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Sammanfattning 
För att uppnå större harmonisering mellan länder och förenkla jämförelser mellan företag har 
ett antal internationella standarder för finansiell rapportering upprättats. Den senaste IFRS-
standarden, IFRS 3, gavs ut år 2004 och infördes i Europa år 2005, vilket innebar att 
börsnoterade företag bland annat i Sverige skulle följa standarden när de upprättar sin 
koncernredovisning. I och med den nya standarden infördes nya regler för nedskrivning av 
goodwill som innebar att årliga avskrivningar ersattes med regelbundna tester för 
nedskrivning. Eftersom genomförande av nedskrivning i stor utsträckning är beroende av 
subjektiva bedömningar, uppstår möjligheten för företagsledningar att påverka den finansiella 
rapporteringen till sin egen fördel. Syftet i föreliggande studie är att utreda vilka faktorer som 
påverkar företagsledningen i sin bedömning vid nedskrivning av goodwill. 

Föreliggande studie har använt kvantitativ metod och en deduktiv ansats. Datainsamlingen 
baserades på årsredovisningar från börsnoterade företag i large cap på Stockholmsbörsen 
OMX Nasdaq under perioden 2011-2014. Denna studies resultat har visat att det råder ett 
signifikant positivt samband mellan (1) byte av VD, (2) svaga resultat och nedskrivning av 
goodwill. Detta ger stöd till att det under vissa förhållanden finns incitament för 
företagsledningen att påverka redovisningen på ett sätt som inte nödvändigtvis avspeglar den 
verkliga finansiella situationen i företaget. Det är viktigt för företags intressenter och revisorer 
att ha kännedom om vilka incitament som kan föranleda påverkan av redovisningen. 

Nyckelord: Goodwill, nedskrivning av goodwill, VD-byte, earnings management, big bath, 
inkomstutjämning, positiv redovisningsteori, agentteori. 
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Abstract 
In order to achieve greater harmonization between countries and facilitate comparisons 
between companies, a number of international financial reporting standards have been 
established. The recent IFRS standard, IFRS 3 was released in 2004 and was introduced in 
Europe in 2005, which meant that listed companies in Sweden would follow the standard 
when they prepare their consolidated accounts. With the new standard, new rules for the 
impairment of goodwill were introduced that replaced annual depreciation with regular testing 
for impairment. Since the implementation of the write-down is largely dependent on 
subjective judgments, the possibility arises that management manipulate financial reporting to 
their own advantage. The aim of the present study is to investigate the factors that influence 
the company management in assessing the impairment of goodwill. 

This study uses quantitative methods and has a deductive approach. The data collection is 
based on the annual reports of listed companies in the large cap on the OMX Nasdaq 
Stockholm Exchange during the period 2011-2014. The results in the study have shown that 
there is a significant positive relationship between (1) the replacement of the CEO, (2) weak 
earnings and impairment of goodwill. This supports that under certain conditions there is an 
incentive for management to manipulate accounting numbers in a way that does not 
necessarily reflect the real financial situation of the company. It is important for the 
company's stakeholders and auditors to have knowledge of what incentives can influence 
preparation of financial statements. 

Keywords: Goodwill, impairment of goodwill, changed CEO, earnings management, big 
bath, income smoothing, positive accounting theory, agency theory. 

 
 
 



Högskolan i Skövde; Institutionen för handel och företagande  Kandidatuppsats VT 2016 
	

	 IV	

Förkortningar 
FAR - Föreningen Auktoriserade Revisorer 

FASB - Financial Accounting Standards Board 

FTSE – Financial Times Stock Exchance  

IAS -  International Accounting Standards 

IASB - International Accounting Standards Board 

IASC -  International Accounting Standards Committee 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotations 

SFAS - Statement of Financial Reporting Standards 

VD - Verkställande Direktör 

Definitioner 
Goodwill - Goodwill tillhör företagets immateriella anläggningstillgångar och kan 
exempelvis vara varumärke, kunskap och rykte, som förväntas ge framtida ekonomiska 
fördelar till företaget. 

Large cap - Stockholmsbörsen NASDAQ OMX large cap, företag med ett börsvärde över 1 
miljard euro. 

Kassagenererande enhet - Detta utgör den minsta gruppen tillgångar som kan ge upphov till 
framtida inbetalningar och som är oberoende av andra tillgångar. 

Immateriella tillgångar - En identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form. 

Återvinningsvärde - Det högsta värdet av (1) verkligt värde minus försäljningskostnader och 
(2) nyttjandevärdet. 

Avskrivning – Del av utgift som bokförs som en kostnad ett år under nyttjandeperioden för 
ett produktionsresurs. 

Nedskrivning - Man sänker värdet på en anläggningstillgång i balansräkningen och tar upp 
det som en kostnad i resultaträkningen. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Företags finansiella rapportering tillgodoser intressenters informationsbehov genom att 
förmedla ekonomisk information (Westermark, 2005). Det kan till exempel röra sig om 
årsredovisningar, vilka har för syfte att avspegla företagets nuvarande ekonomiska situation 
och dess förändring. Denna information är av stort intresse för olika aktörer, såsom ägare, 
investerare, långivare och staten. Informationen kan fungera som beslutsunderlag i olika 
sammanhang. Det är viktigt för banker att kunna utvärdera företags prestation när de bedömer 
om lån ska beviljas, och investerare behöver kunna jämföra företag för att bedöma risker och 
möjligheter till avkastning (Thomasson, Arvidson, Carrington, & Johed, 2013). Ett problem 
som uppstår när företag från olika länder jämförs är att deras finansiella rapportering kan 
skilja sig åt eftersom den utformats efter olika lagar och regler (Marton, Lumsden, Lundqvist, 
& Pettersson, 2012). 

För att uppnå större harmonisering mellan länder och på så vis förenkla jämförelser mellan 
företag, har ett antal internationella standarder för finansiell rapportering upprättats. Dessa 
innefattar bland annat Statement of Financial Reporting Standards (SFAS) och International 
Financial Reporting Standards (IFRS) som ges ut av Financial Accounting Standards Board 
(FASB) och International Accounting Standards Board (IASB). I USA tillämpas endast 
SFAS, medan IFRS är etablerat i EU samt många länder utanför unionen. Organisationerna 
bakom standarderna inledde år 2002 ett närmare samarbete för att integrera utformningen av 
reglerna och öka harmoniseringen (Marton et al., 2012). 

Den senaste IFRS-standarden, IFRS 3, gavs ut år 2004 och infördes i EU år 2005, vilket 
innebar att alla börsnoterade företag inom EU skulle följa standarden när de upprättar sin 
koncernredovisning. En av de viktigaste förändringarna i IFRS 3 gäller reglerna för 
redovisning av goodwill. Goodwill används inom redovisning för att beskriva skillnaden 
mellan ett företags bokförda värde och marknadsvärde. Detta räknas som en del av företagets 
immateriella tillgångar och uppstår antingen internt eller när företaget till exempel får 
kunskap och varumärken vid uppköp av andra företag (Gümrah & Adiloğlu, 2011). I och med 
svårigheter att fastställa värdet av internt upparbetad goodwill får detta inte tas upp i 
balansräkningen. Goodwill som uppstår genom rörelseförvärv ska dock tas upp som en 
tillgång och redovisas som skillnaden mellan köpeskillingen för förvärvet och det anskaffade 
företagets bokförda värde, efter att andra immateriella tillgångar, till exempel patent 
identifierats (Hamberg & Beisland, 2014). Goodwill representerar förväntningar på framtida 
ekonomiska fördelar som inte kan hänföras till enskilda tillgångar eller separeras från 
företaget. Det är således vinstmöjligheter som inte fångas upp av redovisningen (Giner & 
Pardo, 2014). 



Högskolan i Skövde; Institutionen för handel och företagande  Kandidatuppsats VT 2016 
	

	 2	

När goodwill uppstår vid rörelseförvärv ska det förvärvande företaget fördela värdet av 
goodwill till företagets kassagenererande enheter som förväntas gynnas av förvärvet. De 
enheter som goodwill fördelas till ska representera den lägsta nivån i företaget där goodwill 
kan värderas (AbuGhazaleh, Al-Hares, & Roberts, 2011). Enligt den tidigare IFRS-standarden 
hanterades redovisad goodwill genom linjära avskrivningar över tid och eventuella 
nedskrivningar vid behov (Hamberg & Beisland, 2014). Vid införandet av IFRS 3 upphävdes 
avskrivningar av goodwill och ersattes med regelbundna prövningar för nedskrivning 
(Hamberg, Paananen, & Novak, 2011). Detta innebär att alla kassagenererande enheter med 
goodwill ska testas varje år för att bedöma om nedskrivning är berättigad. Testet baseras på en 
jämförelse av det bokförda värdet för enheten med dess återvinningsvärde. Om det bokförda 
värdet överstiger återvinningsvärdet måste enheten skrivas ned. Återvinningsvärdet sätts till 
det högsta värdet av det verkliga värdet minus försäljningskostnader och nyttjandevärdet 
(förväntade framtida nettokassaflöden från enheten diskonterade till nuvärde). Vid 
nedskrivning av en kassagenererande enhet måste goodwill skrivas ned först, följt av övriga 
tillgångar i enheten (AbuGhazaleh et al., 2011). I praktiken används nyttjandevärdet av 
enheten vid ett nedskrivningstest, eftersom de flesta enheter saknar en aktiv marknad och 
därmed verkligt värde (Hamberg et al., 2011). 

Motiveringen för övergången till endast nedskrivning av goodwill är att linjär avskrivning är 
godtycklig, med avseende på nyttjandeperioden, och saknar relevans som indikator för 
framtida kassaflöden (Giner & Pardo, 2014). Genom att endast tillämpa nedskrivning ökar 
chefernas möjligheter till egna redovisningsval och de kan använda denna frihet till att 
förmedla privat information, det vill säga förmedla kunskap om företagets ekonomiska 
situation. Detta skulle, enligt normgivarna, kunna öka redovisningens kvalitet och 
användbarhet för intressenterna (AbuGhazaleh et al., 2011). Övergången har dock mött kritik, 
främst riktad mot subjektiviteten i bedömningsprocessen för goodwill (Baboukardos & 
Rimmel, 2014; Wines, Dagwell, & Windsor, 2007). Chefer måste enligt standarden identifiera 
företagets kassagenererande enheter och sedan allokera goodwill till dessa. Därefter 
genomförs tester, vilka är helt beroende av en uppskattning av återvinningsvärdet. De nya 
reglerna gör det med andra ord möjligt för företagsledningar att avsiktligt påverka den 
finansiella rapporteringen till sin egen fördel, vilket skulle kunna leda till att redovisningen 
inte avspeglar den verkliga ekonomiska situationen i företaget. Detta förfarande skulle kunna 
försvåra för investerare att jämföra företag, både på grund av att finansiella bedömningar 
gjorts på olika sätt och att de värden som rapporteras inte är rättvisande (AbuGhazaleh et al., 
2011; Lhaopadchan, 2010). 

1.2 Problemdiskussion 
Flera studier har genomförts för att utreda i vilken utsträckning chefer använder sin frihet i 
IFRS 3 för att förmedla privat information, eller agera i egenintresse, som även brukar 
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benämnas som opportunistiskt. Dessa studier har analyserat ett stort antal faktorer som antas 
påverka benägenheten att skriva ned goodwill, och som avspeglar till exempel opportunistiskt 
beteende, företagets storlek, prestation eller ägarkoncentration (AbuGhazaleh et al., 2011; 
Giner & Pardo, 2014; Hamberg et al., 2011; Saastamoinen & Pajunen, 2013; Verriest & 
Gaeremynck, 2009). Det råder dock ingen konsensus bland forskare om vilka faktorer som är 
mest avgörande. Jämförelser mellan studier kompliceras eftersom de har genomförts i olika 
länder (Baboukardos & Rimmel, 2014). Generalisering av resultat kan också ifrågasättas till 
exempel på grund av att skillnader i lagar, kultur, ägarstruktur och bolagsstyrning påverkar 
resultaten (Giner & Pardo, 2014). Eftersom det är svårt att generalisera resultat finns det ett 
stort behov av ytterligare forskning. 

Det finns stöd i litteraturen för att opportunistiskt beteende inom redovisning förekommer i 
USA och Europa (Giner & Pardo, 2014; Sevin & Schroeder, 2005). I Sverige har det endast 
bekräftats att tidsperioden, då en VD varit anställd, är negativt associerad med nedskrivning 
av goodwill (Hamberg et al., 2011), och fler studier behövs för att undersöka ytterligare 
faktorer. I andra europeiska länder har ett antal faktorer bekräftats vara viktiga, till exempel 
byte av VD, företagets resultat, storlek och prestation. Studier som gjordes i England och 
Finland kunde påvisa ett positivt samband mellan att företag byter VD och nedskrivning av 
goodwill. Vidare har stora resultatförändringar från år till år visat ökad tendens att genomföra 
nedskrivningar i England, Finland och Spanien (AbuGhazaleh et al., 2011; Saastamoinen & 
Pajunen, 2013; Giner & Pardo, 2014). Dessa tidigare studier har även studerat företagets 
storlek och finansiella prestation baserat på olika mått. Företagsstorleken kan definieras som 
totala tillgångar eller antal anställda, och har också visat sig vara positivt associerat till 
nedskrivningar. För finansiell prestation är resultaten delvis motstridiga. Det är av intresse att 
även undersöka dessa faktorer i Sverige för att bekräfta eller dementera resultaten under 
svenska förhållanden. 

Det är viktigt att utreda under vilka omständigheter det föreligger risk för opportunistiska 
redovisningsval bland chefer, eftersom detta kan orsaka kvalitetsproblem med företagets 
finansiella rapportering. Företaget har många intressenter som tar del av redovisningen, och 
om den är missvisande kan det vilseleda intressenterna att fatta beslut på felaktiga grunder. 
Till exempel använder investerare redovisningen för att bedöma risker och potentiell framtida 
avkastning för investeringar. Om redovisningen påverkas för att få företaget att framstå som 
mer ekonomiskt stabilt, och därmed mindre riskfyllt, kan detta påverka investeringsbeslut på 
ett negativt sätt. I synnerhet är företeelser som "big bath" och inkomstutjämning relevanta i 
detta sammanhang, eftersom chefer då avsiktligt påverkar det beskattningsbara resultatet. 
Dessa begrepp förklaras vidare i avsnitt 3.2. För revisorer är det också av intresse att känna 
till och kunna identifiera tveksamma redovisningsval, för att säkerställa att företagen håller 
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sig till gällande regelverk och tar fram redovisning som ger en rättvisande bild av företagets 
ekonomiska situation. 

1.3 Syfte 
Den föreliggande studiens syfte är att identifiera vilka faktorer som påverkar 
företagsledningen i sin bedömning vid nedskrivning av goodwill. Följande forskningsfrågor 
ingår i undersökningen: 

• På vilket sätt påverkar VD-byte företagsledningens bedömning vid nedskrivning av 
goodwill? 

• Hur påverkar förändringar av företags resultat företagsledningens bedömning när 
nedskrivning av goodwill ska genomföras? 

• Hur påverkar företags totala tillgångar och avkastning på tillgångar företagsledningens 
bedömning vid nedskrivning av goodwill? 

1.4 Avgränsning 
Undersökningen i den föreliggande studien avgränsas till data från företag noterade på 
Stockholmsbörsen i large cap år 2014. Vidare avgränsas studien till åren 2011-2014 och 
företag som bokfört goodwill under dessa år. 
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1.5 Disposition 
 

 
Figur 1: Rapportens disposition.  

  

Inledning

•Inledningen innehåller problembakgrund, diskussion, syfte, problemfomulering och
avgränsning. Detta ger en övergripande bild av vilket forskningsområde och forskningsproblem
som studien handlar om. Samtidigt förklaras varför problemformuleringen är relevant och
intressent att studera.

