inom ämnet samt 
valda forskningsteorier, det vill säga den teoretiska referensramen. 
Vidare ges en ingående förklaring till relevanta nyckelbegrepp som 
syftar till att skapa förståelse och underlätta för fortsatt läsning. 

Metod

• Det tredje kapitlet innehåller motiveringar och diskussioner kring 
vald metod som använts för att genomföra studien. Hit hör även 
diskussioner kring tillvägagångssättet för datainsamling och 
bearbetning av denna. 

Resultat & 
Analys

• Detta kapitel inleds med en kort presentation av de inkluderade 
bankerna. Fortsättningsvis redovisas studiens resultat, det vill säga 
det utfallet från kartläggningen samt de statistiska testerna. I 
samband med att resultatet presenteras sker återkoppling till den 
teoretiska referensramen i ett analyserade syfte. 

Slutsats

• I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser och således 
svar på dess frågeställningar. Kapitlet inkluderar även studiens 
bidrag och begränsningar, förslag till fortsatt studier samt 
samhälleliga reflektioner.
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2. Teoretisk referensram  

Detta kapitel inleds med en presentation av tidigare forskning inom området för att skapa en 

förståelse kring kärnan i studiens problem och syfte. Vidare introduceras grundantagandena i 

agentteorin och stewardshipteorin samt hur dessa teorier kan bidra till att förklara resultatet 

ut ett ledningsperspektiv. Därefter utformas studiens uppställda hypoteser som formulerats 

utifrån dels tidigare forskning och dels inkluderade teorier. För att skapa grundläggande 

kunskap och förståelse kring studiens problemområde beskrivs avslutningsvis relevanta 

nyckelbegrepp. Dessa förklaringar är nödvändiga eftersom begreppen är återkommande 

genom hela studien och krävs för att kunna förstå och dra nytta av resultatet.  

 

2.1 Tidigare forskning om nedskrivning av goodwill  

Flertalet forskare har kritiserat nedskrivningsprövningen som följer av IFRS, vilket bland annat 

Amorós Martínez och Cavero Rubio (2018) lyfter fram i sin artikel. Detta främst på grund av 

regelverkets natur, det vill säga att det är principbaserat och därmed möjliggör egna tolkningar 

från företagsledningens sida samtidigt som det implicit uppmanar till subjektiva bedömningar 

(Amorós Martínez & Cavero Rubio, 2018). Li och Sloan (2017) menar att införandet av 

nedskrivningsprövningen var väl menad och ämnad för att ge en mer rättvisande bild över 

företagets finansiella ställning. Dock har detta tillvägagångssätt, enligt författarna, istället blivit 

ett ämne för utövande av EM som synliggörs i olika utföranden och med varierande syfte. 

Caruso, Ferrari och Pisano (2016) menar att nedskrivningsprövningen av goodwill är den 

process där EM utövas mest frekvent, samt att goodwill därmed är den post som ledningen 

främst kan utnyttja för att påverka företagets resultat.   

 

Hayn och Hughes (2006) menar att nedskrivningar av goodwill tenderar att ha en viss 

tidsfördröjning i samband med en ekonomisk nedgång. Författarna anser vidare att en 

tidsfördröjd nedskrivning resulterar i att tillförlitligheten av de finansiella rapporterna 

reduceras, samt att bokfört värde inte överensstämmer med verkligt värde. En slutsats även Li 

och Sloan (2017) styrker i en senare studie där författarna även belyser svårigheten att fastställa 

från vilken period en specifik nedskrivning härrör. Bepari och Mollik (2017) lyfter fram två 

andra förklaringar till avsaknaden av goodwillnedskrivningar under lågkonjunkturer. Den låga 

andel nedskrivningar av goodwill kan förklaras av att nuvärdet av framtida kassaflöden, trots 

den ekonomiska nedgången, inte understiger det bokförda värdet. Den andra förklaringen 

grundar sig i ledningens utövande av EM för att förbise ett nedskrivningsbehov och därmed 
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undvika ett försämrat resultat. Låga nedskrivningar under ekonomiska nedgångar menar Bepari 

och Mollik (2017) indikerar på att företaget ”samlar på sig” ett nedskrivningsbehov, vilket 

kommer få konsekvenser i framtiden då det inte går att skjuta på längre.  

 

Bepari, Rahman & Mollik (2014) har i en tidigare studie granskat huruvida goodwill värderats 

före och under finanskrisen 2008–2009. Författarna menar bland annat att värdet på goodwill 

återspeglar den ekonomiska verkligheten på ett bättre sätt under en ekonomisk nedgång än 

perioden innan. Detta förklaras av intressenternas ökade upplysningsbehov och krav på 

transparens gällande nedskrivningsprövningen som uppstår vid osäkra tider. Författarna menar 

även att det går att påvisa särskilda mönster inom branscherna gällande vilka antagande som 

görs vid en nedskrivningsprövning, där företag inom samma bransch tenderar att tillämpa 

likartade tillvägagångssätt (Bepari et al., 2014). Resultatet från en studie av Bouheni och 

Hasnaoui (2017) går emot detta påstående och menar istället att beteendet kan särskilja sig även 

inom en viss bransch. När bankbranschens cykliska beteende analyserades fastställdes, likt en 

tidigare studie av Jokipii och Milne (2008), att detta skiljer sig åt beroende på verksamhetens 

storlek. I studiernas slutsatser framgår det att större banker tenderar att agera kontracykliskt, 

det vill säga ett beteende som verkar negativt med konjunkturen. Detta betyder att stora banker 

minskar utlåningen och i samband med detta även kapitalkravet under ekonomiska uppgångar 

och tvärtom vid nedgångar, vilket betyder att stora banker även tar högre risker. I kontrast till 

detta tenderar mindre banker att agera procykliskt, med andra ord ett beteende som följer 

konjunkturen (Jokipii & Milne, 2008; Bouheni & Hasnaoui, 2017). 

 

2.2 Agentteorin  

Agentteorin grundar sig i relationen mellan två aktörer - en agent och en principal. Principalen 

utgörs vanligen av en ägare och agenten motsvarar vanligtvis en företagsledare (Frostenson, 

2015). De antaganden som teorin bygger på är detsamma som för andra traditionella 

ekonomiska teorier, det vill säga att aktörerna både är rationella och nyttomaximerare 

(Artsberg, 2003). Principalen ger befogenhet till agenten med förhoppningen att denne skall 

agera å principalens vägnar (Rimmel et al., 2016). Antagandet om nyttomaximering resulterar 

i att relationen mellan principal och agent blir konfliktartad, eftersom agenten försöker öka sin 

egen nytta på principalens bekostnad. Till exempel förväntas agenten att välja den 

redovisningsmetod som utifrån sitt eget intresse genererar den absolut högsta vinsten, förutsatt 

att dennes ersättning är relaterad till detta mått (Artsberg, 2003). Agentkostnader, som är en 
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effekt av principal-agentrelationen, uppstår när företagsledningens intressen inte ligger i linje 

med ägarnas intressen (Jensen & Meckling, 1976).  

 

Eftersom det är företagsledningen som genomför nedskrivningsprövning av goodwill kan 

agentteorin tillämpas för att förklara de situationer där EM går att påvisa. På grund av att 

företagsledningens ersättning ofta är relaterad till företagets prestation samt det faktum att 

teorin utgår från att individer är nyttomaximerare, föreligger alltid en viss risk för manipulering 

av redovisningen – så kallat EM (Schipper, 1989).  

 

2.3 Earnings Management   

Att använda diverse tekniker och strategier som ligger i linje med företagsledningens intressen, 

för att visa ett visst resultat, är en erkänd definition av EM (Healy & Wahlen, 1999). Enligt 

Caruso, Ferrari och Pisano (2016) går det att urskilja olika typer av EM. De två mest 

framträdande strategierna är enligt författarna Big Bath Accounting och Income Smoothing, 

vilka också är de som tydligast går att identifiera.  

 

I de fall resultatet är så pass lågt att företagets mål inte kommer att nås, oavsett vilka 

redovisningstekniker som tillämpas kan ledningen ha incitament att tillämpa Big Bath 

Accounting. Detta innebär att ledningen aktivt vidtar åtgärder för att sänka resultatet ytterligare, 

exempelvis genom nedskrivningar. Således offrar företaget ett år med dåligt resultat för att 

kommande år kunna ge sken av en vändning (Caruso et al., 2016). Tidigare studier har definierat 

Big Bath Accounting på olika sätt. Schilit (1993) menar att denna strategi främst förekommer 

vid ett VD-byte eller då företaget uppvisar ett negativt resultat. Det finns dock flertalet 

situationer för när Big Bath Accounting anses föreligga, Elliot & Shaw (1988) menar att 

nedskrivningen märkbart ska påverka resultatet för att klassas som detta. Vilket innebär att en 

nedskrivning vid ett VD-byte eller negativt resultat inte nödvändigtvis indikerar på Big Bath 

Accounting.  

 

Vid ett VD-byte är syftet med Big Bath Accounting att minska resultatet under de första 

verksamhetsåren, för att perioden därefter visa ett högre resultat och därmed ge intryck av att 

VD:ns inträde i organisationen varit lyckat. Ett Big Bath-beteende vid ett VD-byte har visat sig 

föreligga under de två första verksamhetsåren i samband med VD:ns tillträde (Caruso et al., 

2016). När ett företag istället redovisar ett negativt resultat kan det finnas incitament att genom 
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bland annat nedskrivningar sänka resultat ytterligare för att senare år uppvisa ett bättre resultat 

(Schilit, 1993).  

 

I kontrast till denna strategi tillämpas Income Smoothing snarare i syfte att minska fluktuationer 

i företagets resultat. Income Smoothing innebär att ledningen gör redovisningsmässiga val, 

exempelvis nedskrivningar, för att reglera vinsten och erhålla ett så jämnt resultat som möjligt 

över tid. Då företaget presterar bättre än förväntat kan ledningen göra de värderingar och 

uppskattningar som krävs för att sänka resultatet, och tvärtom då företaget presterar sämre än 

väntat (Stolowy, 2004).  

 

Tidigare forskning (bl.a. Caruso et al., 2016: Schilit, 1993) har riktat kritik mot de 

opportunistiska antaganden som IFRS möjliggör vid nedskrivningsprövning av goodwill. Att 

företagsledare utövar EM i denna process är en återkommande faktor i tidigare studier, vilket 

därmed kan vara förklaringen till varför redovisningens siffror ser ur som de gör. Genom att 

testa förekomsten av Big Bath Accounting och Income Smoothing vid bankernas genomförda 

nedskrivningar av goodwill kan möjliga EM-beteenden påvisas. Vid tolkning av resultatet kan 

agentteorin och EM bidra med ett kompletterande synsätt för att få ett bredare perspektiv över 

vad som eventuellt, utöver konjunkturen, påverkar bankernas nedskrivning av goodwill.  

 

 

Figur 1: Big bath-redovisning/resultatutjämning. Källa: Artsberg (2005). 
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Ovan illustreras de diskuterade fenomenen Big Bath Accounting och Income Smoothing 

(resultatutjämning). Figuren visar hur företagsledningen på två olika sätt kan tillämpa medvetna 

redovisningsåtgärder för att påverka resultatet och därmed manipulera redovisningen. Utifrån 

illustrationen går det att tydligt urskilja dessa två ageranden: Big Bath Accounting, som leder 

till stora fluktuationer i företagets resultat och Income Smoothing som resulterar i ett stabilt 

resultat.   

 

2.4 Stewardshipteorin 

Likt agentteorin bygger stewardshipteorin på relationen mellan ägare och ledning, där ägarna 

är principalen som delegerar uppdrag åt ledningen som benämns ”stewards” (Muth & 

Donaldson, 1998). Stewardshipteorin, till skillnad från agentteorin, utgår från att företagsledare 

snarare är stewards än agenter. Vilket betyder att ledningen når självförverkligande genom 

organisationens framgång. Detta antagande innebär att företagsledningen agerar i enlighet med 

organisationens intresse, snarare än sitt eget, för att på så sätt även maximera sin egen nytta. 

Under förutsättning att stewardens mål ligger i linje med organisationen mål uppnås dess 

personliga behov och således även självförverkligande då organisationen når framgång (Muth 

& Donaldson, 1998).  

 

Stewardshipteorin kan bidra med att förklara de fall då inget samband mellan nedskrivning av 

goodwill och utövande av EM kan konstateras, det vill säga då agentteorin inte kan användas. 

Genom att komplettera den teoretiska referensramen med agentteorins motpol kan resultatet 

tolkas från ytterligare ett perspektiv, där ledningens agerande ses som mindre opportunistiskt.  

