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Sammanfattning 
 
 
Titel: Nedskrivning av goodwill - ett sätt att manipulera resultatet? 
 
Seminariedatum: 2012-05-28 
 
Ämne/kurs: FEKN90 Examensarbete i företagsekonomi, Magisteruppsats om 30 HP  
 
Författare: Christofer Drott och Lisa Ström 
 
Handledare: Kristina Artsberg och Torbjörn Tagesson 
 
Nyckelord: goodwill, nedskrivningsprövning, resultatmanipulering, positiv 
redovisningsteori, institutionell teori 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av förklarande faktorer undersöka om noterade 
företag på Stockholmsbörsen manipulerar sina resultat genom de subjektiva bedömningar 
som görs vid nedskrivningsprövning av goodwill. 
 
Metod: Studien utgör en dokumentstudie med en deduktiv ansats. Med utgångspunkt ur den 
presenterade teorin har hypoteser deducerats och genom analysen har hypoteserna antingen 
fastställts eller förkastats. 
 
Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv består av den positiva 
redovisningsteorin och den institutionella teorin, därmed har studien ett eklektiskt 
förhållningssätt till teorin. Med stöd av de två olika teorierna samt tidigare forskning 
deduceras de hypoteser som studien undersöker. 
 
Empiri: Empirin består av kvantitativ data insamlad från noterade företag på 
Stockholmsbörsen. 
 
Slutsats: Studiens resultat tyder på att den omgivning och de intressenter som ett företag 
listat på Stockholmsbörsen har runt omkring sig har en inverkan på företagets nedskrivning 
av goodwill. De faktorer som enligt studien påverkar goodwillnedskrivningen är ett företags 
storlek, resultat, vilken bransch det tillhör samt vilken revisionsbyrå företaget anlitar. 
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Abstract 
 
 
Title: Impairment of goodwill – a way to manage earnings? 
 
Seminar date: 2012-05-28 
 
Course: FEKN90 Master thesis in business administration, 30 University Credit Points (30 
ECTS). 
 
Authors: Christofer Drott and Lisa Ström 
 
Advisors: Kristina Artsberg and Torbjörn Tagesson 
 
Five key words: goodwill, impairment test, earnings management, positive accounting 
theory, institutional theory 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to test, through explanatory factors, whether 
companies listed on the Stockholms stock exchange manipulate their results by using 
managerial discretion when performing an impairment test of goodwill. 
 
Methodology: The study consists of a documentary study with a deductive approach. 
Hypotheses have been deducted based on the existing theory and through the empirical 
analysis these hypotheses have either been accepted or rejected. 
 
Theoretical perspective: The theoretical approach consists of the positive accounting theory 
and institutional theory, hence the study has an eclectic approach. The hypotheses that this 
study examines are deduced from the two theories and previous research. 
 
Empirical foundation: The empirical foundation consists of quantitative data collected from 
the annual reports of listed companies on the Stockholm stock exchange. 
 
Conclusion: The results of the conducted study indicate that companies listed on the 
Stockholm stock exchange are influenced by the environment in which they operate and its 
stakeholders when determining whether the value of goodwill is impaired. The factors that 
have been found to influence goodwill impairments are the size of the company, the 
company’s profit, which industry the company belongs to and which audit firm the company 
is using. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till problemet som sedan följs av en 

problemdiskussion kring ämnet för studien. Efter problemdiskussionen presenteras den 

frågeställning och det syfte som ligger till grund för studien. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för den fortsatta dispositionen för studien. 

 

1.1 Problembakgrund 

Från och med år 2005 blev det enligt förordning från EU-kommissionen tvingande för alla 

noterade koncerner i Sverige att upprätta koncernredovisning i enlighet med IFRS (Marton, 

Lumdsen, Lundqvist, Petterson & Rimmel, 2010). Den största och mest betydande 

förändringen i svenska företags redovisningar efter införandet av IFRS har enligt Hamberg, 

Paananen och Novak (2009) varit införandet av de nya redovisningsprinciperna rörande 

goodwill. I och med införandet av IFRS ska goodwill enligt IAS 36 nedskrivningsprövas 

istället för att skrivas av linjärt som tidigare (Marton et al., 2010). En nedskrivningsprövning 

av goodwill innebär att företagen behöver göra antaganden vid bedömningen av huruvida 

värdet på goodwill har minskat eller ej (AbuGazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011). 

 

Åren efter att EU-kommissionens förordning antogs år 2005 har standarderna IFRS 3 och 

IAS 36 visat sig vara problematiska. De årliga rapporterna avseende NASDAQ OMX 

Stockholm ABs “Övervakning av regelbunden finansiell information” har genomgående gett 

kritik till en stor del av de granskade företagen gällande just IFRS 3 och IAS 36. Den senaste 

rapporten från 2011 delgav nio bolag kritik varav hela sex av bolagen fick kritik för att inte 

ha uppfyllt villkoren för redovisning i enlighet med IAS 36 (NASDAQ, 2011). 