Regelverk

•Regelverket beskriver bakgrunden till IFRS-standarden. Avsnittet förklarar vad goodwill är och
hur det uppstår. Vidare ges en översikt över värdering av goodwill och hur en
nedskrivningsprocess går till.

Teori

•Teoridelen redogör för tidigare forskning och de teorier som analysen i studien utgår ifrån. Detta
innefattar agent- och positiv redovisningsteori, earnings management och vilka faktorer som
analyserats i tidigare studier gällande nedskrivning av goodwill.

Metod

•Metodavsnittet motiverar val av metod, och beskriver studiens datainsamling och analysmetod.
Datainsamlingen redogör för urval, täckningsfel, bortfall och trovärdighet, och analysmetoden
för hypoteser och statisisk metod. Avslutningsvis ges en kort kritisk reflektion över metoden.

Empiri

•Empirin presenterar materialet från datainsamling och ger deskriptiv statistik för varje variabel.
De hypoteser som formulerats testas med hjälp av chi2-test och t-test och utfallet av varje test
beskrivs.

Analys

•Analysen diskuterar och tolkar resultaten från de statistiska testerna och besvarar de
forskningsfrågor som föreliggande studie har. Tolkningen utgår från teorin och kopplas till
tidigare forskning.

Slutsas

•I slutsatsen sammanfattas studiens syfte och frågeställning, tillvägagångssätt och slutsatser.  
Avslutningsvis beskrivs föreliggande studies vetenskapliga bidrag, reflektioner över 
begränsningar i metoden och förslag till framtida forskning.
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2 Regelverk 

I följande kapitel presenteras historik kring IFRS, vad goodwill är, hur det uppstår och hur 
man värderar en sådan post. Vidare förklaras hur en nedskrivning av goodwill går till enligt 
gällande regler. För att tydliggöra detta förklaras det även med hjälp av figurer. 
  
År 1973 grundade revisionsorganisationer från olika länder "International Accounting 
Standards Committee" (IASC). Detta på grund av ett ökat behov av harmonisering inom 
redovisningen och därmed en vilja att minska skillnader mellan länder (Sundgren, Nilsson, & 
Nilsson, 2009). År 2001 ändrades benämningen av IASC till IASB, som står för 
"International Accounting Standards Board". De standarder som ges ut av IASB benämns 
"International Financial Reporting Standards" (IFRS) och de standarder som gavs ut av IASC 
benämns ”International Accounting Standards” (IAS). År 2002 bestämde EU att IFRS skulle 
tillämpas i koncernredovisningen hos samtliga noterade företag i EU och från och med den 1 
januari år 2005 trädde den nya standarden i kraft (Marton et al., 2012). 

Ett av huvudsyftena med IFRS riktlinjer är att uppnå större harmonisering av hur företag i 
olika länder utformar sina ekonomiska rapporteringar. För att investerare ska kunna fatta 
korrekta beslut om hur de ska placera sina pengar är det viktigt att de kan jämföra företagens 
värde och de eventuella risker som finns med dem. Dessa beslut fattas med hjälp av den 
information som ges ut av företagen. Om reglerna ser annorlunda ut för olika länder blir det 
mycket svårare att göra internationella jämförelser och behandla företag likvärdigt. En 
internationellt öppen och fungerade kapitalmarknad kräver därför en högre grad av 
samstämmighet mellan länder (Hamberg & Beisland, 2014). 

En viktig utgångspunkt för IFRS-standarder är att de baseras på generella 
redovisningsprinciper. Syftet med detta är att ge chefer större utrymme att göra egna 
redovisningsval och påverka redovisningen. Utrymmet ger chefer möjlighet att till viss del 
bestämma vad som ska redovisas och kan använda det för att förmedla privat information om 
företags finansiella situation. Detta kan anses ge redovisningen högre kvalitet, eftersom det är 
upp till chefen, som är insatt i företaget, att bedöma vilken information som är viktig. 
Problemet är dock att handlingsutrymmet även ger chefer möjlighet att agera i egenintresse, 
genom att till exempel öka redovisad vinst för att öka sin egna vinstbaserade bonus (Palepu, 
Healy, & Peek, 2013). 

2.1 Vad goodwill är och hur det uppstår 
Begreppet immateriella anläggningstillgångar definieras i IAS 38, punkt 8 som “en 
identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form”. För att en tillgång ska vara identifierbar, 
måste den antingen vara 1) avskiljbar (det måste vara möjligt att separera tillgångar från 
företagets andra tillgång) eller 2) uppstå genom avtal eller juridiska rättigheter. En icke-
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monetär tillgång kan definieras som en tillgång som inte kan omvandlas till kontanter med 
fast belopp (FAR, 2015). Immateriella tillgångar kan uppstå på tre sätt: via internt upparbetad, 
separat förvärv eller via rörelseförvärv. 
 
Goodwill tillhör företagets immateriella anläggningstillgångar och kan exempelvis vara 
varumärke, kunskap och rykte, som förväntas ge framtida ekonomiska fördelar för företaget. 
Det finns huvudsakligen två sätt i ett företag där goodwill kan uppstå: den kan vara internt 
upparbetad och/eller erhållen genom rörelseförvärv. Internt upparbetad goodwill uppstår ifrån 
företagets operativa verksamhet. Exempelvis kan ett företags varumärke skapas genom 
investeringar i marknadsföring och kundservice (Sundgren et al., 2007, s. 117-118) 

Goodwill uppfyller inte kriterierna för att tas upp som en immateriell tillgång enligt IFRS 38, 
eftersom det är en icke identifierbar tillgång. Därför kan goodwill inte uppstå genom separat 
förvärv, men enligt IFRS 3 Rörelseförvärv så redovisas goodwill i samband med 
rörelseförvärv. Detta innebär att goodwill uppstår när företag förvärvar ett annat företag. 
Goodwill redovisas som skillnaden mellan köpeskillingen för förvärvet och det anskaffade 
företagets bokförda värde, se Figur 2 (Thomasson et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Goodwill uppstår vid rörelseförvärv och är skillnaden mellan marknadsvärdet och bokfört värde av 
förvärvat företag.  

2.2 Värdering och nedskrivning av goodwill 
Efter att värdet av goodwill beräknats vid ett rörelseförvärv ska detta värde fördelas till det 
förvärvande företagets kassagenererande enheter. Definitionen av en kassagenererande enhet 
återfinns i IAS 36 punkt 6. Detta utgör den minsta gruppen tillgångar som kan ge upphov till 
framtida inbetalningar och som är oberoende av andra tillgångar. De enheter som goodwill 
fördelas till ska representera den lägsta nivån i företaget där goodwill kan värderas 
(AbuGhazaleh et al., 2011). Detta innebär att chefer först måste identifiera de 
kassagenererande enheterna, till exempel baserat på företagets produktionslinjer och 
verksamhetsområden. Att dela upp verksamheten i avgränsade enheter på en låg nivå är en 
stor utmaning och bedömningen är helt subjektiv. Därutöver ska det totala värdet av goodwill 
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fördelas till enheterna baserat på i vilken utsträckning de förväntas dra nytta av 
rörelseförvärvet. Även detta är beroende av chefens subjektiva bedömning (Marton et al., 
2012). 

Kassagenererande enheter med goodwill måste testas varje år för att bedöma om värdet av 
enheten har minskat. Nedskrivningstestet innebär att chefen behöver uppskatta enhetens 
återvinningsvärde och jämföra detta med det bokförda värdet. Om det bokförda värdet är 
högre måste enheten skrivas ned till återvinningsvärdet, se Figur 3. För att ta fram 
återvinningsvärdet uppskattas i sin tur enhetens verkliga värde minus försäljningskostnader, 
samt nyttjandevärdet, om dessa kan tas fram på ett tillförlitligt sätt. Återvinningsvärdet sätts 
sedan till det högsta av dessa två, se Figur 4 (AbuGhazaleh et al., 2011). I praktiken är det 
vanligare att använda nyttjandevärdet av enheten vid ett nedskrivningstest, eftersom de flesta 
kassagenererande enheter saknar en aktiv marknad och därmed verkligt värde (Hamberg et 
al., 2011). Vid eventuell nedskrivning av en kassagenererande enhet måste goodwill skrivas 
ned först, följt av övriga tillgångar i enheten, proportionellt mot deras värde (AbuGhazaleh et 
al., 2011). 

Figur 3: Hur man fastställer om goodwill ska skrivas ned. 

 

 
Figur 4: Definition av återvinningsvärde.  
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3 Teori 

I detta kapitel beskrivs de olika teorierna och varför de är relevanta för föreliggande studie. 
Slutligen presenteras tidigare forskning, vilka faktorer som har analyserats och de resultat 
som forskare kommit fram till. 
 

3.1 Agentteori och positiv redovisningsteori 
Inom redovisningsforskningen finns ett stort antal teorier som formulerats för att beskriva och 
förklara fenomen inom fältet (Frostenson, 2015). En av dessa är den så kallade agentteorin 
som tar sin utgångspunkt i att det existerar speciella förhållanden, relationer, mellan olika 
aktörer. Dessa aktörer benämns principal och agent, där principalen bemyndigar agenten att 
genomföra vissa uppgifter. Detta förhållande återfinns bland annat mellan företagsägare 
(principaler) och företagsledningen (agent). Syftet med agentteorin är att förklara varför vissa 
saker sker och förutsäga till exempel vilka redovisningsval som görs, baserat på förhållandet 
mellan principalen och agenten. De redovisningsval som görs förklaras baserat på ett antal 
antaganden om relationen mellan aktörerna: (1) det råder ett kontraktsförhållande mellan 
principalen och agenten, (2) alla parter drivs av egenintresse och är vinstmaximerande, (3) 
principalen vill minimera de kontraktskostnader som uppstår och (4) det råder en 
intressekonflikt mellan principalen och agenten, vilket gör att agenten kommer att agera i 
egenintresse till nackdel för principalen (Frostenson, 2015). 

Enligt Frostenson är det grundläggande problemet som teorin fångar upp att principalen inte 
har samma mål som agenten. Medan principalen troligen är mest intresserad av att maximera 
avkastning på sin investering vill agenten stället maximera sin egen nytta, till exempel lön, 
prestige och bonus. Beroende på vilka villkor som gäller kommer agenten därför utnyttja sin 
position i egenintresse, även om detta drabbar principalen. Risken för detta uppstår på grund 
av den informationsasymmetri som råder mellan parterna. Eftersom agenten är insatt i 
företagets verksamhet så har denne mycket mer information än principalen beträffande den 
ekonomiska situationen. Dessutom har principalen, genom att utse agenten, givit denne 
mandat att driva företaget och utforma redovisningen. Effekten är att agenten har ett övertag 
som kan utnyttjas. Detta leder till kontaktkostnader för principalen, som denne givetvis vill 
minska. Ett sätt är att försöka upprätta gemensamma mål för parterna, så att när agenten 
agerar i egenintresse kommer även principalens intressen tillgodoses. Detta kan åstadkommas 
med till exempel chefsbonus, som ger chefer i företaget extra ersättning om företaget uppnår 
bättre resultat. Det finns dock risker med sådana metoder, eftersom cheferna skulle kunna 
göra vissa redovisningsval i syfte att påverka redovisningen och göra den redovisade vinsten 
så stor som möjligt. Om redovisningen påverkas avsiktligt i stor grad, kan det leda till att den 
inte längre ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation. Detta kan i sin tur leda 
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till att investerare och långivare blir vilseledda. En investerare kan missbedöma risker hos ett 
företag och fatta beslut baserat på felaktig information (Frostenson, 2015). 

Positiv redovisningsteori bygger vidare på agentteorin och kan användas för att formulera 
hypoteser om företagsledningens beteende kopplat till redovisningen (Watts & Zimmerman, 
1990). Det centrala antagandet inom teorin är att företag består av kontrakt och att företagen 
vill minimera sina kontaktkostnader. Här betonas att aktörerna drivs av ekonomiska 
incitament som leder till värdeskapande beteende. Utöver att maximera sin egen vinst ligger 
det även i agentens intresse att framställa företaget på ett så ekonomiskt stabilt sätt som 
möjligt, till exempel genom att undvika höga skulder och stora variationer i resultatet. Detta 
signalerar att chefen gör ett bra jobb och minskar risken för påtryckningar från ägarna, 
samtidigt som det är värdeskapande för företaget. En följd av detta är att företag kommer att 
söka efter en så kostnadseffektiv lösning som möjligt för företagets organisationsform och 
redovisning. Genom större friheter för chefer att göra egna redovisningsval uppstår dock 
risken att chefer agerar i egenintressen, vilket har undersökts med utgångspunkt från teorin 
(Watts & Zimmerman, 1990). Föreliggande studie utgår från positiv redovisningsteori 
eftersom den kan användas för att beskriva och testa bakomliggande motiv som en 
företagsledning kan ha för att påverka redovisningen av goodwill till sin fördel. 

3.2 Earnings management 
Vinsthantering, även kallat earnings management , innebär att företagsledningen gör olika 
redovisningsval för att påverka företagets finansiella rapportering i syfte att vilseleda 
intressenter eller påverka till exempel bonussystem som baseras på redovisningen (Healy & 
Wahlen, 1999). Företag använder sig av olika redovisningsmetoder och lösningar som passar 
för företags uppsatta mål. Detta kan resultera i att företagets redovisning inte ger en 
rättvisande bild av företagets faktiska ekonomiska situation. 

Enligt Healy och Wahlen finns det flera möjliga motiv till att företagsledningen vill påverka 
företagets resultat, exempelvis företagsvärdering på kapitalmarknaden, krav från långivare 
och begränsningar från statlig reglering. Investerare och finansanalytiker använder 
redovisningsinformation i sin bedömning och för att fatta beslut eller ge råd om investeringar. 
Detta ger företagsledningen incitament att framställa företagets ekonomiska situation så bra 
som möjligt. Om bonus till företagsledningen är kopplat till företagets resultat kommer 
företagsledning ha ytterligare incitament att maximera vinsten. Om företaget har lån från 
banker eller andra kreditgivare så ställs vissa villkor på företaget, till exempel att uppnå en 
viss lönsamhet. Riskerar företaget att bryta mot villkoren får ledningen incitament att påverka 
redovisningen för att möta villkoren. På samma sätt begränsar statlig reglering företags 
handlingsfrihet, och om man riskerar att bryta mot reglerna kan ledningen utnyttja 
vinsthantering för att inte hamna i en situation som kan leda till påtryckningar eller straff. Två 
metoder för att påverka redovisningen som beskrivs inom vinsthantering är ”big bath 



Högskolan i Skövde; Institutionen för handel och företagande  Kandidatuppsats VT 2016 
	

	 11	

accounting” och "income smoothing", även kallad inkomstutjämning (Healy & Wahlen, 
1999). 

Med ”big bath” avses åtgärder som försämrar företagets årsresultat och därmed gör det lättare 
att visa upp starkare resultat senare år (Kirschenheiter & Melumad, 2002). För goodwill 
innebär detta att chefer väljer att genomföra nedskrivningar de år som resultatet är sämre än 
väntat. Motivet är att ta upp ytterligare kostnader direkt, för att slippa ta upp dem längre fram. 
Det anses inte lika skadligt att skriva ner då resultatet redan är dåligt, och chefen kan senare 
framhålla att företaget tagit sig förbi den svåra tiden (AbuGhazaleh et al., 2011). I Wells 
undersökning (2002) visade det sig att "big bath" förekommer i samband med VD-byte. 
Förklaringen till detta är att den nya chefen vill koppla det svaga resultatet till tidigare ledning 
och börja med ett lågt resultat som kommer jämföras med framtida prestation (Moore, 1973). 
Genom att skydda framtida vinster från eventuella nedskrivningar kommer resultatet bli 
högre, vilket kan signalera att den nya VD:n gör ett bättre jobb (AbuGhazaleh et al., 2011). 