 

Både agentteorin och stewardshipteorin presenterar två ytterligheter av en individs beteende (i 

detta fall företagsledningen), vilket illustreras i Tabell 1. Eftersom grundantagandena är 

extrema för respektive teori är det tämligen naivt att identifiera företagsledningen som antingen 

en agent eller en steward. Istället kan dessa användas för att tolka ett beteende som ligger 

närmre en teori än den andra, det vill säga att sanningen möjligtvis hamnar någonstans mellan 

de två ytterligheterna. 
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 Agentteorin (Agenter) Stewardshipteorin (Stewards) 

Teori om människan  Nyttomaximerande Självförverkligande  

Beteende Agerar utifrån 

egenintresse  

Agerar utifrån organisationens 

vinning  

Motivation Ekonomi, bonus 

(yttre behov). 

Utveckling, självförverkligande, 

prestation (inre behov). 

Ledningsfilosofi: Kontrollerande Deltagande  

- Tidsram Kortsiktig Långsiktig 

- Mål Kostnadsorienterad Prestationsorienterad 

Kulturella skillnader Individualism Kollektivism  

 

Tabell 1: Jämförelse agentteori vs. Stewardshipteorin. Källa: Författarnas översättning av 

Davis, Donaldson & Shoorman (1997).   

 

2.5 Uppbyggning av hypoteser 

Hypotes 1  

Bankers konjunkturkänslighet samt den direkta påverkan konjunkturen har på dess verksamhet 

borde resultera i att det logiskt sett finns ett samband mellan konjunkturen och bankernas 

nedskrivning av goodwill. Detta på grund av att goodwill är den tillgång som skrivs ned först 

vid en värdeminskning, därav formuleras hypotesen enligt nedan: 

  

H1: Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och konjunkturläge.  

Genom att testa denna hypotes kan vi påvisa om det föreligger ett samband mellan konjunktur 

och nedskrivning av goodwill samt huruvida de är positivt eller negativt korrelerade med 

varandra.  

Hypotes 2 - 4 

Den kritik som riktats mot nedskrivningsprövningen grundar sig främst i ledningens möjlighet 

att utnyttja sin flexibilitet genom opportunistiska och subjektiva redovisningsval. Sådana 

former av manipulering av redovisningen har benämnts med ett begrepp – EM. I bland annat 

studien av Caruso, Ferrari och Pisano (2016) kan författarna påvisa förekomsten av EM vid 
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nedskrivningsprövningen av goodwill. Därmed har följande hypoteser formulerats i syfte att 

testa huruvida två strategier av EM påverkar nedskrivning av goodwill i nordiska storbanker; 

H2: Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och utövande av Big Bath 

Accounting vid ett VD-byte. 

H3: Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och utövande av Big Bath 

Accounting vid negativt resultat. 

H4: Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och utövande av Income 

Smoothing. 

Genom att testa dessa hypoteser kan resultatet senare förklaras med stöd av de grundantaganden 

som agentteorin bygger på samt de två motpolerna av EM som tidigare diskuterats, eller utifrån 

stewardshipteorin.  

2.6 Begreppsförklaringar 

Nedan beskrivs vilka regelverk som behandlar redovisning av goodwill. Därefter redogörs 

fenomenet goodwill samt tillvägagångssättet vid nedskrivningsprövningen för denna post.   

 

2.6.1 Regelverken för goodwillredovisning  

Från och med 2005 skall samtliga börsnoterade företag inom EU redovisa i enlighet med 

regelverket IFRS, som ges ut av den privata organisationen IASB. IFRS är principbaserat och 

ger därmed större utrymme för tolkning av riktlinjer och anpassning till det specifika företaget, 

än vad ett regelbaserat regelverk ger (Marton, Lundqvist & Pettersson, 2018).  

 

IASB har gett ut en föreställningsram som innehåller kvalitativa egenskaper som redovisningen 

skall bygga på för att tillfredsställa användarnas informationsbehov. Enligt IASB är de mest 

primära egenskaperna; relevans, trovärdighet och jämförbarhet (Smith, Brännström & Jansson, 

2015). Redovisningen anses vara relevant i det fall den med fördel kan användas som 

beslutsunderlag. Trovärdighet innebär att redovisningen återspeglar den underliggande 

verksamheten. Jämförbarhet uppnås när företag värderar och presenterar redovisningsposter på 

ett likformigt sätt och upplyser vid eventuella avvikelser. Uppfyllelse av dessa tre egenskaper 

resulterar i att redovisningen blir jämförbar mellan olika företag, samt för ett och samma företag 

över tid (Smith et al., 2015). För att uppnå dessa kvalitativa egenskaper är enhetliga 

redovisningsstandarder en förutsättning. Reglerna kring goodwillredovisning, som behandlas i 
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IFRS 3 och IAS 36, är ett exempel på sådana standarder som syftar till att ge en bättre bild av 

tillgångens värde (Costigan, Lovata & Master-Stout, 2008). 

 

2.6.2 Goodwill 

Redovisningspraktiker benämner goodwill i två olika termer, internt upparbetad goodwill och 

förvärvad goodwill. Internt upparbetad goodwill skapas internt inom verksamheten och får inte 

tas upp i ett företags balansräkning (Marton, 2013). Därmed kommer studien fortsättningsvis 

enbart att behandla förvärvad goodwill.  

 

Förvärvad goodwill uppstår vid ett företagsuppköp i de fall köpeskillingen överstiger det 

förvärvade företagets faktiska värde. Det eventuella övervärde som uppstår vid ett 

företagsförvärv skall i så hög utsträckning som möjligt hänföras till specifika tillgångar och 

skulder. Det belopp som kvarstår, det vill säga differensen mellan köpeskillingen och bokfört 

värde på identifierbara tillgångar och skulder, blir följaktligen det förvärvande företagets 

goodwill. I samband med köptillfället tas detta övervärde upp som en immateriell tillgång med 

obestämbar nyttjandeperiod i balansräkningen (Marton et al., 2018). Hädanefter skall 

goodwillen även fördelas på kassagenererande enheter i bolaget, eftersom goodwill inte ger 

upphov till kassaflöden oberoende av andra tillgångar (IAS 36 p. 80). En kassagenererande 

enhet definieras som den minsta gruppen identifierbara tillgångar som genererar kassaflöden 

och som är väsentligen oberoende av kassaflöden från andra tillgångar eller grupper av 

tillgångar.  IFRS definierar goodwill som ”en tillgång som representerar de framtida 

ekonomiska fördelar och som uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv 

som inte är enskilt identifierade och separat redovisade” (IAS 38 p 11).  

 

Goodwill refereras ofta till som ”framtida extra goda vinster”. Dessa framtida vinster är motivet 

till varför förvärvande företag är beredda att betala mer än vad värdet på det förvärvade bolaget 

faktiskt uppgår till. Vid ett förvärv där köpeskillingen överstiger det bokförda värdet förlitar de 

sig på att förvärvet kommer generera positiva effekter. Sådana effekter kan inte härledas till en 

specifik tillgång och kallas för synergieffekter (Lönnqvist, 2005). En synergieffekt kan 

likställas med samordningsfördel, det vill säga summan av två komponenter blir större än dess 

respektive del. Exempelvis rätt kompetens med rätt teknik (Nationalencyklopedin). Goodwill 

kan även inkludera ett starkt varumärke, kundlojalitet eller patent (Patent- och 

registreringsverket, 2018).  
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2.6.3 Nedskrivningsprövning av goodwill 

I samband med att IFRS infördes skall goodwill inte längre skrivas av, utan istället prövas för 

nedskrivning i enlighet med IAS 36. Goodwill skall testas för nedskrivning minst en gång per 

år, eller så fort det existerar en indikation på ett nedskrivningsbehov (Marton et al., 2018). Det 

finns enligt IAS 36 ett antal externa och interna informationskällor att ta hänsyn till för att 

bedöma om ett nedskrivningsbehov föreligger. Bland annat föreligger ett nedskrivningsbehov 

då det finns indikationer på att tillgången minskat i värde, förändringar i omgivningen som 

indirekt påverkar tillgångens värde negativt eller då tillgångens avkastning förväntas bli lägre 

än vad som tidigare antagits (IAS 36 p. 12). Om det föreligger ett nedskrivningsbehov skall 

återvinningsvärdet uppskattas för den kassagenererande enhet goodwill tillhör (IAS 36 p. 80).   

 

2.6.3.1 Återvinningsvärde 

IFRS tillåter två metoder för att uppskatta återvinningsvärdet för en kassagenererande enhet; 

verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärdet (Carlin och Finch, 2009). IAS 

36 definierar verkligt värde som ”det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid 

försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion 

mellan marknadsaktörer” (IAS 36, p. 6). Därefter skall kostnader för försäljning/utrangering 

dras av. Vidare definieras nyttjandevärdet som ”nuvärdet av de framtida kassaflöden en tillgång 

eller en kassagenererande enhet väntas ge upphov till” (IAS 36, p. 6). Återvinningsvärdet är 

följaktligen det högsta av dessa två värden (IAS 36, p. 18).  

 

 

Figur 2: Återvinningsvärde.  
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Att värdera en tillgång till verkligt värde kan inte alltid göras på ett tillförlitligt sätt. I IAS 36 p. 

20 framgår det att detta beror på att det saknas information om vilket marknadspris tillgången 

har. Det vill säga att tillgången inte handlas på en aktiv marknad, detta gäller bland annat för 

goodwill. Därmed kan företaget använda tillgångens nyttjandevärde för att uppskatta 

återvinningsvärdet för en kassagenererande enhet (IAS 36 p. 20). För att beräkna 

nyttjandevärdet för en kassagenererande enhet skall förväntade framtida kassaflöden 

diskonteras, vilket kräver antaganden om lämplig diskonteringsränta (IAS 36, p. 30).  

 

Vid nedskrivningsprövningen jämförs således det uppskattade återvinningsvärdet med det 

bokförda värdet på den kassagenererande enhet där goodwill inkluderas (Carlin och Finch 

2009). Visar sig återvinningsvärdet vara lägre än det bokförda värdet skall företaget genomföra 

en nedskrivning till motsvarande belopp. När nedskrivning för en kassagenererande enhet blir 

aktuell skall goodwill skrivas ned först. Om beloppet är högre än existerande goodwill skrivs 

därefter övriga tillgångar ned till respektive återvinningsvärde (IAS 36. p 104). Eftersom en 

ökning av värde på goodwill troligtvis förknippas med internt upparbetad goodwill får en 

nedskrivning aldrig återföras (IAS 36 p. 113). 

 

2.7 Konjunkturterminologi  

Begreppet konjunktur skildrar den makroekonomiska utvecklingen, det vill säga det 

ekonomiska tillståndet i en ekonomi (Visma, 2018). BNP är ett mått på ekonomisk aktivitet 

som avser en hel ekonomi och en konjunkturcykel är således den återkommande variationen 

kring denna jämviktsnivå. Konjunkturcykler används för att förstå och kunna beskriva 

konjunkturförändringar i en ekonomi och utifrån dessa går det av att avläsa hög -och 

lågkonjunkturer (Konjunkturinstitutet, 2005). 
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Figur 3: Konjunkturterminologi. Källa: Konjunkturinstitutet (2005). 

 

Ovan illustreras utvecklingen av BNP i förhållande till potentiell BNP-nivå, det vill säga BNP-

trenden. Detta är således en enkel bild av konjunkturförloppet. Potentiell BNP är den högsta 

nivå av produktion som är kompatibel med en stabil inflation, alltså den produktion som uppnås 

vid fullt resursutnyttjande, medan faktisk BNP är den verkliga nivån av produktion. Det är av 

ringa intresse att fastställa samtliga perioder med hög- respektive lågkonjunktur och istället 

fokusera på perioder där produktionen väsentligt avviker från det “normala” 

(Konjunkturinstitutet, 2005).   
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3. Metod  

I detta kapitel presenteras den metod som använts för att samla in den data som krävs för att 

genomföra studien. Vidare förklaras hur urvalsprocessen gått till, såväl för bankerna som för 

de tidsintervall som beaktas. Detta för att ge en logisk förklaring till det som utgör underlaget 

för de statistiska testerna. För att kunna besvara frågeställningarna på ett tillförlitligt sätt har 

två olika statistiska analysmetoder tillämpats, dels en korrelationsanalys och dels en multipel 

regressionsanalys. För att förstå hur dessa är uppbyggda och hur de kan förklara samband 

diskuteras viktiga komponenter inom statistisk analys.  

 

3.1 Övergripande metodval   

Studien syftar dels till att kartlägga nedskrivningar av goodwill och dels testa samband mellan 

dessa och konjunkturläge, Big Bath Accounting och Income Smoothing. Vid genomförandet 

av studien har vi inledningsvis kartlagt tidpunkten för när nedskrivningar av goodwill har skett 

och därefter genomfört hypotesprövningar för att testa studiens uppställda hypoteser. För att 

besvara frågeställningen och det underliggande syftet har data framförallt samlats in från 

respektive bankkoncerns årsredovisningar. Informationen har sammanställts i form av olika 

modeller, diagram och statistiska analyser. Därmed har studien genomförts utifrån en 

kvantitativ metod som enligt Larsen (2009) kännetecknas av hypoteser där resultatet uttrycks i 

siffror och presenteras i olika statistiska former.  