1.2 Problemdiskussion 

Redovisningen av goodwill har under en lång tid varit föremål för debatt och lobbying, vilket 

inneburit en utmaning för de som arbetar med framställandet av finansiella rapporter och 

standardsättarna (Gowthorpe & Amat, 2005). Enligt Colquitt och Wilson (2002) var tanken 

med att ersätta linjära avskrivningar av goodwill med nedskrivningsprövningar att det skulle 

generera mer rättvisande information i de finansiella rapporterna. Argumentet till varför 

informationen skulle vara mer rättvisande vid nedskrivningsprövning jämfört med linjär 

avskrivning är att en värdeminskning av goodwill inte längre sker per automatik utan hänsyn 
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tas istället till det faktiska värdet av goodwill. Ovanstående argument undersöks i en studie 

gjord av Chalmers, Godfrey och Webster (2011) där det framkommer att 

nedskrivningsprövning av goodwill ger en bild som bättre speglar de verkligt underliggande 

ekonomiska värdena av goodwill än vid linjära avskrivningar av goodwill. 

 

Å andra sidan riktas kritik mot användning av verkligt värde vid nedskrivningsprövning av 

goodwill då det anses ge utrymme för olika tolkningar, vilket i sin tur ger upphov till ett 

utrymme för subjektiva bedömningar som företagsledningen sannolikt kommer att utnyttja 

(AbuGhazaleh et al., 2011). Användandet av verkligt värde inom redovisning har debatterats 

flitigt men kritik riktas inte nödvändigtvis mot själva standarderna. Problemet i sig uppstår 

istället när standarderna ska implementeras och användas i praktiken då reglerna inte tolkas 

isolerat från andra faktorer och incitament. När företagsledningen ges utrymme för flexibilitet 

genom de subjektiva bedömningarna som är inneboende i redovisning till verkligt värde så 

finns det en risk för manipulation av de finansiella rapporterna (Laux & Leuz, 2009). 

 

Enligt Wines, Daqwell och Windsor (2007) leder utrymmet för subjektiva bedömningar till 

kreativitet som i sin tur resulterar i manipulation av redovisningen. Manipulationen leder till 

att redovisningen inte speglar den verkliga ekonomiska situationen för ett företag. Riahi-

Belkaoui (2004) benämner sådan typ av manipulation för designad redovisning. Begreppet 

designad redovisning inbegriper olika typer av koncept som beskriver manipulation av 

redovisning, så som big bath accounting och vinstutjämning. Big bath accounting innebär att 

ett företag med negativt resultat eller nytillträdd VD väljer att skriva ned resultatet kraftigt för 

att sedan kunna påvisa ett högre resultat följande år. Teorin kring konceptet vinstutjämning 

säger att en företagsledning genom olika redovisningstekniker vill framställa ett stabilare 

resultat med mindre svängningar, genom att manipulera vinsten (Riahi-Belkaoui, 2004). De 

subjektiva bedömningar som nedskrivningsprövning av goodwill ger upphov till kommer 

enligt Jarva (2009) att användas opportunistiskt av företagsledningen, vilket beskrivs i den 

positiva redovisningsteorin (Scott, 2003). Enligt positiv redovisningsteori kommer en 

företagsledning att agera opportunistiskt vid val gällande redovisning genom att välja det 

alternativ som maximerar den egna vinsten framför företagets vinst (Watts & Zimmerman, 

1986). 

 

Enligt Lhaopadchan (2010) borde den ökade tillämpningen av IFRS, med fokus på verkligt 

värde, teoretiskt sett ha bidragit till en ökad transparens och jämförbarhet mellan företag. En 
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sådan transparens och jämförbarhet kan dock endast uppnås om tillgångar värderas på ett 

rättvisande sätt. Problemet med redovisning av goodwill i enlighet med IFRS är att 

immateriella tillgångar är komplexa och svåra att värdera. När standarderna lämnar utrymme 

för subjektiva bedömningar ges företagsledningen möjlighet att välja tid för nedskrivningar 

vilket även försvårar jämförbarheten mellan olika företags finansiella rapporter 

(Lhaopadchan, 2010). Jämförbarhet mellan företag är av hög relevans för investerare på 

aktiemarknaden och om de ska kunna utgå ifrån olika redovisningsmått när de fattar beslut 

om vilka aktier de ska investera i krävs det därför att måtten är jämförbara företag emellan. 

Redovisningsmåtten blir jämförbara om “lika händelser och tillstånd redovisas på samma 

sätt” (Smith, 2000, s.31). Det betyder att tillgångar som utgör likadana resurser och påverkas 

av liknande omständigheter borde redovisas på samma sätt inom alla företag (Smith, 2000). 