Inkomstutjämning innebär att chefer istället genomför nedskrivningar de år då resultatet är 
bättre än väntat (Riahi-Belkaoui, 2004). Syftet med detta är att framställa företagets resultat 
som stabilare över tid, för att till exempel investerare och kreditgivare ska uppfatta företaget 
som säkrare, med andra ord att de bär lägre risk och mindre svängningar (Fundenberg & 
Tirole, 1995). Två typer av inkomstutjämning förekommer. Avsiktlig inkomstutjämning 
innebär att företagsledningen genom avsiktliga beslut utnyttjar flexibiliteten i 
redovisningsstandarderna i syfte att påverka vinsten. Naturlig inkomstutjämning är en naturlig 
konsekvens av företags verksamhet (Eckel, 1981). Studier under IFRS 3 i England, Finland 
och Spanien har visat att företag i dessa länder ägnar sig åt vinsthantering (AbuGhazaleh et 
al., 2011; Giner & Pardo, 2014; Saastamoinen & Pajunen, 2012), men forskning under 
svenska förhållanden har inte undersökt detta i någon större utsträckning (Hamberg et al., 
2011). 

3.3 Tidigare studier inom området 
I och med införandet av IFRS 3 ska regelbundna nedskrivningstester genomföras för 
goodwill, baserat på uppskattning av dess verkliga värde. Argumentet för att upphäva 
avskrivningar av goodwill är att dessa sker rent mekaniskt och inte reflekterar den verkliga 
ekonomiska situationen i företaget. Det är dock oklart om chefer använder handlingsutrymmet 
för att förbättra redovisningen genom privat information, eller om de agerar opportunistiskt 
för att påverka redovisningen (AbuGhazaleh et al., 2011). 

En av de första studierna som undersökte vilka faktorer som påverkar nedskrivning av 
goodwill under IFRS 3, publicerades av Verriest och Gaeremynck (2009). Författarna utgick 
ifrån att (1) chefer kan använda friheten vid redovisningsval för egen vinning och att (2) 
ägarstruktur, bolagsstyrning och prestation bidrar med incitament och påverkar hur cheferna 
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väljer att utforma redovisningen. Fem faktorer antogs ge incitament att genomföra 
nedskrivning av goodwill: (1) låg andel aktier ägs av storägare/familjemedlemmar, (2) låg 
andel aktier hos de tre största ägarna, (3) högre andelen oberoende styrelseledamöter, (4) att 
verkställande direktören (VD) och styrelseordförande är olika personer och (5) högre 
finansiell prestation hos företaget. För att testa faktorernas inverkan på nedskrivning av 
goodwill formulerade Verriest och Gaeremynck (2009) en regressionsmodell med variabler 
som motsvarar faktorerna, samt ett antal kontrollvariabler. Modellen testades på 47 företag 
från "Financial Times Stock Exchance" (FTSE 300) som förväntades genomföra nedskrivning 
av goodwill under åren 2005-2006. Resultatet gav inget stöd för att ägarstrukturen (faktor 1 
och 2) samt om VD och ordförande är samma person (faktor 4) har någon inverkan på 
nedskrivning. Större andel oberoende styrelseledamöter och högre finansiell prestation hade 
dock signifikant positiv inverkan. Vidare visade det sig att större företag och företag i länder 
med starkt skydd för utomstående investerare genomför nedskrivning i större utsträckning.  

En liknande studie genomfördes av Naser AbuGhazaleh, Osama Al-Hares och Clare Roberts 
(2011) i England. Författarna undersökte samband mellan fem faktorer och nedskrivning av 
goodwill: (1) finansiell prestation, (2) storlek av skuld, (3) lägre/högre vinst än väntat, (4) 
byte av VD och (5) bolagsstyrning. En regressionsmodell med sammanlagt 20 variabler 
användes för att testa faktorernas signifikans hos 272 företag från Financial Times Stock 
Exchange. Till skillnad från Verriest och Gaeremynck antog inte författarna till denna studie 
att chefer agerar opportunistiskt och fokuserade mer på bolagsstyrning i sin analys. Resultatet 
visade att svagare ekonomisk prestation, lägre/högre intäkt än väntat, ny VD, samt variabler 
som mäter styrkan hos bolagsstyrningen var signifikant associerat till större nedskrivningar. 
Signifikanta variabler för ekonomisk prestation var större bokfört värde dividerat med 
marknadsvärde, negativ förändring av rörelsekassaflöde och lägre avkastning på tillgångar. 
För bolagsstyrning var följande variabler signifikanta: större andel oberoende 
styrelseledamöter, större antal styrelsemöten, större andel aktier hos storägare och större andel 
aktier hos VD. Företagets storlek, skuld, och om VD och ordförande är samma person var inte 
signifikanta (AbuGhazaleh et al., 2011). I och med att nedskrivning av goodwill sker i större 
utsträckning hos företag med sämre finansiell situation och starkare bolagsstyrning drog 
författarna slutsatsen att IFRS 3 möjliggör redovisning av högre kvalitet. 

En undersökning på företag i Sverige genomfördes av Mattias Hamberg, Mari Paananen och 
Jiri Novak (2011). Författarna analyserade effekterna på nedskrivning av goodwill under 
perioden efter IFRS 3 infördes. Urvalet innefattade 180 företag börsnoterade i OMX Nasdaq 
från år 2001 till 2007 och som bokfört goodwill år 2004. Likt tidigare studier testades ett antal 
hypoteser om chefers beslut att skriva ner goodwill: (1) hårda lånevillkor leder till mindre 
nedskrivning, (2) högre förväntan att uppnå prognoser leder till större nedskrivning, (3) 
vinstbaserad bonus till chefer leder till större nedskrivning och (4) längre anställningar av 
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chefer leder till mindre nedskrivningar. Resultaten gav dock endast stöd åt att företag där 
chefer varit anställda länge är mindre benägna att skriva ner goodwill. 

Även i Finland har en studie genomförts av Jani Saastamoinen och Kati Pajunen (2013) som 
undersökt effekterna av företagsledningens redovisningsval och påverkan från finansiella 
marknader. Resultaten visade att större företag, som har fler anställda, och de med mer handel 
av aktier visade större benägenhet att skriva ner goodwill. Detta indikerar att företag som 
övervakas mer av investerare har incitament att ta fram redovisning av högre kvalitet. 
Ekonomisk prestation, byte av VD och negativa resultat var också associerat med 
nedskrivning, vilket författarna tolkade som en tendens hos chefer att utnyttja sitt 
handlingsutrymme opportunistiskt. 

Ytterligare två studier om nedskrivning har genomförts av Begoña Giner och Francisca Pardo 
(2014) och Nagham Al Dabbous, Naser AbuGhazaleh och Osama Al-Hares (2015). För att få 
en bättre överblick över variabler som analyserats i de olika studierna har resultaten 
sammanfattats i Tabell 1. Tabellen sammanställer vilka variabler som visade sig vara positivt 
(POS) eller negativt (NEG) associerade till nedskrivning av goodwill. Resultatet från studien 
som genomfördes av Dabbous, Ghazaleh och Al-Hares (2015) har inte tagits med eftersom 
studien genomförts i samma land och tidsperiod som den av AbuGhazaleh med medförfattare. 
Dessa två studier har analyserat i princip samma variabler och kommit fram till samma sak. 

Antalet studier om vilka faktorer som påverkar nedskrivning av goodwill under IFRS 3 är 
hittills mycket begränsat. Baserat på sammanställningen i Tabell 1 kan fem kategorier av 
variabler urskiljas som forskningen fokuserat på. Den första kategorin innehåller variabler 
som beskriver bolagsstyrningens sammansättning. I litteraturen benämns detta som ”corporate 
governance mechanisms” och syftar på faktorer som anses ge chefer incitament att påverka 
redovisningen. Hypotesen är att om bolagsstyrningen är av hög kvalitet, till exempel att det 
finns en hög andel oberoende ledamöter i styrelsen, fungerar det som en disciplinär eller 
övervakande mekanism som motiverar chefer att förmedla privat information och inte agera 
opportunistiskt. Detta innebär att chefer skulle genomföra nedskrivning av goodwill om så 
behövs. Det är i första hand Verriest och Gaeremynck (2009) samt AbuGhazaleh 
(AbuGhazaleh et al., 2011) som studerat detta, och hypotesen bekräftas av deras resultat. 
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Variabel Kategori 

V
erriest 

A
bu-G

hazaleh 

H
am

berg 

Saastam
oinen 

G
iner 

Andel aktier som inte ägs av stora ägare 

1 

POS     
Andel aktier hos de tre största ägarna POS     
Andel aktier hos stora utomstående ägare  POS    
Andel aktier hos VD  POS    
Andel aktier hos styrelseledamöter (inte VD)  POS    
Andel oberoende styrelseledamöter POS POS    
Antal styrelsemöten  POS    
Skydd för utomstående investerade POS     
Statligt ägande    NEG  
Byte av VD 

2 

 POS  POS  
”Big bath”  POS  POS POS 
Inkomstutjämning (”income smoothing”)  POS   POS 
Tiden chefer varit anställda   NEG   
Förväntan att skriva ner goodwill    POS POS 
Totalt aktievärde (”market capitalization”) 

3 

POS     
Totala tillgångar (”total assets”)     POS 
Antal anställda    POS  
Volym på aktiehandel    POS  
Om goodwill ökat 

4 
 POS    

Värdet av goodwill     POS 
Marknadsvärde delat med bokfört värde (M/B) 

5 

NEG POS   NEG 
Förändring av rörelsekassaflöde (”operating cash flow”)  NEG    
Avkastning på tillgångar (”return on assets”)  NEG  NEG  
Avkastning på soliditet (”return on assets ratio”) POS     
Marknadstillväxt (”market performance”) POS     

Tabell 1: Faktorer som är associerade med nedskrivning av goodwill. POS anger att ett signifikant positivt samband mellan 

faktorn och nedskrivning av goodwill har påvisats, medan NEG indikerar att ett negativt samband.  

Den andra kategorin innehåller variabler som fångar upp opportunistiskt beteende hos chefer. 
Detta innebär i praktiken olika redovisningsval som inte är baserade på faktiska förändringar i 
värdet av goodwill, utan på incitament att framställa företagets ekonomiska situation på ett så 
bra sätt som möjligt. Baserat på det opportunistiska perspektivet i den positiva 
redovisningsteorin kan chefer, som är agenter åt ägarna (principalerna), fatta redovisningsval 
för att maximera sin egen nytta på bekostnad av någon annan (Christie & Zimmerman, 1991). 
Det finns resultat som stöder att till exempel byte av VD och hur lång tid chefer varit 
anställda är positivt associerat med nedskrivning av goodwill. Effekten av att byta VD kan 
förklaras med att den nya VD:n (som genomför nedskrivningen) vill skylla ekonomiska 
problem på den tidigare administrationen och skydda vinster i framtiden, som kan vara 
kopplade till bonus för chefen (AbuGhazaleh et al., 2011; Saastamoinen & Pajunen, 2012). 
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Chefer som varit anställda längre är mindre benägna att skriva ner goodwill, eftersom det kan 
ge en negativ bild av deras prestationer (Hamberg et al., 2011). 

Variabeln ”förväntan att skriva ner goodwill” innebär att skillnaden mellan marknadsvärde 
och bokfört värde av eget kapital är mindre än värdet på goodwill. Detta har använts som en 
indikation på att företag borde skriva ner goodwill (Beatty & Weber, 2006). Eftersom 
variabeln är positivt associerad med nedskrivning finns det stöd för att chefer reagerar på 
försämrat ekonomiskt värde av goodwill och skriver ner det vid behov (Giner & Pardo, 2014; 
Saastamoinen & Pajunen, 2013). 

Den tredje och fjärde kategorin innehåller variabler om företagets storlek och goodwill, vilka 
är positivt associerade till nedskrivning. Storleken kan mätas i exempelvis totala tillgångar 
eller antal anställda och antas ge en indikation av hur starkt bevakat företaget är av 
investerare. Denna bevakning kan, likt bolagsstyrningen, fungera som en disciplinär 
mekanism och ge chefer incitament till att förmedla privat information (Saastamoinen & 
Pajunen, 2013).  

Den femte och sista kategorin fångar upp företags värde och ekonomiska prestation. För dessa 
variabler är resultaten delvis motstridiga. Antagandet att högre värde och prestation är positivt 
associerat med nedskrivning är baserat på att chefer i lågt presterande företag inte vill 
försämra den ekonomiska situationen ytterligare. Motargumentet, att prestation borde vara 
negativt associerat med nedskrivning, baseras på att chefer reagerar korrekt på den 
ekonomiska situationen och förmedlar privat information. Resultaten ger stöd åt båda 
argumenten (AbuGhazaleh et al., 2011; Verriest & Gaeremynck, 2009). Företagsledningens 
redovisningsval skulle dock kunna skilja sig mellan länder.  

3.4 Sammanfattning av teori  
Den teoretiska referensramen innefattar agentteori, positiv redovisningsteori, earnings 
management  och tidigare studier inom området. Positiv redovisningsteori är relevant i 
föreliggande studie eftersom den kan användas för att förklara bakomliggande motiv till 
företagsledningens redovisningsval. Earnings management ingår i referensramen för 
föreliggande studie eftersom det kan användas för att förklara företagsledningens 
redovisningsval vid nedskrivning av goodwill. Detta är allmänt vedertaget i litteraturen 
(AbuGhazaleh et al., 2011; Giner & Pardo, 2014) och passar våra frågeställningar. Resultaten 
från tidigare studier har bidragit till att avgränsa frågeställningen i föreliggande studie, genom 
att faktorer valts ut som tidigare påvisats viktiga för nedskrivning av goodwill. Hypoteser för 
associationen mellan faktorerna och nedskrivning som formulerats har inspirerats av tidigare 
studier. Dessa studier har även använts för att göra jämförelser med föreliggande studie, för 
att se om tidigare resultat kan bekräftas eller dementeras. 
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4 Metod 

 
Följande kapitel motiverar val av metod och hur urvalet ser ut för föreliggande undersökning. 
Här beskrivs också studiens datainsamling och analysmetod. Datainsamlingen redogör för 
urval, täckningsfel, eventuella bortfall och trovärdighet. Analysmetoden redogör för 
hypoteser och statistisk metod. Avslutningsvis ges en kort kritisk reflektion över val av metod. 
 

4.1 Metodval 
De två huvudsakliga forskningsstrategierna inom företagsekonomisk forskning kallas 
kvalitativ och kvantitativ metod. Valet av metod avgörs delvis av den kunskapssyn som 
forskaren har och vilka fenomen som ska studeras (Bryman & Bell, 2011). I föreliggande 
studie analyserades ett antal faktorer som antogs påverka företagsledningens val att 
genomföra nedskrivning av goodwill, med utgångspunkt från kvantitativ metod. Valet av 
metod motiverades dels av att analysen baserades på en stor mängd kvantitativ 
redovisningsdata, samt på att studien utgjorde en orsaksförklarande undersökning som avsåg 
att identifiera de faktorer som påverkar nedskrivning. Kvantitativ metod är lämplig för att 
undersöka olika företeelser genom statistiska metoder baserat på att bekräfta eller förkasta 
hypoteser (Holme & Solvang, 1991). Detta kan göras genom att operationalisera företeelser i 
variabler och testa om ett samband finns mellan dessa (Svenning, 1997).  