 

Tidigare studier inom området har visat att nedskrivningar av goodwill uppvisar ett visst 

mönster. Det vill säga att större nedskrivningar görs i en lågkonjunktur än i en högkonjunktur, 

samt att ledningens subjektiva bedömningar påverkar nedskrivningen av goodwill (Caruso et 

al., 2016: Norton, 2009). Vi har testat samband genom hypoteser som formulerats utifrån 

tidigare studier och teorier för att dra en slutsats om ett specifikt agerande. Detta 

tillvägagångssätt menar Andersen (2012) och Jacobsen (2002) är typiskt för en deduktiv studie. 

Trots att vi hade vissa förväntningar på utfallet av studien har vi gått in med ett öppet sinne för 

att det eventuellt kan uppkomma andra slutsatser. Detta för att kringgå risken av att 

undersökningen begränsas och att viktig information ignoreras, som enligt Jacobsen (2002) är 

nackdelen med en renodlad deduktiv metod.  
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3.2 Urval banker 

För att utreda studiens syfte och frågeställning har banker noterade på Nordic Large Cap 

inkluderats, detta innebär nordiska banker med ett börsvärde på minst en miljard euro. Vidare 

krävs att banken redovisar enligt IFRS samt har redovisad goodwill för att ingå i studien. Utifrån 

dessa kriterier har tio banker, från fyra nordiska länder, kunnat identifieras och därmed 

studerats. Med anledningen av finanskrisen (2008–2009) som Island drabbades hårt av, 

likviderade Islands samtliga tre kommersiella banker. Därav fanns det ingen aktuell isländsk 

bank med årsredovisningar som sträckte sig över studiens tidsintervall, och således har Island 

exkluderats från studien. De nordiska länder som kvarstod var följaktligen Sverige, Norge, 

Danmark och Finland. Alla börsnoterade företag inom EU skall redovisa i enlighet med IFRS. 

Eftersom Norge inte ingår i EU har vi noggrant kontrollerat och anpassat urvalet av de norska 

bankerna för att enbart inkludera de som uppfyller kraven för vår studie. Då bankerna använder 

sig av olika redovisningsvalutor har beloppens omräknats till svenska kronor (SEK) för att bli 

jämförbara. Vid omräkning till SEK användes Riksbankens kurs för respektive balansdag det 

aktuella året.    

 

Eftersom syftet är att undersöka huruvida nedskrivning av goodwill påverkas av konjunkturer 

och EM har banker utan redovisad goodwill exkluderats. Internt upparbetad goodwill samt 

negativ goodwill har också uteslutits då det inte är relevant för denna studie.  

 

3.3 Urval tidsintervall  

Vår studie omfattar en tidsperiod mellan 2006 och 2017. Eftersom IFRS infördes 2005 finns 

det en viss risk att de nya reglerna inte implementerades fullt ut under det första året och därför 

har vi valt att exkludera år 2005 från undersökningen. Vår studie omfattar inte heller 2018 då 

årsredovisningarna inte hade fastställts för samtliga banker vid tiden för datainsamlingen. För 

att tydligt och konkret kunna presentera resultatet har vi valt att identifiera fem tidsperioder 

varav fyra som präglats av märkbara konjunkturcykler. Genom denna distinktion mellan upp- 

och nedgångar i ekonomin har vi på ett tydligt sett hur nedskrivningar av goodwill förhåller sig 

till rådande konjunkturläge. Utöver dessa fyra tidsperioder, som sträcker sig mellan 2006 och 

2013, har vi definierat ett så kallat normalläge där ekonomin varken påvisat tydlig hög- eller 

lågkonjunktur utan snarare en stabil tillväxt. Denna period omfattar åren 2014–2017.  

 



18 

 

 

Figur 4:Barometerindikatorn. Källa: Ekonomifakta (2019). 

 

3.3.1 Högkonjunkturen 2006–2007  

Den globala BNP-nivån utvecklades starkt under år 2006. Konjunkturuppgången påverkades 

bland annat av en hög tillväxt i Kina och Indien vilket ökade den globala tillväxten. En annan 

bidragande faktor till högkonjunkturen var den expansiva penningpolitiken från ett flertal 

länder. Med ett högt förtroende för centralbankerna var förväntningarna på inflation låga och 

stabila vilket även var ett resultat av sänkta obligationsräntor (Konjunkturinstitutet, 2006).  

 

Under år 2007 växte den globala BNP-nivån ytterligare och i flera länder hade högkonjunkturen 

hamnat i en mer mogen fas. Europeiska centralbanker höjde styrräntan successivt vilket 

resulterade i en förväntan att tillväxten kommande år skulle sjunka. Därav förväntades 

konsumtionen från hushållen minska som ett resultat av den åtstramade finanspolitiken vilket 

också dämpade tillväxten (Konjunkturinstitutet, 2007).  

 

3.3.2 Lågkonjunkturen 2008–2009 (finanskrisen) 

Början av 2008 kännetecknades av en avtagande tillväxt i den globala ekonomin. Allteftersom 

året fortlöpte försvagades den internationella konjunkturen ytterligare och under senare halvan 

av 2008 konstaterades det att den finansiella krisen hade utlöst en global lågkonjunktur. Den 
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globala BNP-tillväxten låg nära noll och förväntades bli negativ under kommande år 

(Konjunkturinstitutet, 2008).  

 

Under 2009 försvagades konjunkturläget kraftigt och den globala ekonomin befann sig i en 

recession som skulle komma att prägla större delen av det kommande året. Negativ tillväxt 

rådde i de flesta europeiska länder vilket ledde till ett fall i BNP, recessionen bedömdes vara 

den djupaste på flera decennier. Stödåtgärder från statens sida anses ha förhindrat en total 

kollaps av det globala finansiella systemet och i slutet av 2009 konstaterades det att 

världsekonomin hade tagit sig ur krisen och påbörjat en återhämtning (Konjunkturinstitutet, 

2009).  

 

3.3.3 Högkonjunkturen 2010 - 2011 

Den snabba hanteringen av den ekonomiska krisen stabiliserade världshandeln som fallit under 

finanskrisen och gav ljusa utsikter för ekonomin att återhämtas. Trots detta var den globala 

återhämtningen ojämn och bräcklig för ett flertal länder (Konjunkturinstitutet, 2010).  

 

I takt med att produktionen ökade i början på 2011, skapades nya behov för investeringar hos 

företagen och konjunkturen fortsatte att stiga uppåt. Under slutet av 2011 dämpades dock den 

globala tillväxttakten, bland annat på grund av höga råvarupriser samt politiska oroligheter. 

BNP-tillväxten fastställdes till cirka en procent per kvartal och var fortsättningsvis låg under 

hela året (Konjunkturinstitutet, 2011). 

 

3.3.4 Lågkonjunkturen 2012–2013 

I början av 2012 såg konjunkturläget ljust ut och det fanns potential för fortsatt tillväxt i 

ekonomin. Skuldkrisen i Europa var dock påtaglig och konjunkturen vände återigen nedåt. I 

slutet av 2012 förvärrades lågkonjunkturen ytterligare och 2013 inleddes mycket svagt 

(Konjunkturinstitutet, 2012).  

 

Mot mitten av 2013 började ekonomin ta små steg mot en vändning. Förtroendet hos både 

företag och hushåll ökade och arbetslösheten minskade. Mot slutet av året gick det att se en 

tydlig vändning i konjunkturen, som dock skulle visa sig vara måttlig under de kommande åren 

(Konjunkturinstitutet, 2013).  

 



20 

 

3.3.5 ”Normalläge” 2014–2017  

I början av 2014 återhämtades ekonomin i långsam takt men möttes även av tillfälliga 

nedgångar (Konjunkturinstitutet, 2014). Konjunkturinstitutet benämnde detta som att ekonomin 

stod och stampade. Den globala konjunkturåterhämtningen var fortsatt trög under hela 

tidsintervallet och präglades av tillfälliga dalar och toppar. Perioden mellan 2014 och 2017 kan 

i sin helhet sammanfattas av en stabilt växande ekonomi (Konjunkturinstitutet, 2017).  

 

3.4 Statistisk metod 

För att besvara studiens första frågeställning har vi kartlagt gjorda nedskrivningar av goodwill 

för respektive bank under de fem identifierade tidsintervallen. Detta presenteras i form av 

diagram för att urskilja eventuella mönster vad gäller nedskrivning av goodwill under olika 

konjunkturlägen. För att se huruvida nedskrivning av goodwill påverkas av konjunkturläge, Big 

Bath Accounting och Income Smoothing har dels en korrelationsanalys och dels en multipel 

regressionsanalys upprättats. För att kunna inkludera de valda strategierna för EM i de 

statistiska testerna, har olika tekniker från tidigare studier tillämpats för att transformera 

bakomliggande faktorer för sådant beteende till kvantitativa termer. I den multipla 

regressionsmodellen står konjunkturläge, Big Bath Accounting och Income Smoothing som 

oberoende variabler som syftar till att kunna förklara förändring i den beroende variabeln – 

nedskrivning av goodwill.  

 

3.4.1 Mått och variabler 

En regressionsmodell inkluderar dels en beroende variabel och dels en eller flera oberoende 

variabler (Körner & Wahlgren 2005). Nedan följer en förklaring av respektive variabel, samt 

vilka som ingår i studien och hur de inkluderas i regressionsmodellen. 

 

3.4.1.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln benämns även som responsvariabeln och påverkas av de oberoende 

variablerna (Körner & Wahlgren 2005). Eftersom ett av syftena är att testa samband mellan 

nedskrivning av goodwill och konjunkturlägen, Big Bath Accounting samt Income Smoothing, 

har vi valt nedskrivning av goodwill som den beroende variabeln i regressionsmodellen. Detta 

val grundar vi även på studier av Li och Sloan (2017) och Hayn och Hughes (2006) som också 

syftar till att undersöka vad som påverkar nedskrivning av goodwill. I respektive studie är 
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nedskrivning av goodwill den beroende variabeln när samband testas, således gäller detta även 

för vår studie.  

 

3.4.1.2 Oberoende variabler  

De oberoende variablerna benämns även som förklaringsvariabler då de syftar till att kunna 

förklara den beroende variabeln (Körner och Wahlgren, 2005). I regressionsmodellen ingick 

från början fyra förklaringsvariabler: konjunkturläge, VD-byte, negativt resultat och Income 

Smoothing.  

 

Den första förklaringsvariabeln, konjunkturläge, är en kvalitativ variabel och har därmed 

transformerats till dummyvariabler för att kunna ingå i modellen. En dummyvariabel kan endast 

anta två värden, 0 och 1 (Andersson, Jorner & Ågren, 2007). Tre olika konjunkturlägen har 

identifierats och utifrån detta har dummyvariabler skapats enligt nedan: 

 

Värde på ursprunglig 

variabel: 

Värde på 

dummyvariabel 

Hög_Konj 

Värde på 

dummyvariabel 

Låg_Konj 

Värde på 

dummyvariabel 

Nor_Konj 

Högkonjunktur 1 0 0 

Lågkonjunktur 0 1 0 

Normalläge 0 0 1 

Tabell 2: Översikt dummyvariabler.  

 

Genom att transformera variabeln till dummyvariabler enligt ovanstående tabell kan respektive 

konjunkturläge inkluderas i regressionsmodellen. Vid exempelvis en högkonjunktur antar 

dummyvariabeln Hög_Konj värdet 1, vilket innebär att resterande två dummyvariabler 

automatiskt antar värdet 0. Vid inkludering av denna variabel i regressionsmodellen kommer 

Nor_Konj att stå som referens till övriga dummyvariabler, för att senare kunna jämföra hög- 

och lågkonjunktur mot normalläge.  

 

För att inkludera Big Bath Accounting i modellen ingår två förklaringsvariabler. Eftersom Big 

Bath Accounting enligt Caruso et al (2016) oftast förekommer i samband med ett VD-byte eller 

då företaget uppvisat ett negativt resultat, är således dessa två förhållanden indikationer på Big 

Bath. Till vardera variabeln krävs två stycken dummy: 
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Variabel 2 - VD-byte: Då ett VD-byte har skett under aktuellt år eller året därpå antar 

dummyvariabeln värdet 1. Om inget VD-byte har inträffat antar istället dummyvariabeln värdet 

0.   

Variabel 3 - Negativt resultat: Då företaget redovisat ett negativt resultat det aktuella året antar 

dummyvariabeln värdet 1, i övriga fall värdet 0.  