Föreliggande studie utgick ifrån en deduktiv ansats, vilket innebär att studien baseras på 
befintlig kunskap, forskning och teoribildning inom ämnet (Bryman & Bell, 2011). Med 
deduktiv ansats menas att författaren vill bevisa något, utifrån allmänna principer och 
befintliga teorier. Hypoteser formulerades från den befintliga teorin och prövades sedan 
empiriskt. Att utgångspunkten låg i befintlig teori ansågs förstärka forskningens objektivitet. 
Samtidigt begränsades forskningen till vad som redan är känt, vilket kunde leda till att inget 
nytt upptäcks (Patel & Davidson, 2011, s. 23) 

Eftersom det fanns väl etablerade teorier om företagsledningars redovisningsval var det 
lämpligt att utgå från dessa för att sedan besvara föreliggande studies frågeställning. Utifrån 
dessa teorier kunde hypoteser formuleras om samband mellan olika faktorer och 
redovisningsval fanns, vilka sedan kunde prövas för att bekräfta eller förkasta faktorernas 
inverkan. Analysen baserades på data som samlats in från börsnoterade företags 
årsredovisningar, vilket gjorde det möjligt att dra slutsatser om faktorernas statistiska 
samband med företagsledningens redovisningsval. 
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4.2 Datainsamling 

4.2.1 Urval 
I föreliggande studie analyserades redovisningsval hos företagsledningar i företag noterade på 
Stockholmsbörsen OMX Nasdaq large cap år 2011-2014. Detta resulterade i totalt 77 företag. 
Fyra krav ställdes sedan för att inkludera bolag i studien: årsredovisningen måste vara 
tillgänglig, bolaget måste vara noterat på large cap det senast året och bolaget måste ha 
bokfört goodwill. Vidare filtrerades urvalet genom att ta bort alla bolag som placerats i 
kategorin Finansiella. Detta motiverades av att dessa bolag, till exempel banker, skiljer sig på 
många sätt från andra bolag. Författare till flera publicerade studier har valt att göra på samma 
sätt (AbuGhazaleh, Al-Hares, & Roberts, 2011; Giner & Pardo, 2014). Det slutgiltig urvalet 
innehöll 49 bolag, vilket gav 196 bolagsår. Krav på årsredovisningen ställdes eftersom det var 
nödvändigt för insamlingen av redovisningsdata. Studien avgränsades till large cap 
(omsättning över 1 miljard euro), och dessa bolag är viktiga och intressanta att studera 
eftersom de har en större påverkan på intressenterna (exempelvis staten och investerare). 
Tidsperioden motiverades av att data därifrån var aktuell och lättillgänglig. Slutligen ställdes 
krav på goodwill och nedskrivning eftersom syftet med studien var att studera samband 
mellan olika faktorer och nedskrivning av goodwill. Urvalsprocessen redovisas i tabell 2. 

Urvalsprocess Antal 
Företag noterad large cap  77 
Företag uppfyller inte krav  -28 
Antal bolag: =49 
Antal bolagsår (49 * 4 år): =196 
Tabell 2: Urvalsprocess 
 

Underlaget för undersökningen var sekundärdata hämtat ifrån företagens årsredovisningar. 
Sekundärdata definieras som data som redan samlats in från tidigares studier (Eliasson, 2013). 
Eftersom data i föreliggande studie har hämtats från befintliga årsredovisningar räknas detta 
till sekundärdata. Fördelen med att använda sekundärdata är att ett större urval kan göras, 
eftersom redan registrerad historisk data finns tillgänglig. En annan fördel med sekundärdata 
jämfört med primärdata är att datainsamlingen blir mer tidseffektiv. 

Årsredovisningarna hämtades från Infotorg om det var möjligt, annars hämtades de från 
företagens egna webbsidor. Det fanns ett antal begränsningar med denna metod. För det första 
var insamling av data tidskrävande eftersom 196 bolagsår skulle undersökas. Ett annat 
problem var att insamlingsprocessen innebar manuell bearbetaring, vilket kunde öka risken 
för datainmatningsfel och tolkningsfel. För att minska riskerna valde vi att jobba parallellt, 
vara noggranna vid datainmatningen, samt kontrollera varandras jobb. Eftersom 
årsredovisningarna har upprättats efter ett regelverk och granskats av auktoriserade revisorer 
kan de anses ha hög tillförlitlighet. 
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4.2.2 Täckningsfel och bortfall 
Täckningsfel och bortfall är två vanliga problem som kan uppstå när kvantitativ metod 
används. För att minska riskerna för övertäckningsfel satte vi upp noggranna urvalskriterier, 
som skulle säkerställa att de företag som inkluderats i undersökningen faktiskt ingick i 
målpopulationen. Enheterna i urvalet identifierades från OMX Nasdaq register över noterade 
företag under den valda perioden, vilket minimerade risken för undertäckningsfel. 

Bortfall definieras som element inom urvalsramen för vilka mätdata saknas, till exempel på 
grund av att undersökningsdeltagare inte svarat eller att data av någon anledning inte finns 
tillgänglig (Dahmström, 2011). I föreliggande studie fanns risk för bortfall, om företag i 
undersökningen saknade årsredovisning, eller om redovisningen inte innehöll nödvändig 
information. Denna risk ansågs dock vara låg, eftersom det finns krav på att företag upprättar 
årsredovisning enligt vissa regler. Efter datainsamlingen genomförts uppstod bortfall på tre 
bolagsår, vilket motsvarade 1,5%. Detta redogörs i tabell 3. 

År 2011 2012 2013 2014 Totalt 
Antal företag som 
ingår i ramen 

 
49 

 
49 

 
49 

 
49 

 
196 

Bortfall 2 1 0 0 3 
Procent av bortfall 4.1% 2.0% 0,0% 0,0% 1.5% 
 Tabell 3: Bortfall 

 
4.2.3 Trovärdighet 
För att bedöma en undersöknings trovärdighet används två begrepp: validitet och reliabilitet. 
Med validitet avses om författarna i studien verkligen har mätt det som avsågs att mäta. 
Validiteten besvarar frågan om undersökningen är giltig. För att öka validiteten i en 
undersökning kan författarna försöka att så tydligt som möjligt definiera sina begrepp 
(Eliasson, 2013, s. 16), vilket även har gjorts i denna studie. För att uppnå hög validitet har 
föreliggande studiens hypoteser operationaliseras enligt definitioner som är etablerade i 
granskade vetenskapliga artiklar. För att analysera om föreliggande studiens hypoteser 
stämmer eller inte användes årsredovisningar. Skulle någon annan använda sig av samma 
metod för att undersöka samma hypoteser, kommer de med stor sannolikhet att uppnå 
liknande resultat. 

Med reliabilitet avses att mätningarna är korrekt genomförda och att de är tillförlitliga. Hög 
reliabilitet innebär att undersökningen är reproducerbar, det vill säga att den kan genomföras 
flera gånger och ge samma resultat (Eliasson, 2013). Reliabilitet definieras också som 
tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2011). Ju mer ett resultat är tillförlitligt, desto högre 
reliabilitet har undersökningen. Det är viktigt att veta vad som skapar reliabilitet och hur man 
som författare kan öka den. Hur mätningar utförs och hur noggrant författarna arbetar med 
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insamlad data bestämmer reliabiliteten hos en undersökning, enligt Eliasson (2013, s. 15). 
Författarna till föreliggande studie har varit noggranna vid datainsamlingen och kontrollerat 
varandras arbete för att se till att det insamlade materialet var korrekt. Studien har haft tydliga 
urvalskriterier, använt sig av kvantitativ metod och etablerade statistiska analysmetoder för att 
uppnå så hög reliabilitet som möjligt. Hög reliabilitet har också säkerställts genom att 
författarna utgått ifrån tidigare forskning för att välja hur variablerna i studien skulle 
operationaliseras. 

4.3 Analysmetod 

4.3.1 Formulering av hypoteser 
Undersökningen av vilka faktorer som påverkar företagsledningens redovisningsval vid 
nedskrivning av goodwill baserades på hypotesprövning. Detta innebar att ett antal hypoteser 
formulerades som beskrev det förväntade sambandet mellan faktorer och nedskrivningar. 
Valet av faktorer baserades på resultat från tidigare forskning och hypoteserna prövades med 
statistiska tester för att kunna dra slutsatser om huruvida sambanden var statistiskt 
signifikanta. 

Föreliggande studie undersökte sambandet mellan fyra faktorer och nedskrivning av goodwill: 
byte av verkställande direktör (VD), förändringar i företagets resultat, företagets storlek, samt 
avkastning. Flera studier har tidigare undersökt inverkan av VD-byte och funnit att detta är 
signifikant positivt associerat med nedskrivning (AbuGhazaleh et al., 2011; Saastamoinen & 
Pajunen, 2013). Med andra ord så har företag med en ny VD större tendens att skriva ner 
goodwill. En förklaring till detta är att den nya VD:n vill koppla ekonomiska svårigheter till 
den tidigare administrationen, och signalera att den svåra tiden ligger bakom företaget 
(AbuGhazaleh et al., 2011). Genom att skriva ner goodwill minkar VD:n risken för 
nedskrivningar i framtiden, och skyddar framtida vinster. Med utgångspunkt från detta 
resonemang formulerades den första hypotesen H1: 

H1: Det råder ett signifikant positiv samband mellan byte av VD och nedskrivning av 
goodwill. 

Förändringar i företagets resultat kan påverka nedskrivningar på två sätt. Studier har visat att 
chefer väljer att skriva ner goodwill då företaget redan har ett svagt resultat. Beteendet 
beskrivs som en typ av vinsthantering (earnings management), så kallad ”big-bath”. Detta 
syftar till att chefer, likt en ny VD, vill skydda framtida vinster från nedskrivningar och 
signalera till investerare att den svåra tiden är över. Förklaringen bygger också på antagandet 
att det inte anses lika skadligt att genomföra en nedskrivning då resultatet redan är lågt 
(AbuGhazaleh et al., 2011).  
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På motsvarande sätt visar forskningen att företag även har större tendens att genomföra 
nedskrivningar när resultatet är bättre än väntat. Detta beteende innefattas också av 
vinsthantering och kallas inkomstutjämning (income smoothing). Motivet antas vara att 
företagsledningen vill framställa företagets vinster som mer stabila, eller stadigt ökande över 
tid, vilket kan ge investerare ett intryck av att investeringen bär en lägre risk (AbuGhazaleh et 
al., 2011). Givet dessa företeelser formulerades två hypoteser, H2 och H3 som avspeglade 
vinsthantering: 

H2: Det råder ett signifikant positiv samband mellan svaga resultat (innan nedskrivningar) 
och nedskrivning av goodwill. 

H3: Det råder ett signifikant positiv samband mellan starka resultat (innan nedskrivningar) 
och nedskrivning av goodwill. 

Flera studier har undersökt sambandet mellan företags storlek och/eller avkastning, och 
nedskrivning av goodwill (Giner & Pardo, 2014; Verriest & Gaeremynck, 2009). Resultaten 
är samstämmiga när det gäller storlek, och visar att större företag har större benägenhet att 
genomföra nedskrivningar. Detta förklaras genom att stora företag övervakas i större 
utsträckning av exempelvis investerare, och att cheferna då har incitament att inte försöka 
påverka redovisningen. Istället använder de sin kunskap om företagets interna situation för att 
förmedla information om förändrade omständigheter. När det kommer till avkastning är 
resultaten delvis motstridiga, då vissa studier rapporterar att större avkastning ökar 
benägenheten att genomföra nedskrivningar, medan andra rapporterar det motsatta. Ett 
argument som har lyfts fram är att företag med större avkastning också övervakas mer av 
intressenter och därmed ger chefer incitament att förmedla privat information. Motargumentet 
är att företag med låg avkastning har en ansträngd ekonomisk situation och inte vill försämra 
den ytterligare genom nedskrivningar. Baserat på detta resonemang formulerades de två 
hypoteserna H4 och H5, där H5 inte specificerade riktningen för sambandet: 

H4: Det råder ett signifikant positiv samband mellan företags storlek och nedskrivning av 
goodwill. 

H5: Det råder ett signifikant samband mellan företags finansiella situation och 
nedskrivning av goodwill.  

Hypoteserna i föreliggande studie finns sammanfattade Figur 5. 
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Figur 5: Sammanfattning av hypoteser 

4.3.2 VD-byte 
För att statistiskt testa sambanden som ställdes upp i hypoteserna behövde de 
operationaliseras. Detta innebar att de fenomen som studien avsåg att undersöka formulerades 
i termer av mätbara variabler. Operationaliseringen som tillämpades i föreliggande studie 
hämtades från tidigare forskning. Byte av VD representerades med hjälp av binära variabler 
VD-byte som antog värdet 0 det år då företaget inte hade bytt VD, och värdet 1 det år en ny 
VD hade tillträtt (AbuGhazaleh et al., 2011). På samma sätt kodades nedskrivning av 
goodwill med variabeln NEDSKRIVNING som antog värdet 1 de bolagsår goodwill hade 
skrivits ner och värdet 0 då nedskrivning inte skett. 

4.3.3 Svaga och starka resultat 
Operationaliseringen av ”svaga” och ”starka” resultat, från årsredovisningen, som benämndes 
i hypotes H2 och H3 följde studien av AbuGhazaleh med medförfattare (AbuGhazaleh et al., 
2011). Som mått på resultat i denna studien användes EBITDA (earnings before interest, 
taxes, depreciation and amortization). Detta mått definieras i ekvation 1. 

Ekvation 1: EBITDA = rörelseresultat + avskrivningar + nedskrivningar 

Här definieras företag som i och ett svagt resultat innan nedskrivning som Ri. Sedan tas 
skillnaden mellan resultaten år t – 1 och t delat med totala tillgångar vid t – 1, förutsatt att Ri 
var lägre än medianen för alla negativa värden av R (ekvation 2). Om Ri inte var lägre än 
medianen av negativa värden sattes Ri till 0. 

Ekvation 2: 𝑅" =
$%&'()*+$%&'()*,-
'./010	/"113å5306*,-

	𝑜𝑚	𝑅" < 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑛	𝑓ö𝑟	𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎	𝑅 

Ett svagt resultat för ett företag definieras i föreliggande studie således som när förändringen i 
resultatet från år t – 1 till år t är mindre än medianen av alla negativa resultatförändringar. På 
ett liknande sätt definierades ett starkt resultat innan nedskrivning som Si. Sedan beräknades 

H1: VD-byte
H2: Svaga resultat
H3: Starka resultat
H4: Företags storlek
H5: Avkastning (ROA) 

Nedskrivning 
av goodwill
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skillnaden mellan resultaten år t – 1 och t delat med totala tillgångar vid t – 1, förutsatt att Si 
var högre än medianen för alla positiva värden av S (ekvation 3). 

Ekvation 3: 𝑆" =
$%&'()*+$%&'()*,-
'./010	/"113å5306*,-

	𝑜𝑚	𝑆" > 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑛	𝑓ö𝑟	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎	𝑆 

Ett stark resultat för ett företag definieras i föreliggande studie således som när förändringen i 
resultatet från år t – 1 till år t är större än medianen av alla positiva resultatförändringar. 

4.3.4 Företagsstorlek  
Det finns ett stort antal operationaliseringar av företags storlek att hämta i litteraturen (Giner 
& Pardo, 2014; Verriest & Gaeremynck, 2009; Saastamoinen & Pajunen, 2013). I 
föreliggande studie användes totala tillgångar (T) som mått för storlek, eftersom det är lätt att 
beräkna på ett tillförlitligt sätt utifrån årsredovisningen, och avspeglar hur omfattande 
företagets verksamhet är. Tillgångar definieras i ekvation 4. 

Ekvation 4: T = totala tillgångar 

4.3.5 Företags finansiella prestation 
Det är viktigt att studier som undersöker nedskrivning av tillgångar, tar hänsyn till företagets 
finansiella situation (Wilson, 1996). Anledning till detta är att chefer ska genomföra 
nedskrivning av goodwill om det förväntade framtida kassaflödet för kassagenererande 
enheter försämras. Faktorer som fångar upp chefers förväntningar om framtida kassaflödet 
kontrollerar således de förväntade nedskrivningarna. Eftersom chefers förväntningar inte kan 
mätas direkt används istället mått som fångar upp företagets finansiella situation som helhet 
(AbuGhazaleh et al., 2011). I föreliggande studie användes avkastning på tillgångar ROA 
(return on assets), för att operationalisera företagets finansiella situation. ROA kan anses 
avsegla hur väl företagets ledning använder de tillgångar som aktieägarna investerat för att 
generera vinst, och är ett viktigt mått för hur lönsamt företaget är. Avkastning på tillgångar 
definieras i Ekvation 5. 