 

Den fjärde förklaringsvariabeln, Income Smoothing, har i en studie av Caruso et al (2016) visat 

sig vara en frekvent använd strategi för att påverka nedskrivning av goodwill. Av denna 

anledning har vi valt att även inkludera denna variabel för att förklara responsvariabeln 

nedskrivning. För att mäta huruvida bankerna har utövat Income Smoothing eller inte har ett 

tillvägagångssätt som bland annat tillämpats i en studie av Caruso et al (2016) använts. 

Författarna har med stöd i tidigare forskning lyckats utforma en teknik för att fastställa ett 

eventuellt utövande av Income Smoothing. Tekniken utgår från att ju mindre företagets resultat 

avviker från det beräknade medelvärde av resultatet under tidsintervallet, desto större indikation 

på Income Smoothing. Utifrån denna beräkningsteknik föreligger Income Smoothing då 

resultatet avviker med mindre än 25% från medelvärdet av tidsintervallets resultat, således 

utgör detta gränsen för vad som kategoriseras som Income Smoothing även i vår studie. För att 

inkludera variabeln i regressionsmodellen har den transformerats till dummyvariabler, där en 

1: a signalerar indikation på Income Smoothing och en 0: a ingen indikation på Income 

Smoothing. 

 
 

Medelvärde 

resultat efter 

skatt 

Standardavvikelse  Standardavvikelse i 

%Kolumn3  

Income 

smoothing 

Bank 1            11 772     7 510 63,80% Nej 

Bank 2            12 044     4 588 38,10% Nej 

Bank 3            28 746     3 685 12,82% Ja 

Bank 4            13 881     2 012 14,49% Ja 

Bank 5                 650     412 63,33% Nej 

Bank 6              2 203     1 304 59,17% Nej 

Bank 7            16 281     4 854 29,81% Nej 

Bank 8              1 312     352 26,84% Nej 

Bank 9              3 762     1 494 39,72% Nej 

Bank 10            11 169     8 970 80,31% Nej 

Tabell 3: Income smoothing-analys.  

 



23 

 

3.4.2 Analysmetod  

För att testa hur de oberoende variablerna förhåller sig till den beroende variabeln har två 

statistiska analysmetoder tillämpats. Dels för att testa dessa variabler enskilt och dels 

tillsammans med övriga variabler. Genom dessa tester kan hypoteserna antingen förkastas 

eller accepteras och därmed kan också en av studiens frågeställningar besvaras.  

 

3.4.2.1 Korrelationsanalys  

En korrelationsanalys används för att mäta hur starkt sambandet är mellan två variabler samt 

huruvida dessa är positivt eller negativt korrelerade med varandra. Pearsons 

korrelationskoefficient (r) är ett mått som anger styrkan i ett linjärt samband och kan anta värden 

mellan -1 och +1. Om variablerna saknar linjärt samband antar r värdet 0. Ett positivt linjärt 

samband resulterar i ett positivt värde på r, och tvärtom vid ett negativt linjärt samband. Styrkan 

i det linjära sambandet bestäms av hur nära noll r-värdet ligger, ju längre ifrån desto starkare 

(Körner & Wahlgren, 2005). Trots att värdet på korrelationskoefficienten är nära noll går det 

inte att utesluta alla typer av samband mellan variablerna. Eftersom detta mått endast mäter 

linjära samband kan det fortfarande föreligga icke-linjära samband (Körner & Wahlgren, 2005). 

För att beräkna Pearsons korrelationskoefficient har vi använt oss av ett statistiskt 

analysprogram. 

 

3.4.2.2 Signifikansnivå och p-värde 

Signifikansnivån anger risken för att förkasta en sann nollhypotes, eller att acceptera en falsk 

mothypotes. Risken för att göra dessa fel måste vara liten men det är oundvikligt att helt och 

hållet eliminera denna. De vanligaste signifikansnivåerna för ett test är 5, 1 och 0,1 procent 

(Körner & Wahlgren, 2005). I samhällsvetenskaplig forskning är den mest tillämpade 

signifikansnivån 5 procent, detta är även den nivå som flertalet tidigare studier inom området 

använt sig av och på dessa grunder har vi också valt att genomföra test på 5%-nivå. Vi har 

genomfört dubbelsidiga hypotesprövningar, vilket faller sig lämpligt eftersom vi testat både 

positiva och negativa samband.  

 

För att vid en hypotesprövning bestämma om de uppställda hypoteserna skall förkastas eller 

inte används ett så kallat p-värde. P-värdet anger sannolikheten för att värdet på 

regressionskoefficienten b () är sann, givet att nollhypotesen är riktig. I denna studie har 

gränsvärdet fastställts till 0,05, vilket innebär att hypotesen förkastas om p-värdet överstiger 
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denna nivå. Om hypotesen antas innebär detta att det med 95 % säkerhet finns ett samband 

mellan nedskrivning och den förklarande variabeln (Körner & Wahlgren, 2005).  

  

Hi förkastas om: P-värdet > Signifikansnivå.  

 

3.4.2.3 Multipel regression  

Multipel regression används då fler än en förklaringsvariabel inkluderas för att analysera 

variationen i den beroende variabeln (Andersson, Jorner & Ågren, 2007). Genom att inkludera 

flera förklarande variabler kan en modell som bättre förklarar variationen i nedskrivning av 

goodwill erhållas. Eftersom tidigare studier inom området har påvisat att företagsledningens 

opportunistiska bedömningar är en faktor som, utöver konjunktur, påverkar nedskrivning av 

goodwill, har två EM-variabler inkluderats i modellen. Modellen har således formulerats enligt 

nedan: 

 

𝑁𝑒𝑑𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 =  𝛼 + 𝛽1𝐻Ö𝐺_𝐾𝑂𝑁𝐽 + 𝛽2𝐿Å𝐺_𝐾𝑂𝑁𝐽 + 𝛽3𝑉𝐷𝐵𝑌𝑇𝐸 

+𝛽4𝑁𝐸𝐺_𝑅𝐸𝑆 + 𝛽5𝑆𝑀𝑂𝑂𝑇𝐻 + 𝜀 

 

Konstanten  (alfa) anger vart regressionslinjen skär y-axeln, det vill säga det värde som den 

beroende variabeln antar om inkluderade variabler är 0.  är riktningskoefficienten och anger 

hur många enheter y ökar (minskar) då x ökar (minskar) med en enhet, givet att resterande 

variabler hålls konstanta. Feltermen  beskrivs som den varians modellen inte kan förklara, det 

vill säga skillnaden mellan det uppskattade värdet och det verkliga värdet (Körner & Wahlgren, 

2005).  

 

Avsikten med att inkludera fler oberoende variabler är att öka förklaringsgraden, det vill säga 

determinationskoefficienten (R2). Risken med en modell som omfattar flera variabler är att två 

eller flera oberoende variabler är starkt korrelerade med varandra, det vill säga att de förklarar 

ungefär samma sak. Detta benämns som multikollinearitet och sänker tillförlitligheten i 

regressionsmodellen (Körner & Wahlgren, 2005). För att bedöma huruvida detta föreligger i 

vår modell används VIF-värdet. Ju högre grad av multikollinearitet desto högre värde på VIF. 

Gränsvärdet på VIF varierar mellan olika undersökningar, i denna studie har ett maximalt värde 

fastställts till fyra, vilket är vanligt förekommande (Körner & Wahlgren, 2005). Modellens R2 

benämns i procent och anger hur väl modellen kan förklara det linjära sambandet. Måttet kan 

anta värden mellan 0 och 100, ju närmre 100 procent desto högre förklaringsgrad (Körner & 

Wahlgren, 2005). Värdet på R2 kommer nästintill alltid att öka då ytterligare en 
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förklaringsvariabel inkluderas i modellen, i varje fall kan den aldrig minska. Detta säger därmed 

inget om hur mycket den ”nytillkomna” variabeln tillför. För att bedöma huruvida 

förklaringsvariabeln skall inkluderas eller inte har istället R2 adjusted studerats, som till skillnad 

från R2 korrigeras för antalet variabler i modellen. Då förklaringsvariabler som inte tillför något 

till modellen inkluderas minskar R2 adjusted och då de inkluderade variablerna är relevanta för 

modellen ökar R2 adjusted. R2 adjusted kan dock inte tolkas som förklaringsgrad utan användas 

enbart för att fatta beslut om vilka förklaringsvariabler som skall ingå i den multipla 

regressionsmodellen (Andersson, Jorner & Ågren, 2007). 

 

3.5 Datainsamling och källdiskussion  

För att besvara studiens frågeställningar krävdes information om respektive bankkoncerns 

goodwillpost samt rådande konjunkturläge för det utvalda tidsintervallet. Således utgjorde de 

primära källorna för datainsamlingen årsredovisningar samt dokument från 

Konjunkturinstitutet. Fokus vid granskning av respektive bankkoncerns årsredovisning var 

resultaträkningen samt balansräkningen. Från årsredovisningen har således storlek på goodwill, 

årets resultat, eget kapital, storlek på eventuell nedskrivning samt information om eventuell 

förändring i VD-posten hämtats.  

  

3.5.1 Årsredovisningar  

All information i en årsredovisning har granskats av en extern revisor vilket innebar att vi utgick 

från att denna var tillitsfull och den mest korrekta som kunde erhållas. Vidare är rapporterna 

upprättade i enlighet med IFRS ramverk som skall resultera i att redovisningen är relevant, 

trovärdig och jämförbar. Detta leder till att kvalitén på den insamlade informationen från 

årsredovisningarna kan anses vara acceptabel. Dock ger det principbaserade regelverket 

företagsledningen möjlighet att manipulera redovisningen för att framstå i bättre dager. Då 

årsredovisningarna upprättas av företagsledningen finns det därmed viss risk för 

bakomliggande incitament gällande hur redovisningen framställs, vilket dock inte tagits i 

beaktning.  

 

Enligt den kvalitativa egenskapen jämförbarhet som presenteras i IASB:s föreställningsram 

skall informationen i ett företags årsredovisning bygga på samma metoder och göras under 

samma antaganden över tid. Därmed utgår vi från att rapporterna är jämförbara från år till år 

vilket gör att studiens resultat blir mer rättvisande. Dock kan presentationen företag emellan 
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skilja sig åt beroende på vilken metod de väljer för att exempelvis fastställa återvinningsvärdet 

vid en nedskrivningsprövning. Eventuella skillnader i val av metod kommer inte att påverka 

studiens resultat och tas därmed inte i beaktning.  

 

3.5.2 Övriga källor  

För att stärka tillförlitligheten i studien har vi använt flertalet källor utöver årsredovisningar 

såsom lagtext, artiklar, läroböcker och internetkällor. Källorna har tillämpats med försiktighet 

och på ett kritiskt sätt. Det vill säga att vi i möjliga mån har studerat mer än en källa innan vi 

inkluderat information i studien. Konjunkturinstitutet, där information om globala 

konjunkturlägen inhämtats, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet vars uppgift är att följa 

och analysera den ekonomiska utvecklingen såväl nationellt som internationellt. Det faktum 

gör att vi utgår från att denna information är den mest tillförlitliga som kan erhållas inom 

området. 

 

3.6 Validitet och Reliabilitet  

En vetenskaplig studie, oavsett vilken empiri det handlar om, bör uppfylla kraven om validitet 

och reliabilitet. Det vill säga att empirin skall vara giltig och relevant samt uppnå kriteriet för 

tillförlitlighet och trovärdighet (Jacobsen 2002).  

 

Validitet handlar om hur väl ett mått mäter det som är avsett att mäta (Jacobsen, 2002). Studiens 

tillvägagångssätt har inspirerats av tidigare studiers modeller, vilka är granskade av forskare 

inom området och således blivit ”peer reviewed”. Eftersom dessa studiers syfte är jämförbart 

med vårt kan deras metoder med fördel tillämpas för att uppnå högre validitet.  

 

Att anpassa och justera en tidigare beprövad modell utifrån studiens underliggande syfte gör att 

resultatet blir mer jämförbart och trovärdigt, det vill säga en ökad reliabilitet. Hög reliabilitet 

betyder att undersökningen skall kunna göras om av en annan, oberoende, forskare och erhålla 

exakt samma resultat (Andersen, 2012). Vi har därmed valt att bygga upp en modell och använt 

tekniker utifrån tidigare studier för att på så sätt erhålla högre reliabilitet. Vilket betyder att en 

oberoende forskare som använder sig av studiens tillvägagångssätt, med samma data, bör 

erhålla liknande resultat.  
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Data som ligger till grund för studien har främst hämtats från årsredovisningar som sedan förts 

in i tabeller och modeller, i denna process kan reliabiliteten äventyras på grund av eventuella 

stansningsfel och/eller avläsningsfel. Genom att med detta i åtanke kontrollerat insamlade data 

under processens gång har konsekvenserna av den mänskliga faktorn reducerats.  