Ekvation 5: 𝑅𝑂𝐴 = KLMN1/0/	Oö6L	O"505M"L110	P.M/L6		Q	RLSMT6"U5"53	0U	3..SV"11
'./010	/"113å5306	Q	RLSMT6"U5"53	0U	3..SV"11

 

4.3.6 Statistisk analys 
Till att börja med har den empiriska datamängden beskrivits med deskriptiv statistik, för att 
ge insikt i hur fördelningarna för variablerna såg ut. Detta beskrivs med hjälp av bland annat 
tabeller och figurer. De fem hypoteserna som formulerades i föreliggande studie testades med 
hjälp av statistiska tester för att identifiera signifikanta samband mellan de utvalda faktorerna 
och nedskrivning av goodwill. Hypotes H1 testades med chi2-test, där andelen bolagsår med 
nedskrivning och byte av VD jämfördes med andelen bolagsår med nedskrivning och samma 
VD. Detta kunde fånga upp om byte av VD påverkade tendensen att genomföra nedskrivning. 
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För att testa H2 kodades variabeln R om till en binär variabel BIGBATH som antog värdet 1 
då R < 0 och värdet 0 då R = 0. Hypotesen testades sedan med chi2-test, där andelen bolagsår 
med nedskrivning och svagt resultat jämfördes med andelen bolagsår med nedskrivning utan 
svagt resultat. På samma sätt testades H3, baserat på den binära variabeln SMOOTH som 
antog värdet 1 då S > 0 och värdet 0 då S = 0. 

Hypoteserna H4 och H5 formulerades för att undersöka om företagets storlek och finansiella 
prestation påverkade valet att skriva ner goodwill. För att testa hypoteserna delades alla 
bolagsår upp i två grupper baserat på om nedskrivning genomförts (G1) eller inte (G2). Sedan 
jämfördes omsättningen respektive avkastningen för G1 och G2 med t-test, vilket fångade upp 
om storlek och prestation påverkade tendensen att genomföra nedskrivningar. 

4.3.7 Chi2-test 
Chi2-test genomfördes i föreliggande studie för att utreda om det fanns samband mellan två 
kvalitativa variabler. Signifikansnivån är det gränsvärdet för signifikanssannolikheten (p-
värdet) då nollhypotesen förkastas. Vi valde att utgå ifrån en signifikansnivå på 5 %, vilket 
innebar att nollhypotesen förkastas om p < 0.05. Detta innebär att risken är 5 % att förkasta 
nollhypotesen när den är sann. Valet av signifikansnivå motiveras av att det är den vanligaste 
förkommande nivån i litteraturen och är allmänt vedertagen av forskare. Vidare ger den en 
mycket låg risk för falska upptäckter. Formeln för chi2-test finns i Ekvationen 6. 

Ekvation 6: 𝑋X = (Z[+$[)
]

$[
^
"_`   

  
W=Antalet celler i korstabellen  
𝑂"=Observerad frekvens 
𝐸"=Förväntade frekvens  
För att kunna genomföra chi2-test var följande krav tvungna att vara uppfyllda: 1) variabler 
ska vara oberoende, 2) högst en av fem frekvenstal är mindre än 5, 3) alla frekvenser är större 
än 1. Om frekvenserna var för låga skulle Fishers exakta test användas istället för att utreda 
samband mellan variabler (Wahlin, 2011, s. 241). 

4.3.8 T-test  
T-test är det vanligaste sättet att jämföra kvantitativ data för två grupper (Løvås, 2006, s. 
316). I föreliggande studie tillämpades t-test för att studera sambandet mellan nedskrivning av 
goodwill, företagets storlek och finansiella prestation. För att genomföra t-test krävdes att 
observationerna var normalfördelade. Genom att räkna ut variablernas medelvärde och 
standardavvikelse, kan värdet på teststatistikan t beräknas, p-värdet och pröva hypoteserna. 
Formeln för t-test finns i Ekvation 7. 



Högskolan i Skövde; Institutionen för handel och företagande  Kandidatuppsats VT 2016 
	

	 24	

Ekvation 7: 𝑡 = b+c	

d-
]

e-
Qd]

]

e]

   

 

𝑋 = Medelvärdet för X 

𝑌	= Medelvärdet för Y  

S = Standardavvikelse  
N = Antal observationer  
 

4.4 Metodkritik 
Som med alla vetenskapliga metoder finns det vissa begränsningar med kvantitativ metod och 
deduktiv ansats. I föreliggande studie användes statistiska tester för att undersöka ett antal 
hypoteser och dra slutsatser om vilka orsakssamband som finns mellan incitament och 
nedskrivning av goodwill. Detta kan påvisa signifikanta associationer mellan t.ex. VD-byte 
och nedskrivning, men kan inte bekräfta att det föreligger ett orsakssamband. De direkta 
orsakerna till företagsledningens redovisningsval kan inte observeras direkt, utan kan endast 
studeras genom att operationalisera variabler som antas fånga upp eller motsvara de fenomen 
som studeras. 

Eftersom föreliggande studie tar sin utgångspunkt i en deduktiv ansats kommer resultaten att 
tolkas utifrån redan känd kunskap och existerande teorier. Detta är lämpligt för den givna 
problemformuleringen, men innebär samtidigt att ny teoribildning inte är möjlig. Detta 
tillvägagångsätt syftar till att bekräfta eller förkasta resultat från tidigare forskning, men kan 
inte vidareutveckla den teoretiska kunskapen på området. 

Det empiriska materialet som analysen utgår ifrån består av bearbetad sekundärdata från 
företags årsredovisningar. Detta skiljer sig från primärdata, vilket utgörs av direkta 
observationer i verkligheten. En nackdel med att arbeta med sekundärdata är att empirin 
hamnar längre från verkligheten, och att datamaterialet redan är bearbetat av andra. I 
föreliggande studie var det dock inte möjligt att göra en primär datainsamling, och 
sekundärdata som används kan betraktas som tillförlitlig eftersom den tagits fram av erfarna 
ekonomer och granskats av revisorer. 

Enligt Jacobsen (2002) finns det en risk att stora kvantitativa studier blir ytliga. Detta beror på 
att den stora datainsamlingen gör det svårt att genomföra en djupare analys och se 
variationerna. Föreliggande studie hade en specifik frågeställning och analysen begränsades 
för att inte vara för bred. 
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Istället för att studera företags årsredovisningar hade intervjuer med respektive ansvarig på 
olika företag kunnat genomföras och på det sättet ta reda på orsaken bakom en nedskrivning. 
Författarna till föreliggande studie ansåg dock att denna typ av undersökning inte var 
tillförlitlig eftersom det inte var troligt att företag skulle medge om deras underliggande orsak 
var någon annan än faktisk värdeminskning. Även om vissa företag eventuellt skulle vara 
ärliga i en sådan undersökning, skulle antalet troligen vara för litet för att kunna generalisera. 
Ett alternativ till detta var att intervjua revisorer för att se om de, i sin yrkesroll, hade upptäckt 
några samband eller underliggande orsaker till nedskrivning. Men även här skulle ett resultat 
grunda sig på ett fåtal intervjuer och därmed inte vara tillförlitligt. 
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5 Empiri 

I detta kapitel presenteras resultaten från föreliggande undersökning, baserat på tester om de 
fem hypoteserna som beskrivits kan bekräftas eller förkastas. Nedan beskrivs om företagen 
har gjort nedskrivning av goodwill något utav åren, om ett VD-byte gjorts, företagens storlek 
och deras resultat. Informationen har hämtats från företagens årsredovisningar. Den 
insamlade data redovisas i form av tabeller och figurer, för att ge en bättre överblick över 
resultatet i undersökningen. 
 

5.1 Nedskrivning av goodwill 
I denna studie visade det sig att det var vid 47 av totalt 193 bolagsår som nedskrivning av 
goodwill hade genomförts. Tabellen nedan visar hur många företag för varje år som hade 
genomfört nedskrivning av goodwill. 

År 2011 2012 2013 2014 Totalt 
Antal företag  

47 
 
48 

 
49 

 
49 

 
193 

Antal nedskrivning av 
goodwill 

 
13 

 
11 

 
11 

 
12 

 
47 

Procent av företag med 
nedskrivningar 

 
27.66% 

 
22.92% 

 
22.44% 

 
24.49% 

 
24.35% 

Tabell 4: Nedskrivning av goodwill 

5.2 VD-byte 
Tabell 5 visar en sammanställning av under vilka bolagsår som VD-byte skett. Totalt sett sker 
VD-byte vid 23 av 193 bolagsår, det vill säga 11.92%. 

År 2011 2012 2013 2014 Totalt 
Antal företag 47 48 49 49 193 
VD-byte 9 5 7 2 23 
Procent av företag med 
VD-byte 

 
19.15% 

 
10.42% 

 
14.29% 

 
4.08% 

 
11.92% 

Tabell 5:VD-byte 

Baserat på data om under vilka bolagsår VD-byte och nedskrivning skett, beräknades en 
korstabell för antalet bolagsår där VD-byte sker/inte sker, samt nedskrivning genomförs/inte 
genomförs. Korstabellen redovisas i Tabell 6, där det t.ex. framgår att VD-byte och 
nedskrivning skett under 12 bolagsår, medan VD-byte och ingen nedskrivning skett vid 11 
bolagsår. 
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Tabell 6: Chi2-test för VD-byte 

 För att se om ett samband fanns mellan VD-byte och nedskrivning av goodwill undersöktes 
andelen bolagsår som genomfört ett VD-byte i samband med nedskrivning av goodwill. Detta 
undersöktes statistiskt med chi2-test, vilket gav X = 10,97 och ett p-värde på 0,0009 (för 
beräkning av p-värde, se Bilaga 4). P-värdet är under den valda signifikansnivån på 0,05, 
vilket visar att det finns ett signifikant samband mellan VD-byte och nedskrivning. 
Sambandet redovisas i Tabell 7. 

 Antal 
företag 

Antal 
nedskrivningar 

VD-byte Ej VD-
byte 

p-värde Observerat 
statistiskvä
rde 

Totalt 193 47 23 170 0.0009 10.97 
 Tabell 7: Resultat av VD-byte 

5.3 Svaga resultat 
 Svagt resultat för ett företag definieras i föreliggande studie som när förändringen i resultatet 
från år t – 1 till år t är mindre än medianen av alla negativa resultatförändringar. Detta är av 
intresse baserat på antagandet att starkt negativa resultat kan påverka bedömningen om 
nedskrivning av goodwill ska genomföras. Innan analysen genomfördes filtrerades kraftiga 
extremvärden bort, vilket motsvarade resultatförändringar < -0.10. Korstabellen för den 
binära variabeln BIGBATH och nedskrivning av goodwill visas i Tabell 8. 

 
 

 

	
 

Tabell 8: Antalet bolagsår med/utan svagt resultat (BIGBATH) och med/utan nedskrivning av goodwill 

För att testa hypotes H2 så undersöktes om andelen företag som skriver ner goodwill påverkas 
om företaget har ett svagt resultat eller inte. Även här har chi2-test använts för att undersöka 
om det förelåg ett statistiskt signifikant samband. Detta resulterade i ett X-värde på 5,88 med 
p-värde 0,015. P-värdet ligger således under signifikansnivån på 0,05 och slutsatsen är att 
association mellan svagt resultat och nedskrivning är signifikant. I Figur 6 visas ett 
stolpdiagram över svaga resultat R hos företag som skriver ner goodwill respektive företag 

  VD-byte  
  Ja Nej Summa 

Nedskrivning Ja 12 35 47 
Nej 11 135 146 

 Summa 23 170 193 

  BIGBATH  
  1 0 Summa 
NEDSKRIVNING 1 15 32 47 

0 23 123 146 
 Summa 38 155 193 
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som inte gör nedskrivning. Stolpens höjd anger medelvärdet och morrhåren visar 
standardfelet av medelvärdet. 
 
 
 
 
 
 

 

	
	
	
	
	
Figur 6: Svagt resultat hos företag som skriver ner och inte skriver ner goodwill. 

5.4 Starka resultat 
 Starkt resultat för ett företag definieras i denna studie som att förändringen i resultat från år t 
– 1 till år t är större än medianen av alla positiva resultatförändringar. På samma sätt som för 
svaga resultat antas det att oväntat positiva resultat kan påverka bedömningen om goodwill 
ska skrivas ned eller inte. Även här fanns kraftigt avvikande extremvärden, vilket motiverade 
att avvikande observationer filtrerades bort innan analysen genomfördes (resultatförändringar 
> 0.10). Detta resulterade i att sju bolagsår togs bort. Korstabellen för den binära variabeln 
SMOOTH och nedskrivning av goodwill visas i Tabell 9. 

 
 
 
 
 
 

Tabell 9: Antalet bolagsår med/utan starkt resultat (SMOOTH) och med/utan nedskrivning av goodwill 

För att testa hypotes H3 så undersöktes om andelen företag där nedskrivning av goodwill 
genomförts påverkas av om företaget har ett starkt resultat eller inte. Som för svaga resultat 
användes chi2-test för att testa om det förelåg ett statistiskt signifikant samband. Detta gav ett 
X-värde på 0,12 med p-värde 0,73. Eftersom p-värdet ligger över signifikansnivån på 0,05 
med god marginal visar resultatet att association mellan starkt resultat och nedskrivning inte 
är signifikant. I Figur 7 visas ett stolpdiagram över starka resultat S hos företag som skriver 
ner goodwill respektive företag som inte gör nedskrivning.	 Stolpens höjd anger medelvärdet 
och morrhåren visar standardfelet av medelvärdet. 

  SMOOTH  
  1 0 Summa 
NEDSKRIVNING 1 12 35 47 

0 41 105 146 
 Summa 53 140 193 

Inte nedskrivning Nedskrivning

Svaga resultat

−0
.0

6
−0

.0
5

−0
.0

4
−0

.0
3

−0
.0

2
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1
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Figur 7: Starkt resultat hos företag som skriver ner och inte skriver ner goodwill. 

5.5 Företags storlek 
Företagets storlek definieras i föreliggande studie som företagets totala tillgångar. Statistik 
över denna variabel för företag som skriver ner respektive inte skriver ner goodwill 
sammanfattas i Tabell 10. 

Tabell 10: Medelvärde och standardavvikelse för totala tillgångar. 

För att se om ett samband förelåg mellan totala tillgångar och nedskrivning av goodwill 
(hypotes H4), jämfördes tillgångar hos företag som genomför nedskrivning med tillgångar hos 
företag som inte gör det. T-test användes för att testa den statistiska signifikansen av ett 
eventuellt samband, vilket resulterade i ett t-värde på 0,17 med p-värde 0,87. Association 
mellan tillgångar och nedskrivning förefaller således inte vara signifikant. I Figur 8 visas ett 
stolpdiagram över företags tillgångar hos företag som skriver ner goodwill (1) respektive 
företag som inte gör nedskrivning. Stolpens höjd anger medelvärdet och morrhåren visar 
standardfelet av medelvärdet. 

 

 
 
 
 
 

Nedskrivning av 
goodwill 

Antal Medelvärde Standardavvikelse 

Ja 47 61 217,13 71 002,83 
Nej 146 63 356,91 90 387,22 
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Figur 8: Totala tillgångar hos företag som skriver ner och inte skriver ner goodwill.  

5.6 Företags finansiella prestation  
Precis som för totala tillgångar användes t-test för att se om det förelåg ett signifikant 
samband mellan ROA (finansiell prestation) och nedskrivning av goodwill (hypotes H5). 
Detta resulterade i ett t-värde på 1,75 med p-värde 0,082. P-värdet är således större än den 
förvalda signifikansnivån, vilket innebär att undersökningen visar att det inte föreligger något 
statistiskt signifikant samband. Deskriptiv statistik för företagens prestation (ROA) återfinns i 
Tabell 11. 