 

3.7 Metodreflektion  

Ett av studiens underliggande syfte var att testa samband mellan olika variabler. För att kunna 

genomföra en sådan undersökning krävdes statistiska tester och metoder som möjliggjorde att 

studiens frågeställning kunde besvaras. Valet av en kvantitativ metod föll sig därmed naturligt. 

Dock uppstod viss problematik kring studiens urval under datainsamlingen. Antalet 

nedskrivningstillfällen i de tio inkluderade bankerna var lägre än förväntat (29 av 120 

observationer) vilket gjorde det svårare att kunna generalisera utfallet och således dra 

tillförlitliga slutsatser ufriån resultatet. Enligt centrala gränsvärdessatsen (CGS) skall urvalet 

inkludera minst 30 observationer för att utfallet skall uppfylla viss generaliserbarhet 

(Andersson, Jorner & Ågren, 2007). På grund av studiens avgränsning kunde inte antalet 

observationer påverkas och därmed bör resultatet även tolkas med viss försiktighet.   

 

Vi hittade flera tekniker för att beräkna förekomsten av Big Bath Accounting och Income 

Smoothing som formulerats av olika forskare. Då goodwillposten för urvalet inte visade sig 

vara av betydande storlek i förhållande till totala tillgångar uteslöts flertalet tekniker. Dessa 

tekniker utgick från att goodwillens storlek hade större inverkan på balansräkningen än vad vi 

kunde identifiera för vårt urval. Detta gjorde att möjliga tillvägagångssätt avgränsandes till de 

tekniker som studien nyttjat.  
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4. Resultat & Analys  

 

Detta kapitel inleds med en översikt av inkluderade banker. Därefter kartläggs andel 

nedskrivning i relation till respektive banks goodwillpost, för att på så sätt illustrera mönster i 

bankernas goodwillnedskrivning under olika konjunkturlägen. Vidare genomförs dels en 

korrelationsanalys och dels en multipel regressionsanalys för att testa de fyra uppställda 

hypoteserna. Avslutningsvis används både tidigare forskning och inkluderade forskningsteorier 

för att förklara och analysera studiens resultat. 

 

4.1 Presentation av bankerna  

Samtliga inkluderade banker utgör koncerner, av denna anledning har all data hämtats från 

koncernens finansiella rapporter och inte från de enskilda bankernas. I Tabell 4 presenteras de 

tio banker som ingår i studien samt i vilket nordiskt land koncernens huvudkontor är placerat. 

 

Av de 120 observationer som gjordes (tio banker under 12 år) var det totalt 29 

nedskrivningstillfällen. Kartläggningen, samt de statiska analyserna, kommer därmed att bygga 

på dessa 29 observationer.  

 

Bank Koncernens Huvudkontor   

Swedbank Sverige 

Nordea Finland 

SEB Sverige 

Handelsbanken Sverige 

Spar Nord Danmark 

Jyske Bank Danmark 

DNB Norge Norge 

Sparebank 1 SMN Norge 

OP Corporate Bank Finland 

Danske Bank Danmark  

Tabell 4: Inkluderade banker.  

4.2 Kartläggning av goodwill och nedskrivning  

Nedan har respektive bankkoncerns gjorda nedskrivningar i relation till goodwillposten under 

vardera tidsintervallen kartlagts. De identifierade hög- respektive lågkonjunkturerna innefattar 

en tidsperiod om två år. Eftersom ”normalläget” innefattar fyra kalenderår har detta tidsintervall 
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delats upp i tvåårsperioder för att på ett rättvisande sätt kunna jämföras med övriga 

konjunkturlägen.  

 

4.2.1 Högkonjunkturen 2006–2007 

 
Diagram 1: Nedskrivning av goodwill 2006–2007. 

Under högkonjunkturen 2006–2007 var det endast en bank som genomförde en nedskrivning 

av sin goodwillpost, vilket illustrerats i Diagram 1. Denna nedskrivning gjordes av DNB Norge 

och utgjorde enbart 0,6 % av total goodwill, vilket motsvarar en nedskrivning på 1 MSEK.  

 

Den låga andel nedskrivningar kan förklaras av den rådande högkonjunkturen och ekonomins 

goda utsikter. Enligt Konjunkturinstitutet var BNP-tillväxten hög under åren 2006 och 2007 

samtidigt som att förväntningarna på inflation var låga. Få nedskrivningar under en period med 

dessa förutsättningar stämmer överens med att ett bestående värde på goodwill lättare motiveras 

under en högkonjunktur, vilket Lorentzon och Ekberg (2007) belyser. Därmed kan vi anta att 

företagsledningen vid nedskrivningsprövningen kunde styrka goodwillens värde och att de 

externa informationskällorna i IAS 36 inte indikerade på ett nedskrivningbehov.  
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4.2.2 Lågkonjunkturen (finanskrisen) 2008–2009 

 
Diagram 2: Nedskrivning av goodwill 2008–2009.  

Under finanskrisen var det sex banker som skrev ned sin goodwillpost, där den största 

nedskrivningen gjordes av SEB som skrev ned 22 % av goodwillens totala värde. Trots den 

rådande lågkonjunkturen var det fyra banker som ansåg att inget nedskrivningsbehov förelåg, 

och därmed att det beräknade återvinningsvärdet översteg eller överensstämde med bokfört 

värde på goodwill.  

 

Perioden 2008–2009 präglades av en global finanskris där den europeiska BNP-tillväxten var 

negativ. Denna nedgång borde påverka de externa och interna informationskällorna i IAS 36, 

som skall tas hänsyn till vid nedskrivningsprövningen av goodwill. Detta borde därmed logiskt 

sett resultera i ett nedskrivningsbehov, vilket återspeglas i Diagram 2 där majoriteten av 

bankerna skrivit ned sin goodwillpost under den ekonomiska nedgången och med en relativt 

hög andel av total goodwill jämfört med förgående tidsperiod. Att fler banker genomförde en 

nedskrivning under finanskrisen än perioden innan kan bland annat förklaras av den djupa 

nedgången i ekonomin som gjorde det svårt att motivera ett bestående värde på goodwill. Det 

kan även förklaras av att företag tenderar att bättre återspegla den ekonomiska verkligheten 

under en ekonomisk nedgång, vilket var slutsatsen i studien av Bepari et al (2014). Författarna 

menar att under ekonomiskt osäkra tider ökar intressenternas upplysningsbehov och krav på 

transparens gällande företagens nedskrivningsprövning. Därmed kan vi anta att företagen under 

sådana perioder är mer angelägna att göra ”korrekta” antaganden, i detta fall nedskrivningar, 
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för att inte förlora intressenternas förtroende. Detta skulle därmed kunna vara ytterligare en 

orsak till att antalet nedskrivningar ökade under denna period.  

 

4.2.3 Högkonjunkturen 2010–2011 

 

Diagram 3: Nedskrivning av goodwill 2010–2011. 

 

Till skillnad från föregående tidsperiod var det färre banker som skrev ned goodwill 2010–

2011. Det framgår även att nedskrivningsbeloppen var lägre, vilket illustreras i Diagram 3. Det 

var totalt fyra banker som genomförde en nedskrivning av sin goodwillpost varav den största 

utgjorde 19% av total goodwill.  

 

Under 2010 återhämtade sig ekonomin från finanskrisen och 2011 visar Figur 4 att ekonomin 

återigen var tillbaka på en nivå som identifierats som en högkonjunktur. De sparsamma 

nedskrivningarna kan därmed förklaras av ekonomins goda utsikter under perioden och den 

återhämtning som rådde. Jämfört med högkonjunkturen 2006–2007 var det fler banker som 

under denna period skrev ned delar av sin goodwillpost. Att bankerna trots den ekonomiska 

uppgången ansett sig ha ett nedskrivningsbehov kan förklaras av efterverkningar av 

finanskrisen som Li och Sloan (2017) menar kan synliggöras då värdet på goodwill inte 

återhämtat sig i takt med den växande ekonomin. Författarna nämner ytterligare en orsak som 

skulle kunna förklara denna situation, det vill säga att nedskrivningar av goodwill tenderar att 

ske med en viss tidsfördröjning och därmed kan redovisas först efter en ekonomisk nedgång.  
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4.2.4 Lågkonjunkturen 2012–2013 

 

 

Diagram 4: Nedskrivning av goodwill 2012–2013.  

Under 2012–2013 var det trots den ekonomiska nedgången som rådde endast tre banker som 

skrev ned sin goodwillpost, varav två av dessa marginellt. Jyske Bank skrev däremot ned hela 

sin goodwillpost, det vill säga 100%.  

 

Enligt konjunkturinstitutet började perioden med ljusa utsikter och fortsatt tillväxt i ekonomin, 

mot mitten av 2012 vände dock ekonomin nedåt igen. Lågkonjunkturen bedömdes dock vara 

måttlig då 2013 präglades av att ekonomin tog små steg mot en vändning. Vilket skulle kunna 

förklara varför nedskrivningarna inte var lika märkbara som under finanskrisen. Eftersom den 

ekonomiska nedgången bedömdes bli tillfällig samt det faktum att inget nedskrivningbehov 

anses föreligga vid tillfälliga värdenedgångar enligt IAS 36, kan detta vara förklaringen bakom 

de fåtaliga nedskrivningar som gjordes trots lågkonjunkturen.  
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4.2.5 Normalläget 2014–2017 

Nedan kartläggs gjorda nedskrivningar av goodwill under ”normalläget” 2014–2017. Dessa 

illustreras i två separata diagram där det första avser perioden 2014–2015 och det andra 2016–

2017. 

 

Diagram 5: Nedskrivning av goodwill 2014–2015. 

 

Diagram 6: Nedskrivning av goodwill 2016–2017. 

De två nedskrivningarna som utmärker sig mest är gjorda av Danske Bank och SEB. Båda 

bankerna har under ”normalläget” skrivit ned cirka hälften av det totala värdet på goodwill, 

Danske Bank under den första halvan av tidsintervallet och SEB under den senare. Resterande 



34 

 

banker genomförde inte någon nedskrivning under denna period, alternativt skrev ned med ett 

ytterst lågt belopp. 

  

Under 2014–2017 kan ingen tydlig konjunktur utläsas, utan ekonomin var överlag tilltagande 

under hela perioden, dock med kortvariga svackor. Vilket skulle kunna vara förklaringen till de 

nedskrivningar som gjordes. Under detta tidsintervall utmärkte sig en av bankerna genom att 

göra två stora nedskrivningar som storleksmässigt skiljde sig markant från tidigare gjorda 

nedskrivningar. Detta skulle kunna förklaras utifrån resultatet i studien av Bepari och Mollik 

(2017) som menar att låga nedskrivningar i ekonomiska nedgångar indikerar på att företaget 

skjuter upp nedskrivningsbehovet. Ett sådant beteende får konsekvenser i framtiden i form av 

ett betydande nedskrivningsbehov. Att SEB och Danske Bank under denna period genomfört 

de två hittills största nedskrivningarna under det studerade tidsintervallet, skulle således kunna 

vara en effekt av ett uppskjutet nedskrivningsbehov.  

 

4.2.6 Sammanfattning kartläggning  

I diagrammen nedan presenteras en översikt över gjorda nedskrivningar för samtliga banker 

under hela tidsintervallet. Till skillnad från tidigare diagram presenteras nu nedskrivning av 

goodwill i absoluta belopp, detta för att på ett representativt sätt illustrera de faktiska 

skillnaderna mellan tidsintervallerna.  

 

Diagram 7: Totala nedskrivningar under respektive tidsintervall.  

Det framgår tydligt under vilka tidsperioder nedskrivningarna varit som störst, det vill säga 

under finanskrisen 2008–2009 samt under de två första åren av ”normalläget” 2014–2015. Att 

nedskrivningsbehovet varit stort under finanskrisen 2008–2009 sammanfaller med Nortons 
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(2009) uttalande om att en ekonomisk nedgång borde resultera i ett nedskrivningsbehov. De 

allra största nedskrivningarna, sett i belopp, har dock gjorts under de första två åren av 

”normalläget”. Detta skulle kunna vara en effekt av att nedskrivning av goodwill tenderar att 

ske med en viss tidsfördröjning enligt Li och Sloan (2017) alternativt en konsekvens av ett 

uppskjutet nedskrivningsbehov i enlighet med Bepari & Molliks (2017) studie. Resultatet kan 

därmed tolkas som att de nedskrivningar som gjordes 2014–2015 är efterdyningar av tidigare 

ekonomiska nedgångar.  

 

Diagram 8: Antal banker som genomförde nedskrivning under respektive tidsintervall.  