Nedskrivning av 
goodwill 

Antal Medelvärde Standardavvikelse 

Ja 47 0,077 0,045 
Nej 146 0,094 0,080 

Tabell 11: Medelvärde och standardavvikelse för ROA 

Medelvärdet för ROA hos företag som väljer att genomföra nedskrivning av goodwill är dock 
något lägre jämfört med företag som väljer att inte göra det, och p-värdet ligger nära gränsen 
för signifikans. Det finns således en svag indikation att företag med sämre ROA ofta väljer att 
genomföra nedskrivningar. Ett stolpdiagram för ROA hos företag som skriver ner goodwill 
respektive inte visas i Figur 9.	 Stolpens höjd anger medelvärdet och morrhåren visar 
standardfelet av medelvärdet. 

 
 
 
 
 
 
Figur 9: ROA hos företag som skriver ner och inte skriver ner 

goodwill.
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6 Analys 

 
I detta kapitel analyseras de empiriska resultaten från undersökningen, för att tolka 
resultaten och besvara studiens forskningsfrågor. Här knyts även resultaten från 
undersökningen samman med de teorier som presenterades i kapitel 3. 
 
Syftet med föreliggande studie var att hitta eventuella samband mellan ett antal faktorer och 
nedskrivning av goodwill. Tidigare forskning har undersökt samband mellan ett stort antal 
faktorer och nedskrivning (AbuGhazaleh et al., 2011; Saastamoinen & Pajunen, 2013). Vilka 
faktorer som påverkar mest är svårt att fastställa eftersom flera faktorer samtidigt kan påverka 
en företagslednings redovisningsval, och studier har genomförts i flera länder med varierande 
kultur och lagar (Giner & Pardo, 2014). Studiernas urval och omfattning påverkar också 
resultaten i analyserna. Därför krävs en lämplig datainsamlingsmetod och urvalsstorlek för att 
ett tillförlitligt resultat ska kunna erhållas. Chefers bakomliggande motiv till att genomföra 
nedskrivningar kan inte observeras direkt, men hypoteser om olika faktorers inverkan kan 
formuleras. Baserat på statistisk analys av empirisk data kan hypoteserna sedan antingen 
bekräftas eller förkastas. Till sist kan slutsatser dras om vilka faktorer som påverkar chefers 
redovisningsval. 

6.1 VD-byte 
I denna studie användes chi2-test för att utreda om det förelåg ett samband mellan 
nedskrivning av goodwill och VD-byte. Testet gav ett p-värd på 0,0009, vilket påvisade ett 
statistiskt signifikant samband, det vill säga att H1 bekräftas. De företag som bytt VD under 
året har en större tendens att skriva ner goodwill samma år, eller året därefter, (52 %) än 
företag som inte bytt VD (21 %). Detta resultat antyder att en ny VD har incitament att 
påverka företagets redovisning i samband med tillträdet. Det finns två möjliga 
förklaringsmodeller för vilka incitament som ligger bakom beslutet att genomföra 
nedskrivning. Den första är att företaget har en svår finansiell situation i samband med VD-
bytet (Murphy & Zimmerman, 1993). Ägarna tycker kanske att föregående VD inte lyckats 
förbättra företagets verksamhet och vill därför ta in en ny person i hopp om att vederbörande 
kan förbättra ekonomin i företaget. Detta resonemang innebär att företag som byter VD har en 
signifikant sämre finansiell situation än företag som inte byter VD. Beslutet att skriva ner 
goodwill är i detta fall motiverat och avspeglar företagets ekonomi. 

Den andra förklaringsmodellen bygger på teorin om vinsthantering och antar att den nya 
VD:n agerar i egenintresse. Incitamentet att skriva ner goodwill i det här fallet är istället att 
VD:n vill försämra föregående lednings resultat (Moore, 1973). Detta gör att den nya VD:n 
kan lägga företagets problem på den tidigare ledningen, och samtidigt skydda framtida vinster 
från eventuella nedskrivningar. I det här fallet motiveras inte nedskrivningen av en svår 
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finansiell situation och företag som byter VD borde inte ha sämre ekonomi än företag som 
inte byter VD. För att utvärdera förklaringsmodellerna genomfördes ett t-test där 
resultatförändringar från år t – 1 till år t jämfördes mellan företag som bytt respektive inte bytt 
VD. Resultatet gav ett t-värde på 1,61 med p-värde 0,12, vilket innebär att skillnaden i 
resultatförändringar inte är signifikant. Detta stöder den andra förklaringsmodellen där nya 
VD:n agerar i egenintresse och genomför nedskrivning för att framställa sin egen prestation 
som bättre än den förra ledningens. På längre sikt behöver inte lika stora nedskrivningar 
göras, vilket skyddar VD:ns bonus om detta är kopplat till företagets vinst. Detta resonemang 
bevisar inte att en ny VD alltid agerar i egenintresse, men ger stöd åt antagandet att chefer 
som ges stor frihet att fatta egna redovisningsval kan utnyttja friheten för att maximera sin 
egen nytta. Just detta är utgångspunkten för positiv redovisningsteori och diskuteras i avsnitt 
3.1. Detta kan ha konsekvenser för till exempel investerares och revisorers bedömning av 
företag som nyligen bytt VD. 

Sambandet mellan nedskrivning av goodwill och byte av VD har även undersökts i tidigare 
studier (AbuGhazaleh et al., 2011; Saastamoinen & Pajunen, 2013). I studien av 
AbuGhazaleh, Al-Hares, och  Roberts (2011) antogs det att företag som byter VD rapporterar 
större nedskrivningar av goodwill, medan Saastamoinen och Pajunen (2013) antog att VD-
byte ökar chansen för nedskrivningar. Båda hypoteserna bekräftades, vilket innebär att 
resultaten från tidigare forskning är samstämmiga med föreliggande studie. Eftersom flera 
oberoende studier har påvisat detta samband under IFRS 3 finns det belägg för att chefer 
utnyttjar sitt handlingsutrymme inom standarden och agerar opportunistiskt. 

6.2 Företags svaga resultat  
Associationen mellan nedskrivning av goodwill och svaga resultat utvärderades med chi2-test. 
Detta undersöker om ett svagt resultat påverkar beslutet att skriva ner samma år. P-värdet från 
testet var 0,015, vilket ligger under signifikansnivån och bekräftar ett statistiskt signifikant 
samband mellan variablerna. Testresultatet stöder hypotes H2 och påvisar att många företag i 
urvalet faktiskt verkar ägna sig åt ”big bath accounting” de år resultatskillnaden mot 
föregående år är starkt negativt. Den deskriptiva statistiken avslöjar att goodwill skrivs ner 39 
% av företagsåren som hade ett svagt resultat, medan endast 21 % av företagsåren utan svagt 
resultat skriver ner. Detta innebär att ett svagt resultat nästan fördubblar tendensen att 
genomföra nedskrivning. Teoribildningen inom vinsthantering förklarar ”big bath” med 
antagandet att chefer har incitament att framställa företagets finansiella situation så 
fördelaktig som möjligt (AbuGhazaleh et al., 2011). Om resultatet visar sig vara negativt eller 
långt under förväntningarna anses det inte lika skadligt att skriva ner goodwill, jämfört med 
ett år då resultatet är bättre. Chefer passar på att skriva ner när resultatet är lågt oavsett, och 
kan således skydda framtida vinster från nedskrivningar. De kan argumentera för att den svåra 
ekonomiska tiden ligger bakom företaget, och att bättre tider väntar. 
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Det finns dock en alternativ argumentationslinje som bygger på att chefer använder sitt 
handlingsutrymme under IFRS 3 för att förmedla privat information om företaget. Antagandet 
är då att cheferna reagerar på den försämrade finansiella situationen och bedömer att det 
faktiska värdet av företagets goodwill i själva verket understiger det bokförda värdet, vilket 
kräver att nedskrivningar genomförs (Rees, Grill, & Gore, 1996). Cheferna har alltså 
incitament att framställa en så trovärdig redovisning som möjligt, eftersom det är till nytta för 
ägare, investerare och långivare. Om så var fallet är det dock rimligt att också anta att 
företagets avkastning de år goodwill skrivs ner är generellt lägre än de år inga nedskrivningar 
genomförs. Avkastningen kan mätas på flera sätt och i föreliggande studie används 
avkastning på tillgångar (ROA). Från det empiriska resultatet som presenterades i 5.6 framgår 
dock att det inte finns någon signifikant skillnad i ROA mellan bolagsår då goodwill skrivs 
ner och de år då nedskrivning inte gjorts. Med detta underlag kan det ifrågasättas om 
chefernas beslut i första hand avspeglar den finansiella situationen, eller om de ägnar sig åt 
vinsthantering. 

Vinsthantering är mycket omdiskuterat i litteraturen och flera studier har genomförts för att 
undersöka i vilken utsträckning det förekommer. Resultat från tre studier stöder att chefer 
ägnar sig åt ”big bath accounting” under IFRS 3. Dessa har genomförts i England, Finland 
och Spanien, och alla har bekräftat ett signifikant positivt samband mellan svaga resultat och 
nedskrivning av goodwill (AbuGhazaleh et al., 2011; Giner & Pardo, 2014; Saastamoinen & 
Pajunen, 2013). Det empiriska resultatet för ”big bath” i föreliggande studie är således 
samstämmigt med tidigare forskning, vilket stärker trovärdigheten i resultatet. 

6.3 Företags starka resultat  
Som vid svaga resultat har chi2-test använts för att undersöka om det föreligger en positiv 
association mellan starka resultat och nedskrivning av goodwill. Testat gav ett p-värde på 
0.73, vilket innebär att ett signifikant samband inte kan bekräftas. Baserat på den deskriptiva 
statistiken så framgår det att det var 23 % av företagen med starka resultat som genomförde 
nedskrivning av goodwill, jämfört med 25 % av företagen som inte hade ett starkt resultat. 
Hypotes H3 kommer således förkastas, vilket indikerar att företagen i urvalet inte ägnar sig åt 
inkomstutjämning i någon större utsträckning. Tvärtom ger resultatet visst stöd åt att 
företagsledningarna använder sin privata information för att förbättra redovisningen. 
Nedskrivning av goodwill verkar genomföras vid behov oberoende av om resultatet är starkt 
eller inte. Cheferna passar inte på att skriva ner när resultatet är starkt för att framställa den 
finansiella situation som mer stabil. 

Den motsatta argumentationen bygger på att företagens intressenter, exempelvis investerare, 
har förväntningar på företagens resultat. Intressenterna vill att företagen visar så stabila 
resultat som möjligt, då detta signalerar stabilitet i ekonomin och lägre risk med investeringar. 
Dessa förväntningar skapar incitament för företagsledningen att skriva ned goodwill vid 
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starka resultat och minska fluktuationer (AbuGhazaleh et al., 2011). I avsnitt 3.2 diskuteras 
vinsthantering, vilket innebär att en företagsledning utnyttjar sin frihet att påverka 
redovisningen för att framställa företagets finansiella situation så fördelaktig som möjligt. 
Syftet är att locka till sig nya investerare och behålla befintliga investerare, samt undvika att 
bryta mot lånevillkor. Ett annat motiv kan vara att en företagsledning väljer att genomföra 
nedskrivning av goodwill för att påverka företagets beskattningsbara resultat, som i sin tur 
resulterar i en lägre skatteeffekt. Den föreliggande studien finner inget stöd åt denna 
argumentationslinje. 

Tidigare forskning har visat att det finns ett positivt samband mellan starka resultat och 
nedskrivning av goodwill (AbuGhazaleh et al., 2011; Giner & Pardo, 2014). Dessa studier 
genomfördes i England och Spanien under IFRS 3 och stöder antagandet att företagsledningar 
utnyttjar den handlingsfrihet som standarden ger och påverkar redovisningen för egen 
vinning. Resultatet i föreliggande studie och tidigare forskning är således motstridiga, vilket 
skulle kunna förklaras med att studierna utförts i olika länder, med olika kultur, normer och 
lagar. Det finns forskare som argumenterar för att dessa skillnader i redovisningsforskning 
kan ha en stor inverkan på resultatet (Giner & Pardo, 2014). Det finns de som anser att svensk 
redovisning håller hög kvalitet (Hamberg et al., 2011), vilket skulle kunna innebära att 
svenska företag inte ägnar sig åt vinsthantering i samma utsträckning som andra. 

6.4 Företags storlek 
Företags storlek kan definieras på olika sätt, till exempel totalt aktievärde, totala tillgångar 
och antal anställda (Giner & Pardo, 2014; Saastamoinen & Pajunen, 2013; Verriest & 
Gaeremynck, 2009;). Totala tillgångar har använts i denna studie för att definiera företags 
storlek. Motiveringen till detta är att totala tillgångar summerar företags tillgångar i olika 
kategorier, till exempel anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, och redovisade 
företagsresurser som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden 
(Thomasson et al., 2013, s. 212). Till skillnad från VD-byte och svaga/starka resultat så 
användes t-test för att undersöka om ett eventuellt samband mellan nedskrivning av goodwill 
och företags totala tillgångar var signifikant. Testet resulterade i ett p-värde på 0,87, vilket 
ligger långt över den valda signifikansnivån. Resultatet är således inte signifikant och 
indikerar att det inte finns något samband mellan hur stora tillgångarna är och tendensen att 
genomföra nedskrivningar (hypotes H4 förkastas). 

Hypotesen att det skulle finnas ett positivt samband bygger på antaganden om incitament från 
positiv redovisningsteori (Watts & Zimmerman, 1990). Intressenterna hos stora företag, till 
exempel investerare och kreditgivare, har intresse av att övervaka företags redovisningar, för 
att kunna fatta ett investeringsbeslut och utvärdera om lån ska beviljas. Denna bevakning 
leder till ett ökat tryck på ledningen att sköta redovisningen och kan även verka i 
avskräckande syfte att påverka företagets resultat. Företagsledningen har därmed incitament 
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att använda sin kunskap om företagets interna situation för att förmedla information om 
förändrade omständigheter. Konsekvensen skulle då vara att stora företag påvisar större 
tendens att genomföra nedskrivningar, inte för att de går sämre, men för att cheferna i större 
utsträckning erkänner behovet av att skriva ner tillgångar. Resultatet i föreliggande studie ger 
inte stöd åt denna argumentationslinje. 

Flera tidigare studier har, som föregående argumentation föreslår, påvisat ett signifikant 
samband mellan företags storlek och nedskrivning av goodwill (Verriest & Gaeremynck 
2009; Saastamoinen & Pajunen 2012; Ginder & Pardo 2014). Dessa studier har mätt företags 
storlek på olika sätt: totalt aktievärde, antal anställda, volym på aktiehandel och totala 
tillgångar, vilket tyder på att resultatet inte påverkas av hur storleken mäts. Dock kom 
AbuGhazaleh med medförfattare (2011) fram till i sin undersökning att det inte fanns något 
signifikant samband mellan ett företags storlek och nedskrivning av goodwill. Författarna 
drog slutsatsen att IFRS 3 möjliggör redovisning av högre kvalitet. Sammantaget visar detta 
att tidigare forskning fått motstridiga resultat, och att föreliggande studie inte är samstämmig 
med flera tidigare studier. En möjlig förklaring till detta är att tidigare studier genomförts i 
England, Finland och Spanien. Det finns skillnader mellan olika länder, till exempel lagar och 
kulturer, som kan påverka företagsledningens redovisningsval (Giner & Pardo, 2014). 

6.5 Företags finansiella prestation 
Som för företags storlek finns det även flera sätt att definiera företagets finansiella prestation. 
ROA är ett av dem och avspeglar hur väl företagsledningen har använt de resurser som 
aktieägarna har satt in för att generera vinst. T-test har genomförts i studien för att undersöka 
om ett eventuellt samband mellan nedskrivning av goodwill och ROA finns. Detta gav ett p-
värde på 0,082, vilket ligger nära men ändå över signifikansnivån. Det går med andra ord inte 
påvisa att det föreligger ett signifikant samband mellan ett företags ROA och nedskrivning av 
goodwill. Dock är resultatet något svårtolkat, givet att det finns en svag indikation att lägre 
ROA ökar tendensen att genomföra en nedskrivning.  