I Diagram 8 illustreras antalet banker som genomfört nedskrivning av goodwill under 

respektive tidsintervall. Utifrån diagrammet framgår det att finanskrisen är den period som 

präglats av flest nedskrivningar, då sex av tio banker skrev ned sin goodwillpost. Av de tio 

banker som observerats var det två som inte genomförde någon nedskrivning av goodwill alls 

under studiens tidsintervall. En av dessa banker har den största goodwillposten bland urvalet, 

sett till belopp, vilket gör avsaknad av nedskrivningar än mer påtagligt. Att två banker kunnat 

motivera ett bestående värde på goodwill under två ekonomiska nedgångar varav en finanskris, 

kan vara ett resultat av den flexibilitet IFRS möjliggör och således möjligheten att utöva EM. 

Flertalet forskare (t.ex. Amorós Martínez & Cavero Rubio, 2018; Li & Sloan, 2017; Hayn & 

Huges, 2009) har kritiserat nedskrivningsprövningen av goodwill på grund av denna anledning, 

det vill säga att genom manipulation av siffrorna förbise ett nedskrivningsbehov.  

 

En annan orsak till de få nedskrivningar som gjorts under tidsintervallet skulle kunna förklaras 

av den slutsats Bouheni och Hasnaoui (2017) kom fram till angående storbankers agerande 
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under olika ekonomiska förhållanden. Författarna menar att större banker tenderar att ta högre 

risker under ekonomiska nedgångar, än vad mindre banker gör. Detta förklaras av storbankernas 

betydelse för det finansiella systemets verkan och således det statliga stöd som reducerar risken 

för konkurs. Det faktum att stora banker tenderar att ta högre risker under lågkonjunkturer och 

möjligtvis även mer optimistiska antaganden om framtiden kan vara anledningen till att studiens 

inkluderade banker kunnat motivera ett bestående värde på goodwill. Därmed kan resultatet i 

studien av Bouheni och Hasnaoui (2017) användas för att tolka utfallet av vår studie, det vill 

säga att storbanker således har möjlighet att göra färre nedskrivningar. 

 

4.3 Statistiska tester  

De statistiska testerna bygger på de absoluta beloppen av nedskrivningarna eftersom detta 

uppvisade högre relevans än då procentuella värden användes. I det studerade tidsintervallet 

har tre olika konjunkturlägen identifierats, vilka är låg-, högkonjunktur och ”normalläge”. I de 

statistiska testerna har ”normalläget” satts som referens till de övriga två konjunkturlägena. 

Därav kommer resultatdiskussionen fortsättningsvis behandla hög- respektive lågkonjunktur.  

 

4.3.1 Korrelationsanalys  

 
n=29 

 
Nedskrivning av 

goodwill 

Hög_konj -0,255 

p-värde  0,182 

Låg_konj -0,082 

p-värde  0,673 

VDbyte  0,302 

p-värde  0,111 

Neg_Res -0,013 

p-värde  0,946 

Smooth -0,103 

p-värde  0,595 

Tabell 5: Korrelationsanalys. 
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I Tabell 5 presenteras resultatet av korrelationsanalysen där de oberoende variablerna ställts 

mot den beroende variabeln för att genom Pearsons korrelationskoefficient (r) utläsa styrkan i 

sambanden. Utifrån detta kan det även fastställas huruvida variablerna är positivt eller negativt 

korrelerade med beroende variabeln - nedskrivning av goodwill. P-värdet representerar 

resultatet av ett dubbelsidigt test, vilket innebär att både positiva och negativa förhållanden har 

testats. Detta värde avgör om sambandet mellan variablerna är signifikant eller inte, vilket i sin 

tur ligger till grund för om hypotesen skall förkastas eller accepteras.  

 

4.3.2 Resultatdiskussion korrelationsanalys   

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och konjunkturlägen. 

Den första hypotesen utgår från att det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och 

olika konjunkturlägen. Vad gäller nedskrivning av goodwill under högkonjunktur visar 

korrelationsanalysen att det föreligger en negativ korrelation (-0,255) mellan dessa variabler. 

Mellan lågkonjunktur och nedskrivning föreligger också en negativ korrelation, dock en 

svagare sådan (-0,082). Att nedskrivning av goodwill är negativt korrelerat med hög- respektive 

lågkonjunktur innebär att ju bättre konjunktur desto lägre nedskrivning av goodwill. Vilket 

styrker den slutsats Norton (2009) fastställde om att nedskrivningar av goodwill borde vara 

större under en ekonomisk nedgång än vid en ekonomisk uppgång. P-värdet överstiger den 5-

procentiga signifikansnivån för de båda konjunkturlägena, vilket innebär att hypotesen 

förkastas och att inget samband kan fastställas. Detta styrker resultatet av den tidigare 

kartläggningen där inget mönster kunnat urskiljas för när nedskrivningar av goodwill har skett.   

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och utövande av Big Bath 

Accounting vid ett VD-byte. 

Den andra hypotesen utgår från att det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och 

utövandet av Big Bath Accounting vid ett VD-byte. Korrelationsanalysen visar att det föreligger 

en svag positiv korrelation mellan variablerna (r = 0,302). Resultatet innebär att 

nedskrivningarna av goodwill tenderar att vara högre när ett VD-byte skett än under perioder 

utan VD-byte. Eftersom signifikansnivån är bestämd till 5 procent (0,05) kommer hypotesen 

att förkastas då p-värdet uppgår till 0,111. Inget signifikant samband kan påvisas mellan 

nedskrivning av goodwill och VD-byte. Trots att hypotesen inte kan accepteras framgår det 

tydligt i Tabell 8 i bilagor att nedskrivning av goodwill vid VD-byte har varit större än under 

perioder där ett VD-byte inte har skett. Resultatet kan tolkas som att VD:ns beteende i det här 
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fallet ligger närmre en agent, än en steward, som agerat utifrån sitt egenintresse. Genom att 

göra stora nedskrivningar vid tillträdet och därmed minska periodens resultat kan VD:n i 

nästkommande perioder redovisa ett högre resultat och således ge intryck av att inträdet i 

organisationen varit lyckat. Ett sådant redovisningsval kan kopplas till agentens 

individualistiska synsätt.  

Det faktum att resultatet av studien inte kan påvisa ett signifikant samband kan bero på att en 

nedskrivning i samband med VD-byte inte behöver tyda på utövande av Big Bath Accounting, 

vilket Elliot & Shaw (1988) uppmärksammar i deras studie. Utifrån denna aspekt kan resultatet 

istället tolkas som att VD:ns beteende närmar sig vad som karakteriserats för en steward. Det 

vill säga att VD:n handlat på ett sätt som långsiktigt gynnar både dennes och företagets 

utveckling. Utifrån denna tolkning kan det anses vara slumpen som avgjort att större 

nedskrivningar har gjorts under perioder av VD-byte, än då inget VD-byte har skett. Med andra 

ord att VD-bytet sammanfallit med en period där ett nedskrivningsbehov förelåg och att 

nedskrivningen gjordes av just den anledningen.  

Hypotes 3: Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och utövande av Big Bath 

Accounting vid negativt resultat. 

Den tredje hypotesen utgår från att det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och 

Big Bath Accounting vid negativt resultat. Korrelationen mellan dessa två variabler är ytterst 

liten (-0.013) och indikerar att negativt resultat är svagt relaterat till nedskrivning av goodwill. 

Att sambandet är så pass svagt beror troligtvis på att det endast i ett fall av 29 förelåg ett negativt 

resultat. Fler inkluderade observationer med negativt resultat hade möjligtvis kunnat förändra 

utfallet av studien. Resultatet av korrelationsanalysen tyder på att det inte finns något signifikant 

linjärt samband mellan variablerna då p-värdet uppgår till 0,946, således förkastas hypotesen. 

Detta utfall stämmer inte överens med de antaganden om EM som agentteorin bygger på. Dock 

hade en nedskrivning gjorts under samma år då negativt resultat förelåg vilket skulle kunna vara 

en indikation på att ledningen faktiskt gjort nedskrivningen i syfte att manipulera 

redovisningen, likt agentteorins grundantaganden. Med detta sätt att se på situationen kan 

ledningens incitament bakom nedskrivningen förklaras utifrån ett individualistiskt 

agentperspektiv. Där det bakomliggande syftet då är att ytterligare minska det redan negativa 

resultatet för att kommande period redovisa ett bättre resultat och således ge intryck av en stark 

vändning. Med tanke på att detta inträffade under finanskrisen är det dock troligt att en 

nedskrivning skulle behöva genomföras i vilket fall på grund av osäkra framtidsutsikter.  Därav 



39 

 

skulle resultatet kunna tolkas utifrån ett annat perspektiv där ledningen agerat mer som en 

steward än som en agent. Det vill säga inte sett negativt resultat som ett incitament för Big Bath 

Accounting, utan istället gjort de redovisningsval som krävs för att redovisningen skall uppfylla 

de kvalitativa egenskaperna i IASB:s föreställningsram och på lång sikt skapa förtroende för 

organisationen.  

Hypotes 4: Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och utövande av Income 

Smoothing. 

Den fjärde hypotesen utgår från att det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och 

Income Smoothing. Korrelationen mellan dessa två variabler uppgår till -0,103 och indikerar 

på en svag negativ korrelation mellan nedskrivning av goodwill och Income Smoothing. Detta 

innebär att i de fall då Income Smoothing kan identifieras tenderar inte nedskrivning av 

goodwill att öka. Det höga p-värdet (0,595) leder till att också denna hypotes förkastas. Utöver 

resultatet från korrelationsanalysen kan det utläsas från respektive banks årsredovisning att 

fluktuationerna i resultatet varit relativt stora under tidsintervallet, framförallt som en effekt av 

finanskrisen 2008–2009. Detta kan således förklara varför enbart två av tio banker gav utslag 

för Income Smoothing enligt beräkningstekniken av Caruso et al (2016) och därmed varför 

inget signifikant samband kan fastställas. Att stora fluktuationer i resultatet förelåg skulle kunna 

vara en drivkraft till utövande av Income Smoothing. Avsaknaden av denna strategi skulle 

kunna tolkas som att företagsledningen inte haft incitament att manipulera redovisningen för 

att jämna ut resultatet i syfte att uppvisa en mer stabil verksamhet. Därmed kan ingen tendens 

av Income Smoothing påvisas och företagsledningens tänkbara agerande antas ligga nära en 

steward.  

4.3.3 Multipel regressionsanalys  

För att testa om det föreligger något samband mellan den beroende variabeln och de oberoende 

variablerna tillsammans, upprättades en multipel regressionsanalys. I den första 

regressionsmodellen inkluderades samtliga förklaringsvariabler. Resultatet visade att modellen 

hade en förklaringsgrad på 30,89% vilket betyder att 30,89% av variationen bland 

observationerna kan förklaras av modellen. Genom att testa olika kombinationer av inkluderade 

förklaringsvariabler kunde den bäst anpassade regressionsmodellen fastställas. Då Income 

Smoothing exkluderades från modellen ökade R2 adjusted, vilket innebar att uteslutandet av 

denna variabel ökade regressionsmodellens relevans. 

 



40 

 

Modell 1:                       Modell 2: 

 

Figur 5: Översikt regressionsmodell 1 & 2.  

I den andra modellen har förklaringsgraden minskat till 30,12%, dock med ett högre värde på 

R2 adjusted vilket väger tyngst vid avgörandet om inkluderande variabler. Således har modell 

2 valts ut som studiens slutgiltiga regressionsmodell och illustreras nedan: 

𝑁𝑒𝑑𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 = 2315 − 2851 𝐻ö𝑔_𝐾𝑜𝑛𝑗 − 1181 𝐿å𝑔_𝐾𝑜𝑛𝑗 + 3503 𝑉𝐷𝐵𝑦𝑡𝑒 − 3446 𝑁𝑒𝑔_𝑅𝑒𝑠

 

Figur 6:Riktningskoefficienter multipel regressionsmodell.  

Genom att testa modellen erhölls resultatet ovan. Riktningskoefficienten för högkonjunktur 

uppgår till -2851 vilket kan tolkas som att under en högkonjunktur är genomsnittligt 

nedskrivningsbelopp av goodwill 2851 MSEK lägre än vid ett normalläge, givet att övriga 

variabler hålls konstanta. Under en lågkonjunktur är genomsnittligt nedskrivningsbelopp av 

goodwill 1181 MSEK lägre än vid ett normalläge, vilket även kan tolkas som att 

nedskrivningarna tenderar till att vara högre under lågkonjunktur än vid högkonjunktur. Utifrån 

variablernas p-värde kan ett signifikant samband mellan högkonjunktur och nedskrivning av 

goodwill påvisas. Detta gäller dock inte vid lågkonjunktur där p-värdet överstiger 

signifikansnivån 0,05 och därmed kan inget samband påvisas.  