I litteraturen finns det två motstridiga argumentationslinjer för hur association mellan 
ekonomisk prestation och nedskrivning ser ut. Den första bygger på antagandet att företag 
som det går bra för och har hög avkastning, kommer övervakas mer av sina intressenter. Som 
för företags storlek leder detta till incitament för ledningen att förmedla privat information i 
redovisningen, vilket ger en positiv association mellan prestation och nedskrivning. 
Grundantagandet är då att chefer kan agera opportunistiskt om de får chansen, men att detta 
motverkas av övervakningen. Det motsatta argumentet bygger istället på antagandet att chefer 
generellt agerar rätt i svåra finansiella situationer och erkänner behovet av nedskrivningar 
(Zang, 2008). Då är istället konsekvensen ett negativt samband mellan prestation och 
nedskrivning, där cheferna inte agerar opportunistiskt utan helt enkelt utgår från företagets 
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ekonomiska situation när de fattar redovisningsbeslut. I föreliggande studie ger resultatet inte 
stöd åt någon av dessa argumentationslinjer. 

Resultat från tidigare forskning är motstridiga. En studie har bekräftat ett signifikant positivt 
samband mellan finansiell prestation och nedskrivning av goodwill (Verriest & Gaeremynck, 
2009), medan två andra studier har påvisat det motsatta (AbuGhazaleh et al., 2011; 
Saastamoinen & Pajunen 2012). Eftersom föreliggande studie inte har bekräftat något 
samband alls är dessa resultat svåra att tolka. Möjligen kan olikheterna förklaras som ett 
resultat av vilka länder studierna genomförts i, eller vilka mått på prestation som använts. I 
studien av Verriest och Gaeremynck (2009) användes avkastning på soliditet och 
marknadstillväxt, medan de andra två använde förändringen av rörelsekassaflödet och 
avkastning på tillgångar. Eftersom måtten dock är lika förefaller det osannolikt att dessa 
skulle förklara de motstridiga resultaten. Det ska dock nämnas att det i föreliggande studie 
finns en svag antydan till ett negativt samband mellan prestation och nedskrivning, och att 
urvalsstorleken kan vara orsaken till det icke signifikanta resultatet. 

6.6 Diskussion  
Den föreliggande studiens primära frågeställning var att identifiera vilka faktorer som 
påverkar företagsledningen i sin bedömning vid nedskrivning av goodwill. För att kunna 
besvara denna fråga formulerades fem hypoteser baserat på resultat från tidigare forskning. 
Hypoteserna benämndes H1 till H5 och uttryckte förväntade samband mellan nedskrivning av 
goodwill och (1) byte av VD, (2) svagt resultat, (3) starkt resultat, (4) totala tillgångar och (5) 
avkastning. Resultaten från hypotestesterna är sammanställda i figur 10 som visas nedan: 

Figur 10: Sammanfattning av resultat för testade hypoteser  

I föreliggande studie har ett positivt samband bekräftats mellan nedskrivning av goodwill och 
(1) VD-byte, samt (2) svaga resultat. Däremot har övriga samband inte bekräftats. 
Sammantaget ger detta stöd till antagandet att IFRS 3 öppnar upp möjligheten för 
företagsledningar att använda sitt handlingsutrymme att påverka redovisningen. 
Handlingsfriheten används inte alltid för opportunistiska syften, men som framkommit av 
analysen så förekommer det. Det är viktigt att företagets redovisning avspeglar den 

H1: VD-byte
H2: Svaga resultat
H3: Starka resultat
H4: Företags storlek
H5: Avkastning (ROA) 

H1: Bekräftas
H2: Bekräftas
H3: Förkastas
H4: Förkastas
H5: Förkastas



Högskolan i Skövde; Institutionen för handel och företagande  Kandidatuppsats VT 2016 
	

	 37	

underliggande ekonomiska situationen som råder och tillgodoser intressenternas 
informationsbehov. Om chefer agerar i egenintresse finns det risk för att redovisningen inte 
längre ger en rättvisande bild av företagets finansiella situation, vilket i sin tur leder till att 
intressenterna får missvisande information. Vidare kan detta leda till att investerare gör 
felaktiga bedömningar om risker med investeringar i ett företag. Forskning om vinsthantering 
i stora företag är viktig även för långivare som behöver kunna bedöma företagets ekonomi när 
lån ska beviljas, och även för revisorer som behöver vara medvetna om vilka incitament som 
ökar risken för opportunistiskt beteende. 

Om signifikansnivån satts högre skulle även ett signifikant negativt samband mellan ROA och 
nedskrivning bekräftats. Eftersom testresultatet för ROA är nära signifikansnivån kan det 
misstänkas att det föreligger ett svagt samband. En högre signifikansnivå leder dock till högre 
risk för falska upptäckter, med andra ord att nollhypotesen förkastas när den är sann. En låg 
signifikansnivå minskar risken för falska upptäckter, men gör testet mindre känsligt för svaga 
samband. 

Agentteori och positiv redovisningsteori kan bidra till att förklara de bakomliggande faktorer 
som påverkar en företagslednings val vid nedskrivning av goodwill. Agentteorin har som 
beskrivits i 3.1, syfte att förklara de redovisningsval som görs, genom att klargöra 
förhållandet mellan principalen och agenten (Frostenson, 2015). I föreliggande studies resultat 
kan agentteorin förklara sambandet mellan VD-byte och nedskrivning av goodwill. VD:n, 
som i detta exempel är den så kallade agenten, agerar på det sätt som agentteorin beskriver 
som egenintresse. VD:n vill exempelvis att ett sämre resultat ska härledas till den tidigare 
ledningen, samtidigt som VD:n vill att ett bättre resultat sammankopplas med den egna 
prestationen. Principalen är i detta fall ägarna och det uppstår i föreliggande studies resultat 
något som agentteorin kallar för en intressekonflikt mellan principalen och agenten. 
Intressekonflikt innebär att dessa två parter har olika mål. I detta fall innebär det att agenten 
agerar i egenintresse, vilket kan vara till nackdel för principalen. 

Positiv redovisningsteori som bygger vidare på agentteorin, används för att formulera 
hypoteser om företagsledningens beteende kopplat till redovisningen (Watts & Zimmerman, 
1990). Denna teori trycker på att aktörerna drivs av ekonomiska incitament, vilket också kan 
förklara resultatet i denna studie om att det råder ett samband mellan VD-byte och 
nedskrivning av goodwill. Precis som agentteorin talar positiv redovisningsteori om att det 
finns risk för att chefer agerar i egenintresse för att maximera sin egen vinst. Samtidigt ligger 
det i VD:ns intresse att framställa företaget som ekonomiskt stabilt, vilket i slutändan 
signalerar att VD:n gör ett bra jobb. Ett sådant beteende är till fördel för båda parter 
(Frostenson, 2015). Föreliggande studies resultat kan dock inte bekräfta det samband som 
positiv redovisningsteori talar om att företagets storlek påverkar om nedskrivning av goodwill 
genomförs eller inte. 
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Earnings management kan förklara föreliggande studies resultat som säger att en eventuell 
bonusmodell motiverar VD:n att ta beslut som gynnar denne själv. Denna teori beskriver hur 
en företagsledning gör olika redovisningsval för att påverka företagets finansiella 
rapportering. Detta resulterar i att företagets redovisning inte ger en rättvisande bild om den 
rådande ekonomiska situationen (Healy & Wahlen, 1999). Det kan även förklara resultatet 
som föreliggande studie konstaterade, gällande att företag skriver ner goodwill de år som 
resultatet är svagt. Det anses inte lika skadligt att genomföra en nedskrivning av goodwill, när 
resultatet redan är lågt. Detta kan således skydda framtida vinster från nedskrivning. Dock 
kan ett starkt resultat och nedskrivning av goodwill inte kopplas samman till denna teori, då 
ett samband inte kunde konstateras i föreliggande studie. Studien kan inte bekräfta sambandet 
som säger att företag ägnar sig åt vinstutjämning. Tidigare studier har kunnat bekräfta ett 
sådant samband som earnings management beskriver. Ett samband som säger att 
företagsledningen vill framställa företagets finansiella situation så fördelaktig som möjligt. 

Tidigare studier har kunnat påvisa att det både finns och inte finns ett samband mellan 
finansiell prestation och nedskrivning av goodwill. Incitament från positiv redovisningsteori 
säger att intressenter hos stora företag har intresse av att övervaka företagets redovisningar 
(Saastamoinen & Pajunen, 2013), vilket kan förklara varför företaget inte genomför 
nedskrivning av goodwill vid god finansiell prestation. Den bevakning som råder kan öka 
trycket på företagsledningen att sköta redovisningen. Detta är något som kan bekräftas av 
föreliggande studies resultat. 
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7 Slutsats 

 
Det sista kapitlet avser att redogöra för vår problemformulering och besvara denna genom 
att beskriva resultaten från empirin. Slutligen diskuteras hur denna studie bidragit till 
forskningen och kunskapen om nedskrivning av goodwill. Även brister med föreliggande 
undersökning diskuteras här. Avslutningsvis ges förslag till framtida forskning inom ämnet.  
 
 
Syftet med föreliggande studie var att utreda vilka faktorer som påverkar företagsledningen i 
sin bedömning vid nedskrivning av goodwill. Analysen är baserad på data från noterade 
företag på Stockholmsbörsen OMX Nasdaq large cap år 2011-2014 och fokuserade på fem 
faktorer som undersökts tidigare, dock i andra länder än Sverige. Resultatet och slutsatserna i 
studien stöds av hypotestester för de utvalda faktorerna. Studiens huvudsakliga bidrag är att 
ge företagens intressenter mer information om riskerna med att redovisningen kan påverkas 
på olika sätt av företagsledningen. 

De forskningsfrågor som ställdes i undersökningen var: 
• På vilket sätt påverkar VD-byte företagsledningens bedömning vid nedskrivning av 

goodwill? 
• Hur påverkar förändringar av företags resultat företagsledningens bedömning när 

nedskrivning av goodwill ska genomföras? 
• Hur påverkar företags totala tillgångar och avkastning på tillgångar företagsledningens 

bedömning vid nedskrivning av goodwill? 

Baserat på analysen av redovisningsdata kunde det bekräftas att byte av VD ökar 
benägenheten hos företag att genomföra nedskrivningar av goodwill. På samma visade det sig 
att starkt negativa resultatförändringar från ett år till nästa ökar tendensen att skriva ned 
goodwill. Föreliggande studie kunde inte påvisa något samband mellan nedskrivningar och 
positiva resultatförändringar, företags totala tillgångar och avkastning. 

7.1 Bidrag 
Vid införandet av IFRS 3 i Europa genomfördes viktiga förändringar av reglerna för goodwill. 
Den nya standarden övergav linjära avskrivningar och ersatte dessa med regelbundna tester 
för nedskrivning av goodwill, som baseras på företagsledningens egna subjektiva 
bedömningar. Detta ökar chefers handlingsfrihet och medför vissa risker för att företag 
påverkar redovisningen till sin egen fördel. Flera studier som genomförts utanför Sverige och 
har då funnit stöd för opportunistiskt beteende hos chefer när redovisningen tas fram, bland 
annat i samband med att en ny VD tillträder eller att resultatet avviker från tidigare år. 
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Det huvudsakliga bidraget i föreliggande studie är att resultatet från analysen ger stöd för 
förekomsten av opportunistiskt beteende även i Sverige, något som tidigare studerats endast i 
liten utsträckning. Sammantaget visar analysen att det under vissa förhållanden finns 
incitament för företagsledningen att påverka redovisningen på ett sätt som inte nödvändigtvis 
avspeglar den verkliga finansiella situationen i företaget. Konsekvensen av detta agerande är 
att redovisningen inte längre ger en rättvisande bild av företaget och att intressenter riskerar 
att erhålla ett felaktigt beslutsunderlag. Resultaten från föreliggande studie är av intresse för 
till exempel investerare som behöver kunna bedöma risker och jämföra olika företag, för att 
sedan bedöma hur investeringar ska göras. Medvetenhet om att opportunistiskt utformad 
redovisning förekommer, motiverar en viss försiktighet när beslut fattas baserat på finansiell 
information. Det är även viktigt för långivare, revisorer och andra intressenter att ha 
kännedom om vilka incitament som kan föranleda påverkan av redovisningen. 

7.2 Samhällsaspekter och praktiska tillämpningar  
I och med att världen går mot större globalisering och en internationell kapitalmarknad så 
fyller harmonisering av redovisningsstandarder en viktig funktion för samhällsutvecklingen. 
Harmoniseringen och vidareutveckling av redovisningen kräver dock att förändringar 
genomförs, och det råder en debatt om hur mycket frihet till redovisningsval som ska råda. 
Redovisningsforskning bedrivs för att undersöka konsekvenserna av förändringar i t.ex. IFRS, 
där de nya reglerna för nedskrivning av goodwill är ett bra exempel. Resultaten från 
forskningen kan tjäna som rådgivning när standarden vidareutvecklas, eftersom det inte i 
förväg är uppenbart vilka ändringar som förbättrar tillämpning av standarden och kvalitén av 
redovisningen. Eftersom forskningresultat kan påverkas av i vilka länder studierna genomförs 
är det viktigt att undersöka effekten av förändringar i olika länder. Det är i detta sammanhang 
som resultaten i föreliggande studie har en samhällsnytta. Forskningen om nedskrivning av 
goodwill under IFRS 3 kan ge standardsättande organisationer som IASB underlag för 
vidareutveckling av standarden. 

7.3 Etiska reflektioner 
Det finns anledning att utöva viss försiktighet när resultaten från föreliggande studie tolkas. 
Det som har påvisats i analysen är att byte av VD och svaga resultat är signifikant positivt 
associationer med nedskrivning ar av goodwill. Detta bevisar inte att byte av VD orsakar 
nedskrivningar, utan att de tenderar att förekomma samtidigt. Vidare innebär resultatet inte att 
alla verkställande direktörer agerar opportunistiskt och påverkar redovisningen till egen 
vinning. Resultaten ger stöd för att vinsthantering förekommer i viss utsträckning, men det 
finns andra möjliga förklaringar till associationerna. Svaga resultat skulle kunna indikera att 
företaget hamnat i en på lång sikt försämrad ekonomisk situation och att dess goodwill är 
övervärderad. Nedskrivningar som genomförs då förmedlar korrekt information till företagets 
intressenter. 
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7.4 Brister  
Som i all redovisningsforskning förekommer vissa begränsningar och brister i föreliggande 
studie. Ett tidigt beslut var att avgränsa urvalet till endast företag i kategorin large cap, för att 
datainsamlingen skulle vara genomförbar inom den givna tidsramen. Resultaten som erhållits 
i studien kan således endast generaliseras till större företag, och säger inte nödvändigtvis 
något om medelstora eller mindre företag. Med ett större urval skulle resultaten kunna 
generaliseras i större utsträckning.  

Det finns många faktorer som antas kunna påverka företagsledningens beslut att skriva ned 
goodwill, men endast ett fåtal av dessa har undersökts i denna studie. Antalet faktorer 
motiveras av den givna tidsramen, och vilka faktorer som valts ut har baserats på tidigare 
forskning. Hypoteserna som har formulerats baserades på antaganden, och genom 
hypotestester kan den statistiska signifikansen hos det antagna sambandet utvärderas. 
Resultatet talar alltså om hur signifikant sambandet är, men säger inget om de underliggande 
orsakerna. Detta är en begränsning som gäller generellt för redovisningsforskning, eftersom 
det endast går att studera redovisningsfenomen indirekt. Det är inte möjligt att bekräfta vad 
som faktiskt är en företagslednings underliggande tanke och syfte. 