Riktningskoefficienten för negativt resultat är -3446, detta kan tolkas som att ett negativt 

resultat minskar periodens nedskrivning i genomsnitt med 3446 MSEK, under förutsättning att 

övriga variabler hålls konstanta. Då variabelns p-värde överstiger signifikansnivån på 0,05 kan 

inte hypotes 3 accepteras. Utifrån denna studie kan därmed inget samband mellan negativt 
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resultat och nedskrivning av goodwill påvisas. Riktningskoefficienten för VD-byte uppgår till 

3503, detta kan tolkas som att en nytillträdd VD tenderar att öka nedskrivning av goodwill i 

genomsnitt med 3503 MSEK under de två första verksamhetsåren. P-värdet för VD-byte uppgår 

till 0,029 vilket innebär att det föreligger signifikans och att ett samband på 5 %-nivå kan 

påvisas. Samtliga VIF-värden understiger det gränsvärde som valts för studien, vilket utesluter 

att multikollinearitet föreligger i modellen.  

4.3.4 Resultatdiskussion multipel regressionsanalys  

Hypotes 1: Utifrån studiens urval kan ett signifikant samband mellan nedskrivning av goodwill 

och högkonjunktur påvisas, att detsamma inte gäller för lågkonjunktur innebär att hypotesen 

inte kan accepteras i sin helhet. Detta betyder att det finns ett tydligt mönster över hur bankerna 

har agerat i högkonjunktur men inte under lågkonjunktur. Avsaknad av tydliga samband kan 

dels bero på den tidsfördröjning som kan föreligga vid nedskrivning av goodwill och dels 

svårigheten i att fastställa från vilken period som nedskrivningen härrör, vilket Li och Sloan 

(2017) påvisat i tidigare studier. En nedskrivning som görs i högkonjunktur kan därmed vara 

ett resultat av en tidigare lågkonjunktur.  

 

Riktningskoefficienten är mer negativ för högkonjunktur än för lågkonjunktur, vilket innebär 

att nedskrivningen av goodwill tenderar att vara större under en lågkonjunktur. Detta stämmer 

överens med den slutsats Norton (2009) fastställde angående att ekonomiska nedgångar borde 

resultera i ett nedskrivningsbehov. Detta kan också förklaras av bankernas 

konjunkturkänslighet där aktiviteten i ekonomin, framförallt ränteläget, direkt påverkar 

bankernas verksamhet. Under en högkonjunktur borde således bankernas finansiella ställning 

vara bättre än under en lågkonjunktur vilket möjliggör motivering av ett bestående värde på 

goodwill. Detta kan förklara varför riktningskoefficienterna ser ut som de gör i 

regressionsmodellen.  

 

Hypotes 2: Till skillnad från resultatet av korrelationsanalysen, kan regressionsmodellen påvisa 

ett signifikant samband mellan nedskrivning av goodwill och utövande av Big Bath Accounting 

vid ett VD-byte. Detta tyder på att variabeln tillsammans med övriga förklaringsvariabler 

signifikant påverkar nedskrivning av goodwill. Riktningskoefficienten är positiv vilket tolkas 

som att nedskrivningen av goodwill i genomsnitt ökar med 3503 MSEK vid en nytillträdd VD:s 

två första verksamhetsår. Detta resultat ligger i linje med antaganden om Big Bath Accounting 

samt vad Caruso et al (2016) definierar som Big Bath Accounting vid ett VD-byte.  
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Utifrån studiens resultat kan vi inte konstatera att det förekommer EM i form av Big Bath 

Accounting. Dock kan det tolkas som detta med stöd av bland annat Caruso et al (2016) som 

menar att nedskrivningsprövningen för goodwill är den process där EM tenderar att utövas mest 

frekvent. Vid ett VD-byte blir detta synligt genom större nedskrivningar i samband med den 

nytillträdda VD:ns två första verksamhetsår. Att en nytillträdd VD gör större nedskrivningar av 

goodwill än en VD som varit verksam längre kan även förklaras utifrån agentteorins 

grundantaganden. En agent tenderar att göra redovisningsval som syftar till att tillfredsställa sitt 

egenintresse framför organisationens och enligt Caruso et al (2016) tenderar en nytillträdd VD 

att ha incitament för att erhålla ett bra rykte. Vilket kan ha inneburit att bankens nytillträdda 

VD gjort stora nedskrivningar som lett till ett minskat resultat innevarande period, för att 

perioden därpå redovisa ett högre resultat och ge sken av att dennes tillträde varit lyckosamt.  

 

Hypotes 3: Hypotesen utgår från att det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och 

Big Bath Accounting vid negativt resultat. Då p-värdet från regressionsmodellen överstiger 

signifikansnivån kan inget sådant samband fastställas utifrån studiens observationer, vilket 

innebär att hypotesen förkastas. Studiens resultat sammanfaller därmed inte med antagandena 

om Big Bath Accounting vid ett negativ resultat. Riktningskoefficienten för variabeln kan 

tolkas som att ett negativt resultat snarare minskar periodens nedskrivning av goodwill i 

genomsnitt med 3446 MSEK. Detta går även emot studien av Caruso et al (2016) som menar 

att ett negativt resultat ökar ledningens incitament att göra större nedskrivningar. Som tidigare 

nämnts i korrelationsanlysen kan detta utfall vara ett resultat av att endast en observation 

sammanföll med ett negativt resultat. Av denna anledningen finns det risk för att modellen 

erhållit en missvisande riktningskoefficient.  

 

Hypotes 4 (ej inkluderad i vald regressionsmodell): Den sista hypotesen utgår från att det finns 

ett samband mellan nedskrivning av goodwill och Income Smoothing. Enligt den teknik för att 

beräkna förekomsten av Income Smoothing som definierats av Caruso et al (2016), kunde detta 

förfarande identifieras i två av tio banker. En av dessa banker hade dock inte genomfört en enda 

nedskrivning av goodwillposten under tidsintervallet. När Income Smoothing inkluderades i 

regressionsmodellen minskade R2 adjusted vilket tydde på att variabeln inte tillförde något i 

modellen och således uteslöts. Detta resultat innebär att vi inte kan påvisa något betydande 

utövande av Income Smoothing, och vidare inte heller någon effekt på nedskrivningar, för 

studiens inkluderade observationer. Antagandet om Income Smoothing är därmed inte en faktor 

som påverkar nedskrivning av goodwill för det inkluderade urvalet.  
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4.4 Sammanställning hypoteser 

 

 Hypotes 1 Hypotes 2 Hypotes 3 Hypotes 4 

Korrelationsanalys Förkastas Förkastas Förkastas Förkastas 

Multipel 

regressionsanalys  

Förkastas till 

viss mån 

Accepteras Förkastas - 

Tabell 6: Sammanställning hypoteser.  

I Tabell 6 ges en överblick över studiens hypoteser samt huruvida de förkastas eller accepteras. 

Samtliga hypoteser förstas i korrelationsanalysen, däremot blev utfallet annorlunda när 

variablerna testades tillsammans i den multipla regressionsanalysen. Hypotes 1 förkastas till 

viss mån i regressionsanalysen, det vill säga att det finns ett signifikant samband mellan 

nedskrivning av goodwill och högkonjunktur men inte vad gäller lågkonjunktur. Hypotes 2 

accepteras i regressionsanalysen vilket betyder att studien kan påvisa ett signifikant samband 

på 5%-nivån mellan nedskrivning av goodwill och VD-byte då hänsyn tagits till konjunkturläge 

och negativt resultat.  

 

Att utfallet av de statistiska testerna inte kunnat påvisa fler signifikanta samband kan bero på 

antalet observationer som modellerna bygger på. Det faktum att de inkluderade bankerna inte 

gjort fler nedskrivningar under tidsintervallet, samt att två banker inte genomfört en enda 

nedskrivning är anmärkningsvärt av flera anledningar. På grund av bankernas 

konjunkturkänslighet fanns förväntningar på att antalet nedskrivningar under tidsintervallet 

skulle vara fler. Att så inte var fallet för vårt urval skulle kunna förklaras av studien av Bouheni 

och Hasnaoui (2017) som menar att större banker tenderar att agera kontracykliskt, det vill säga 

negativt gentemot konjunkturen. Till skillnad från Nortons (2009) slutsats om att en ekonomisk 

nedgång borde resultera i ett nedskrivningsbehov kan Bouheni och Hasnaouis (2017) antagande 

om storbankers kontracykliska beteende användas för att analysera de fall ingen nedskrivning 

gjorts, trots en ekonomisk nedgång. Eftersom författarna visar att större banker tenderar att ta 

högre risker under ekonomiska nedgångar kan det möjligtvis vara så att dessa banker ser mer 

optimistiskt på framtiden. Då vår studie inkluderar storbanker kan detta vara anledningen till 

att ett bestående värde på goodwill kunnat motiveras, ett nedskrivningsbehov förbises och 

vidare att få nedskrivningar genomförts. 

 

Majoriteten av resultaten i de statistiska testerna har inte kunnat påvisat förkomesten av EM, 

därmed tolkas resultatet som att företagsledningen inte handlat opportunistiskt. Deras agerande 
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anses därav ligga närmre en steward än en agent, vilket kan ha en underliggande förklaring. 

Eftersom storbanker har en systemviktig roll har staten även ett intresse i deras verksamhet 

(Finansinspektionen, 2017). Utifrån detta misstänker vi att storbankernas centrala roll även 

medför högre krav och regleringar från statens och omgivningens sida, främst vad gäller 

företagsledningens handlande. Att vi inte kunnat påvisa varken Big Bath Accounting eller 

Income Smoothing i studien kan därmed bero på att ledningen i en storbank möjligtvis blir 

granskade mer frekvent, än vad andra företagsledningar blir. Således kan det vara så att 

ledningen i en storbank inte har den flexibiliteten att påverka redovisningen i lika stor 

utsträckning och därmed inte heller samma möjlighet att utöva EM.   
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5. Slutsatser och dess innebörder 

Syftet med studien var att kartlägga nedskrivningar av goodwill i nordiska storbanker samt att 

testa samband mellan dessa och olika konjunkturlägen, Big Bath Accounting och Income 

Smoothing. En slutsats vi kunnat dra utifrån kartläggningen är att flest nedskrivningar gjorts 

under finanskrisen, vilket ligger i linje med Nortons (2009) antagande om att en ekonomisk 

nedgång borde indikera på ett nedskrivningsbehov. De största nedskrivningarna sett till belopp 

har dock skett under den senaste tidsperioden, vilket skulle kunna bero på den tidsfördröjning 

som Hayn och Hughes (2006) belyser i deras studie. Dessa nedskrivningar skulle därmed kunna 

vara en effekt av tidigare lågkonjunkturer. Detta kan också vara förklaringen till att inget tydligt 

mönster kunnat urskiljas för när nedskrivningar har skett, vilket heller inte kunnat påvisas i de 

statistiska testerna.  

 

På grund av bankernas konjunkturkänslighet, samt baserat på tidigare studier (t.ex. Norton, 

2009: Bepari et al, 2014), borde de statistiska testerna logiskt sett påvisat ett signifikant 

samband mellan nedskrivning av goodwill och konjunkturläge. Avsaknad av tydliga samband 

kan, utöver tidsfördröjningen, bero på svårigheten i att fastställa från vilken period som 

nedskrivningen härrör vilket Li och Sloan (2017) uppmärksammar i deras studie. Vidare kan 

en utebliven nedskrivning bero på att goodwillens ekonomiska värde hunnit återhämta sig efter 

en lågkonjunktur. Den slutsats vi dock kunnat dra är att nedskrivning av goodwill förhåller sig 

negativt till konjunkturen, vilket innebär att nedskrivningarna tenderar att vara lägre vid en 

högkonjunktur än vid en lågkonjunktur. Denna slutsats ligger även i linje med Nortons (2009) 

antagande om konjunkturens påverkan på företagens framtidsutsikter.  

 

Större delen av tidigare forskning inom området har kritiserat nedskrivningsprövningen av 

goodwill för att vara ett ämne för ledningens opportunism och EM, något som däremot inte 

kunnat styrkas i vår studie. Det som dock har uppmärksammats är det signifikanta sambandet 

som föreligger mellan VD-byte och nedskrivning av goodwill som innebär att nedskrivningarna 

ökar i samband med att en ny VD tillträder. Eftersom detta kan bero på slumpmässiga 

tillfälligheter kan vi dock inte konstatera förekomsten av Big Bath Accounting. En 

framträdande slutsats är därmed det faktum att inget utövande av varken Big Bath Accounting 

eller Income Smoothing har kunnat påvisas för urvalet. Med tanke på storbankernas 

systemviktiga roll är möjligtvis dess företagsledningar hårdare reglerade än andra och har som 

följd av detta även mindre möjlighet att förvrida redovisningen. Detta skulle kunna vara 
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förklaringen till varför vår studie, till skillnad från tidigare forskning av bl.a. Caruso et al. 

(2016), inte kunnat påvisa att Big Bath Accounting eller Income Smoothing signifikant 

påverkar nedskrivning av goodwill. Litteraturen inom området förutsätter således att 

företagsledningen agerar med egenintresset i fokus, likt en agent. Studiens resultat innebär dock 

att denna syn på ledningen kan ifrågasättas och vidare om dessa individer verkligen kan 

karaktäriseras på ett sådant radikalt sätt. Å andra sidan är det svårt att uttala sig om att deras 

agerande istället är det motsatta, det vill säga likt en steward. Utifrån studiens resultat kan vi, 

olikt tidigare studier, dock dra slutsatsen att företagsledningens agerande ligger närmre vad som 

kännetecknas för en steward än en agent. 

 

Studiens frågeställningar besvaras med att inget tydligt mönster kan fastställas för när 

nedskrivningar av goodwill har gjorts sedan IFRS infördes, samt att varken konjunktur, 

utövande av Big Bath Accounting eller Income Smoothing har en signifikant påverkan på dessa.  

 

5.1 Studiens bidrag och begränsningar  

Sedan införandet av IFRS har nedskrivningsprövningen av goodwill diskuterats frekvent av 

forskare, där vissa branscher är mer studerade än andra. Till skillnad från tidigare studier 

fokuserar vår studie enbart på den nordiska bankbranschen, vilket vi inte kunnat finna någon 

tidigare forskning om. Därmed bidrar studiens resultat med att komplettera tidigare studiers 

slutsatser utifrån en nordisk kontext. Majoriteten av tidigare studier inom området har påvisat 

förekomsten av EM i samband med nedskrivningsprövning av goodwill och därmed betonat 

ledningens opportunistiska antaganden. Eftersom inget sådant samband kunnat fastställas i 

studien har alternativa antaganden använts för att tolka resultatet. Således har denna studie 

bidragit med en kompletterande syn på hur företagsledningens tänkbara agerande skulle kunna 

förklaras.  

 

Enligt CGS krävs minst 30 observationer för att resultatet skall antas ha en viss 

generaliserbarhet. En begränsning som föreligger i studien är således den höga andel bortfall 

av observationer som är ett resultat av de få nedskrivningar som gjordes under tidsperioden. 

Med anledning av det höga bortfallet inkluderades 29 observationer och därmed bör resultatet 

tolkas med viss försiktighet. Eftersom vi utgått från samtliga nedskrivningar som gjorts i 

nordiska storbanker sedan IFRS infördes har vi inkluderat alla observationer som var 

tillgängliga för vårt urval och därmed kunde inte antalet observationer påverkas.  
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5.2 Förslag till fortsatta studier  

På grund av att tidigare studier visat att större bankers agerande skiljer sig från mindre och 

medelstora banker, främst under olika konjunkturlägen, har endast stora banker inkluderats i 

vår studie. Därmed hade det varit intressant att i en fortsatt studie istället inkludera små och 

medelstora banker i norden för att se huruvida resultatet stämmer överens med dessa tidigare 

studier, eller skiljer sig åt.  

 

Vi misstänker att storbankers företagsledningar är hårdare reglerade än andra, och att detta 

skulle kunna vara anledningen till att inget utövande av EM kunde påvisas i vår studie. Därmed 

vore det intressant att inkludera en annan ”grupp” av storbanker, förslagsvis europeiska, för att 

se om EM generellt sett inte kan påvisas inom bankbranschen.  

 

5.3 Etiska och samhälleliga reflektioner  

Med tanke på bankers konjunkturkänslighet fanns det förväntningar om att detta skulle 

avspeglas i företagets finansiella rapporter, främst vad gäller goodwillposten då den skrivs ned 

först i en kassagenererande enhet. Till följd av förändringar i konjunkturen förväntades därmed 

ett stort antal genomförda nedskrivningar under studiens tidsintervall. Att det faktiska antalet 

nedskrivningar av goodwill var relativt lågt i förhållande till antal observationer var 

anmärkningsvärt med tanke på att tidsintervallet präglats av två tydliga lågkonjunkturer. Det 

faktum att två banker inte gjorde en enda nedskrivning under det studerade tidsintervallet gjorde 

oss än mer konfundersamma, samt väckte frågan om hur storbankerna vid så många tillfällen 

kunnat förbise ett nedskrivningsbehov. 

 

Storbanker spelar en viktig roll för det ekonomiska systemet och är en förutsättning för ett väl 

fungerande samhälle. Dessa banker har en central funktion för justering av penningpolitiken 

och i och med detta har de en viss säkerhet i form av statligt stöd som innebär att de i princip 

inte kan försättas i konkurs. Tidigare studier har visat att stora banker tenderar att ta högre risker 

under lågkonjunkturer, än mindre och medelstora banker tar. Ett beteende som förklaras av det 

statliga stöd storbanker besitter. Vilket därmed skulle kunna vara anledningen till att storbanker 

kan motivera ett bestående värde på goodwill och således undvika ett nedskrivningsbehov. 

Detta skulle kunna ses som att företagsledningen manipulerar nedskrivningsprövningen, vilken 

har kritiserats för att vara ett ämne för EM i flertalet studier. Om så skulle vara fallet hade det 

fått samhälleliga konsekvenser i form av missvisande årsredovisningar som i sin tur leder till 

vilseledda intressenter och ett minskat förtroende för bankerna. Utöver de samhälleliga 
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konsekvenser, exempelvis felaktigt beslutsunderlag, som följer av missvisande siffror är det 

även etiskt inkorrekt att medvetet manipulera de finansiella rapporterna.  

 

I och med storbankers betydelse för det ekonomiska systemet ställs också höga krav på dessa 

verksamheter vilket innebär att det granskas av både media och diverse myndigheter. Utifrån 

resultatet av vår studie kan vi utläsa att stora nedskrivningar gjordes efter finanskrisen, vilket 

skulle kunna vara ett resultat av kritik angående övervärderade goodwillposter under den 

ekonomiska nedgången. Trots det statliga stöd som storbankerna innehar och det ”skyddsnät” 

som följer av deras systemviktiga funktion, är förtroendet från omgivningen viktigt, inte minst 

ur ett etiskt perspektiv. Därmed skulle medias inflytande kunna vara en bidragande faktor till 

de nedskrivningar som faktiskt har gjorts med syftet att leva upp till omgivningens 

förväntningar – med stor makt följer stort ansvar.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Individuella reflektioner  

Lisa Claeson  

Jag och Mikaela har studerat tillsammans under hela studietiden, oavsett om det handlat om att 

skriva grupparbeten gemensamt eller att förbereda sig inför en tentamen. Då vi fått erfara att 

samarbetet mellan oss alltid fungerat bra föll det sig naturligt att vi också skulle skriva 

examensarbetet ihop. Det faktum att både jag och Mikaela är mycket effektiva och uppskattar 

att få saker gjort fick mig att bli mindre stressad utav arbetets omfattning och den 

tidsbegränsning som rådde.  

 

Vad gäller valet av ämne var det från en början ganska självklart. I kursen ”Externredovisning 

3” som vi läste hösten 2018 blev vi introducerade i regelverket IFRS samt den flexibilitet som 

följde av regelverkets principbaserade bestämmelser. Goodwill, samt nedskrivningsprövning 

för denna post, var något som vi pratade mycket om i samband med IFRS med tanke på att 

introduceringen av IFRS 3 förändrade förutsättningarna för detta. Efter att vi läst ett antal 

artiklar om nedskrivning av goodwill och insett hur omdiskuterat detta ämne faktiskt är, 

bestämde vi oss för att dyka djupare i detta under vår sista termin på högskolan.   

 

Under terminens gång har vi sett examensarbetet mer eller mindre som ett heltidsjobb, vilket 

innebär att vi träffats nästintill varje vardag för att skriva tillsammans. I och med detta har 

arbetsfördelningen mellan oss varit jämn och ingen har varken gjort mer eller mindre än den 

andra. Jag och Mikaela har kompletterat varandra på ett bra sätt och alltid pushat den andra till 

att fortsätta när vi stött på motgångar. Det faktum att våra styrkor vad gäller skrivandet skiljer 

sig åt har gjort att den ena parten alltid kommit med välbehövlig feedback när den andra kört 

fast.  

 

Även fast det vid några tillfällen känts tungt har vårens skrivande generellt sett flutit på bra. 

Detta tror jag grundar sig i vår effektivitet och viljan av att alltid vara i fas. Under terminens 

gång har jag lärt mig otroligt mycket kring dels det akademiska skrivandet och dels den mer 

praktiska delen som bestått av diverse statistiska metoder. Jag bär därmed med mig otroligt 

mycket kunskap från denna termin, allt från att skriva ett metodkapitel till att bygga upp en 

multipel regressionsanalys från grunden.  

 

Jag är oerhört stolt över det arbete som vi tillsammans har åstadkommit och allt det jobb som 

ligger bakom. Framförallt är jag tacksam över att ha fått skriva det ihop med Mikaela. 
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Mikaela Mört 

Vi kom i kontakt med regelverket IFRS och goodwillredovisning under kursen 

Externredovisning III. Problematiken som lyftes fram angående IFRS och därmed 

komplexiteten kring goodwillredovisning väckte vidare vårt intresse som gjorde att vi valde att 

skriva om detta område. Under researchen märke vi att kritik riktades mot att företag haft för 

högt värderade goodwillposter under lågkonjunkturer och att nedskrivningsprocessen ansågs 

vara ett ämne för EM. Genom detta fick vi upp ögonen för just nedskrivning av goodwill under 

olika konjunkturlägen. Under arbetets gång har vi läst flertalet vetenskapliga artiklar och även 

kurslitteratur inom området vilket har gett oss bredare kunskap och förståelse för fenomenet. 

Jag hade en förväntan på att datainsamlingen skulle ta lång tid och vara krånglig men när vi väl 

hade börjat gick det fortare än väntat. Långa och effektiva dagar gjorde att vi snabbt fick ihop 

den information vi behövde för att genomföra vår empiri.  

 

Lisa var den studiekollega som jag helst velat skriva c-uppsatsen med. Vi har skrivit flertalet 

grupparbeten ihop under utbildningens gång och vi arbetar bra ihop. Större delen under kursens 

gång har vi suttit tillsammans och skrivit uppsatsen, vilket har passat oss då vi är väldigt 

effektiva tillsammans. Samarbetet mellan mig och Lisa har fungerat väldigt bra och vi 

kompletterar varandra på ett sätt där bådas styrkor lyfts fram. Lisa ligger i framkant med det 

akademiska skrivandet och jag är mer lagd åt det tekniska hållet. Att vi har kunnat komplettera 

varandra med dessa två aspekter samt att vi mestadels suttit tillsammans, har gjort att både 

texten och den tekniska delen av uppsatsen har blivit väl genomarbetat. Vem som gjort vad har 

varierat och vi har varit duktiga på att se till att både hon och jag fått utrymme att bidra med sin 

del.  

 

Att skriva ett examensarbete har inneburit långa dagar som inkluderat både toppar och dalar. 

Vissa dagar har arbetet flutit på bra medan andra dagar har det varit lite mer motstridigt och 

tungt. Genom examensarbetet har jag fått lära mig mycket om mig själv men även praktiska 

saker såsom att läsa samt hitta i årsredovisningar, analysera texter och jobba med data i olika 

program men framförallt fått ökad kunskap om just goodwillredovisning. Jag har även fått 

större färdigheter i att läsa vetenskapliga artiklar och att arbeta med texter. Avslutningsvis har 

examensarbetet varit givande och lärorikt. Jag är väldigt stolt över slutprodukten vi tillsammans 

har åstadkommit och jag är otroligt glad över att ha fått äran att skriva ihop med just Lisa. 

 



57 

 

Bilaga 2 Valutakurser 2006–2017 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DKK 1,2135 1,2705 1,4680 1,3915 1,2075 1,2033 1,1551 1,1986 1,2780 1,2241 1,2868 1,322 

EUR 9,05 9,4735 10,935 10,353 9,002 8,9447 8,6166 8,943 9,5155 9,135 9,5669 9,8497 

NOK 1,0945 1,1875 1,1035 1,2430 1,1520 1,1505 1,1672 1,0579 1,0516 0,9556 1,0540 1,0011 

 

Tabell 7: Valutakurser på balansdagen. Källa: Riksbanken. 

Bilaga 3 Nedskrivningar av goodwill vid VD-byte/ej VD-byte 

 

Nedskrivningar (MSEK) Inget VD-byte VD-byte 

Observationer  23 5 

Summa 25 241 14 047 

Medelvärde 1 097 2 809 

 

Tabell 8: Nedskrivningar VD-byte/ej VD-byte.  

  



58 

 

 

Bilaga 4 Data som ligger till grund för statistiska modeller och tester  
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