7.5 Förslag till framtida forskning 
Det finns många intressanta inriktningar för framtida forskning om opportunistisk redovisning 
och nedskrivning av goodwill. Studier har genomförts i flera europeiska länder, men mycket 
forskning återstår att göra. Forskningen inom Sverige är fortfarande mycket begränsad, och 
framtida studier skulle kunna försöka upprepa resultatet i föreliggande studie, använda ett 
större urval, och inkludera mindre företag i studien, för att ännu tydligare och säkert komma 
fram till ett resultat som kan bekräfta eller dementera tidigare forskning. Det finns många 
faktorer att undersöka som kan ha inverkan på företagsledningens agerande, till exempel hur 
bolagsstyrningen och ägarkoncentrationen ser ut. Detta har visat sig signifikant i tidigare 
forskning, men har inte tagits i beaktning i föreliggande studie. 

För att få djupare insikt i de bakomliggande orsakerna till opportunistisk redovisning skulle 
framtida studier kunna kombinera kvantitativ metod med kvalitativ metod. Ett 
tillvägagångssätt skulle vara att kombinera analys av material från årsredovisningar och 
intervjuer med personer, exempelvis chefer eller revisorer revisor, som besitter kunskap och 
erfarenhet om hur olika redovisningsval fattas. Detta kan ge kompletterande insikter om vilka 
statistiska samband som finns, samt hur personer resonerar när redovisningen utformas. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Individuella reflektioner 

Ning Zheng Ulfenborg 

Innan examensarbetet påbörjades hade vi två alternativ: (1) Bankkreditsbedömning av 
nystartad företag och (2) vilka faktorer som påverkar företagsledningen i sin bedömning vid 
nedskrivning av goodwill. Anledning till att vi valde goodwill är att det är ett väldigt 
intressant ämne, att vi hade bra förkunskaper och att det visade sig vara ett aktivt 
forskningsfält. Intresse för goodwill uppstod under kursen externredovisning III. Enligt 
definitionen av goodwill och hur detta ska hanteras i redovisningen uppstår flera subjektiva 
bedömningar som är svåra att genomföra och kontrollera. Den här komplexiteten gör ämnet 
intressant att studera och öppnar för många olika forskningsfrågor. 

För att hitta en lämpligt forskningsfråga har jag gjort en litteratursökning av vetenskapliga 
artiklar. Detta har gett en djupare inblick i företagsekonomisk forskning än kurslitteraturen 
har kunnat ge, och att forskarna inte nödvändigtvis är överens om vilka teorier eller hypoteser 
som stämmer bäst med verkligheten. Forskare kan ha olika åsikter och komma fram till olika 
resultat, vilket gör det nödvändigt att kritiskt bedöma forskningsmetoden som använts och i 
vilket utsträckning resultaten kan generaliseras. Att läsa vetenskapliga artiklar har gett mig ett 
mer kritiskt förhållningsätt till ”fakta” som inte alltid är självklar och är beroende av hur den 
tagits fram. 

Under arbetets gång har min förståelse ökat för att det finns många olika forskningsmetoder 
och angreppssätt för att besvara en forskningsfråga. För att genomföra vår studie var det 
nödvändigt att lära sig samla in data, nya metoder och hur dessa kan appliceras på insamlade 
data. Att gå igenom ett stort antal årsredovisningar har också gett större förståelse för hur de 
är utformade och att man måste bearbeta informationen för att kunna tolka den på rätt sätt. 
För att beskriva metoden i rapporten har jag haft mycket nytta av de vetenskapliga artiklar jag 
gått igenom. Jag har även fått mer kunskaper och djupare förståelse av redovisningsstandarder 
och goodwill, syftet med dessa, samt de problem måste lösas när reglerna tas fram. 

Under examensarbetet har jag och Moa haft en tydlig arbetsfördelning och samarbetet har 
fungerat bra. Våra styrkor kompletterar varandra, jag är strukturerad och tar initiativ medan 
Moa har bra språkkunskaper och är noggrann. Som ett exempel tog jag inledningsvis ansvar 
för att utforma forskningsfrågan och hitta vetenskapliga artiklar, medan Moa ansvarade för att 
avgränsa forskningsfrågan. Vi jobbade parallellt med årsredovisningarna och kontrollerade 
varandras jobb för att minimera risken för fel. Jag har lärt mig att ett fungerade samarbete 
kräver att man har ett gemensamt mål och en tydlig plan. För att komma i mål behöver båda 
ta ansvar, vara aktiva och hjälpa varandra.  
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Moa Lansgard  
Som en start på examensarbetet hade jag och Ning ett möte där vi presenterade alla våra idéer 
och tankar kring vad vi skulle kunna tänkas skriva om. Slutligen stod det mellan två förslag, 
att undersöka bankers kreditbedömning av nystartade företag eller att undersöka ett antal 
faktorer som eventuellt kunde påverka en företagsledning vid bedömning om nedskrivning av 
goodwill. Vi diskuterade och kom fram till att det sistnämnda alternativet skulle bäst visa vad 
vi lärt oss under åren på högskolan och att det idag är ett relevant forskningsområde. Ning 
hade djupare kunskap inom ämnet då hon hade arbetat med det tidigare och därför fokuserade 
jag först och främst på att lära mig mer om goodwill för att kunna förstå ämnet och dess 
problem bättre. Detta lärde mig att se de problem som kunde uppstå efter införandet av den 
nya standarden. Efter att ha samlat in och läst vetenskapliga artiklar såg vi båda att 
forskningen var oeniga i sina resultat och att mer forskning inom området behövdes. Detta 
motiverade mig att undersöka och se hur våra resultat skulle ställa sig i förhållande till 
tidigare forskning. Under informationssökningen lärde jag mig att ha en mer kritiskt 
ståndpunkt till den information och fakta som samlades in, och noggrant reflektera över hur 
informationen hade samlats in i tidigare studier.  
 
Vi valde gemensamt de faktorer som vi ville undersöka, detta för att båda skulle känna 
motivation och intresse för det vi undersökte. I efterhand ser jag att detta var ett bra beslut då 
jag under hela arbetets gång känt motivation och intresse, vilket jag annars tror kan vara svårt 
att bibehålla. Under processens gång fick jag, under handledartillfällen, en bättre bild av hur 
rapporten ska struktureras. För att strukturera upp arbetet så valde vi att börja med att skriva 
rubrikerna för arbetet och dess underrubriker. Detta för att få en tydlig överblick över vad vi 
behövde göra. Under arbetets gång har vi kontinuerligt gjort och uppdaterat ett gemensamt 
schema. Detta för att hela tiden ha en tydlig plan över vad vi behövde göra. Jag tror att det var 
viktigt för oss båda eftersom vi båda tycker om att ha kontroll över situationen.  
 
Jag hade goda kunskaper om de teorier som vi valde att använda i vårt arbete. Det 
underlättade för mig att redan i början försöka koppla samman de faktorer som vi valde att 
undersöka med de vetenskapliga teorier som tagits fram. Till en början hade jag 
grundläggande kunskaper inom ämnet men efter att ha arbetat med rapporten en tid, kunde jag 
bidra med min analytiska förmåga och binda samman de olika delarna i arbetet. Jag anser att 
jag har goda språkkunskaper och kan formulera mig väl i skrift. Detta är något som jag anser 
att jag har bidragit med. Regler kring hur man använder och skriver referenser kunde jag 
innan arbetet inleddes, därför valde jag att ta på mig det ansvaret. Genom att gå igenom 
många årsredovisningar lärde jag mig mer om hur dessa är utformade och hur man lätt hittar 
den information man söker. Jag anser att vi båda har varit drivna i denna skapandeprocess, två 
personer med olika kunskaper och egenskaper. Detta har gjort att vi har kompletterat varandra 
bra.



Högskolan i Skövde; Institutionen för handel och företagande  Kandidatuppsats VT 2016 
	

	 1	

	

Bilaga 2 Företag noterade på Stockholmsbörsen OMX Nasdaq large cap .

  
1. AAK 
2. ABB Ltd 
3. Alfa Laval 
4. Autoliv SDB 
5. ASSA ABLOY  
6. Atlas Copco  
7. Atrium Ljungberg  
8. Axfood 
9. Axis 
10. AstraZeneca 
11. Fast. Balder  
12. Betsson  
13. BillerudKorsnäs 
14. Boliden 
15. Castellum 
16. Com Hem Holding 
17. Dometic Group 
18. Elekta  
19. Electrolux  
20. Ericsson  
21. Fabege 
22. Fingerprint Cards  
23. Getinge  
24. Hexagon  
25. Hennes & Mauritz  
26. Holmen  
27. HEXPOL  
28. Hufvudstaden  
29. Husqvarna  
30. ICA Gruppen 
31. Intrum Justitia 
32. Indutrade 
33. Industrivärden  
34. Investor  
35. JM 
36. Kinnevik  
37. Klövern  
38. Latour  
39. Lifco  

40. Loomis  
41. Lundin Mining 

Corporation SDB 
42. Lundbergföretagen  
43. Lundin Petroleum 
44. Meda  
45. Melker Schörling 
46. Millicom Int. Cellular 

SDB 
47. Modern Times Group  
48. NCC  
49. Nordea Bank 
50. NetEnt  
51. NIBE Industrier  
52. Nobia 
53. Peab  
54. Pandox  
55. Ratos  
56. SAAB  
57. Sandvik 
58. SCA  
59. SEB  
60. Securitas  
61. Sv. Handelsbanken  
62. Skanska  
63. SKF  
64. Swedish Orphan 

Biovitrum 
65. SSAB  
66. Stora Enso  
67. SWECO  
68. Swedbank  
69. Swedish Match 
70. Tele2  
71. Tieto Oyj 
72. TeliaSonera 
73. Trelleborg  
74. Unibet Group 
75. Volvo  
76. Wallenstam  

77. Wihlborgs Fastigheter 
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Bilaga 3 Valuta  
Tid USD SEK 
2010-12-31 1 6.80 
2011-12-31 1 6.92 
2012-12-31 1 6.52 
2013-12-31 1 6.51 
2014-12-31 1 7.81 
 
Tid Euro SEK 
2010-12-31 1 9.00 
2011-12-31 1 8.94 
2012-12-31 1 8.62 
2013-12-31 1 8.94 
2014-12-31 1 9.52 
 
Tid GBP SEK 
2010-12-31 1 10.55 
2011-12-31 1 10.68 
2012-12-31 1 10.49 
2013-12-31 1 10.73 
2014-12-31 1 12.14 
Källa: www.valuta.se 
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Bilaga 4 Hur räknar fram p-värde?  
Chi2-test används för att undersöka om det föreligger association mellan VD-byte, svaga 
resultat, starka resultat och nedskrivning av goodwill. T-test används för att utreda samband 
mellan företags storlek, företags finansiella prestation och nedskrivning av goodwill. 

VD-byte 

Steg 1: Formulera hypoteser och välj signifikansnivå 

H0: Det råder inget signifikant positiv samband mellan byte av VD och nedskrivning av 
goodwill. 

H1: Det råder ett signifikant positiv samband mellan byte av VD och nedskrivning av 
goodwill. 

Föreliggande studie utgår ifrån 5 procents signifikansnivå.  
 
Steg 2: Bestäm textvariabeln och räkna fram Statistiskt värde  

 VD-byte Ingen VD-byte  Totalt 
Nedskrivning  12 

(47*23/193=5,60) 
35 
(47*170/193=41,40) 

47 

Ingen 
nedskrivning 

11 
(146*23/193=17,40) 

135 
(146*170/193=128,60)  

146 

Totalt 23 170 193 
 
Kraven för att genomföra chi2-test är uppfyllda. Och enligt Ekvation 6: 

Ekvation 6: 𝑋X = (Z[+$[)
]

$[
^
"_`  =		(`X+g,ij)

]

g,ij
+ 	(lg+m`,mj)]

m`,mj
+ 	(``+`n,mj)]

`n,mj
+ 	(`lg+`Xo,ij)]

`Xo,ij
 = 10,97  

 
Steg 3: Förkasta nollhypotes eller inte? 
Frihetsgrader = (2-1)*(2-1) = 1  
Signifikansnivå = 0,05  
Given chi2-test så är kritiskt värde: 3,841  
Beräknat p-värde för 𝑋X=10,97 är 0,0009 (enligt Excel) 
 
Steg 4: Dra slutsats  
Eftersom 0,0009 är mindre än 0,05 så förkastas nollhypotesen. Slutsatsen är att det råder ett 
signifikant positiv samband mellan byte av VD och nedskrivning av goodwill. 
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Svaga resultat  
Beräknar på samma sätt som VD-byte. 
 

 Svaga resultat Ingen svaga resultat Totalt 
Nedskrivning  15 

(47*38/193=9,25) 
32 
(47*155/193=37,75) 

47 

Ingen 
nedskrivning 

23 
(146*38/193=28,75) 

123 
(146*155/193=117,25 ) 

146 

Totalt 38 155 193 
 

Ekvation 6: 𝑋X = (Z[+$[)
]

$[
^
"_`  =		(`g+p,Xg)

]

p,Xg
+ 	(lX+ln,ng)]

ln,ng
+ 	(Xl+Xo,ng)]

Xo,ng
+ 	(`Xl+``n,Xg)]

``n,Xg
 = 5,88 

 
Frihetsgrader = (2-1)*(2-1) = 1  
Signifikansnivå = 0,05  
Given chi2-tabell så är kritiskt värde: 3,841  
Beräknat p-värde för 𝑋X= 5,88 är 0,015 (enligt Excel) 

Eftersom 0,015 är mindre än 0,05 så förkastas nollhypotesen. Slutsatsen är att det råder ett 
signifikant positiv samband mellan svaga resultat (innan nedskrivningar) och nedskrivning av 
goodwill. 

 
Starka resultat 
Beräknas på samma sätt som ovan. 

 Stark resultat Ingen stark resultat Totalt 
Nedskrivning  12 

(47*53/193=12,91) 
35 
(47*140/193=34,09) 

47 

Ingen 
nedskrivning 

41 
(146*53/193=40,09) 

105 
(146*140/193=105,91 ) 

146 

Totalt 53 140 193 
 

Ekvation 6: 𝑋X = (Z[+$[)
]

$[
^
"_`  =		(`X+`X,p`)

]

`X,p`
+ 	(lg+lm,jp)]

lm,jp
+ 	(m`+mj,jp)]

mj,jp
+ 	(`jg+`jg,p`)]

`jg,p`
 = 0,12 

 
Frihetsgrader = (2-1)*(2-1) = 1  
Signifikansnivå = 0,05  
Given chi2-tabell så är kritiskt värde: 3,841  
Beräknat p-värde för 𝑋X= 0,12 är 0,73 (enligt Excel) 

Eftersom 0,73 är större än 0,05 så förkastas inte nollhypotesen. Slutsatsen är att det råder 
inget signifikant positiv samband mellan starka resultat (innan nedskrivningar) och 
nedskrivning av goodwill  
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Företags storlek 
 

 
 

Enligt Ekvation 7: 𝑡 = b+c	

d-
]

e-
Qd]

]

e]

  =	 illgi,p`+i`X`n,`l
qrstu,]]]

-vw Qu-rr],ts
]

vu

 = 0,17 Och detta ger ett p-värde 0,87 

(enligt Excel) .  
 
Eftersom 0,87 är större än 0,05 så förkastas inte nollhypotesen. Slutsatsen är att det råder 
inget signifikant positiv samband mellan företags storlek och nedskrivning av goodwill. 

 
Företags finansiella prestation 
	
Nedskrivning av 
goodwill 

Antal Medelvärde Standardavvikelse 

Ja 47 0,077 0,045 
Nej 146 0,094 0,080 

 

Enligt Ekvation 7: 𝑡 = b+c	

d-
]

e-
Qd]

]

e]

  =	 j,jpm+j,jnn
r,rtr]
-vw Qr,rvx

]
vu

 = 1,82   Och detta ger ett p-värde 0,082 (enligt 

Excel) .  
	
Eftersom 0,082 är större än 0,05 så förkastas inte nollhypotesen. Slutsatsen är att det råder 
inget signifikant samband mellan företags finansiella situation och nedskrivning av goodwill. 

	

 

Nedskrivning av goodwill Antal Medelvärde Standardavvikelse 

Ja 47 61 217,13 71 002,83 
Nej 146 63 356,91 90 387,22 