 

Enligt Hamberg et al. (2009) så har värdet på den finansiella informationen minskat för 

investerare, just på grund av försämrad jämförbarhet, i samband med införandet av IFRS 3 

och IAS 36. Hamberg et al. (2009), som undersökt företag listade på NASDAQ OMX Nordic 

Stockholm (Stockholmsbörsen) mellan åren 2001 och 2007, uppmuntrar till mer forskning 

om nedskrivningar av goodwill för att åskådliggöra de långsiktiga effekterna av 

implementeringen av IFRS 3 och IAS 36. Även tidigare studie gjord av Broberg, Collin, 

Tagesson, Axelsson och Schele (2007) har undersökt huruvida svenska börsnoterade företag 

mellan åren 2002 och 2004 använder sig av bland annat nedskrivning av goodwill för att 

manipulera resultatet. Med anledning av det tolkningsutrymme som ges vid 

nedskrivningsprövning av goodwill och det faktum att det förflutit en tid sedan Broberg et als 

(2007) studie genomfördes, finner vi det intressant att studera huruvida de resultat som 

studien kommer fram till fortfarande kan göras gällande samt om andra faktorer så som motiv 

för vinstutjämning kan påverka nedskrivningsprövningen av goodwill. 

 

Med undantag av Hamberg et al. (2009) och Broberg et al. (2007) har tidigare forskning 

rörande motiv för att skriva ned goodwill, till exempel big bath accounting (AbuGazaleh et 

al., 2011; Chalmers et al., 2011; Jarva, 2009; Jordan & Clark, 2004; Masters-Stout, Costigan 

& Lovata, 2008; Wines et al., 2007) främst genomförts i anglosaxiska länder så som 

Storbritannien, USA och Australien (Nobes & Parker, 2010). Enligt Nobes och Parker (2010) 

påverkar kulturen hur individer vill ha samhället strukturerat samt hur de interagerar med 

samhällets undersystem, där redovisningen kan ses som ett sådant undersystem. Hofstede 

(1980) visar att Sveriges kultur i många avseenden skiljer sig åt jämfört med Storbritannien, 
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USA samt Australien. Eftersom även tolkningen och användningen av reglerna gällande 

nedskrivningsprövning kan skilja sig åt länderna emellan motiveras vår studie av svenska 

företag. 

1.3 Problemformulering 

Utnyttjar företag noterade på Stockholmsbörsen de utrymmen som ges för subjektiva 

bedömningar enligt IAS 36 för att välja tidpunkt för nedskrivning av goodwill? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av förklarande faktorer undersöka om noterade företag 

på Stockholmsbörsen manipulerar sina resultat genom de subjektiva bedömningar som görs 

vid nedskrivningsprövning av goodwill. 
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1.5 Disposition 

 

1. Inledning	   Inledningsvis presenteras en bakgrund som sedan följs av en 
problemdiskussion kring ämnet för studien. 
Problemdiskussionen mynnar ut i en problemformulering ur 
vilken uppsatsens syfte formuleras.  
	  

2. Teoretisk metod	   Kapitlet innefattar en redogörelse för studiens 
forskningsansats och val av teoretisk ansats. 
 

3. Institutionalia	   I kapitlet institutionalia beskrivs redovisningsstandarderna 
IFRS 3 och IAS 36 samt hur standarderna i praktiken ger 
upphov till subjektiva bedömningar 
	  

4. Teori	   Teorikapitlet behandlar de teorier som är relevanta för studien 
och ger läsaren en förståelse för studiens empiriska 
undersökning och analys. Med utgångspunkt ur teorin tas de 
hypoteser som avses undersökas fram. 
	  

5. Empirisk metod	   I kapitlet empirisk metod beskrivs den metod som tillämpas. 
Kapitlet innehåller även en redogörelse för studiens urval och 
datainsamling. Avslutningsvis presenteras 
operationaliseringen av de hypoteser som presenterats i 
teorikapitlet samt en diskussion kring metodkritik. 
	  

6. Analys	   Analyskapitlet innefattar en presentation av beskrivande 
statistik över variablerna som undersöks i studien, vilken 
åtföljs av analysen som görs med hjälp av korrelationstest och 
multipel regressionsanalys. Till sist sker en redogörelse för 
hypotesprövningen. 
	  

7. Slutsats	   I det avslutande kapitlet görs en återkoppling av resultaten från 
analysen till teorin och slutsatser dras. Kapitlet avslutas med 
reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 
	  

 
	  
 

 

 

 

 

 



	   13	  

2. Teoretisk metod 
I följande kapitel sker en diskussion kring valet av studiens forskningsansats och val av 

teoretisk ansats. 

 
2.1 Forskningsansats 

Vår studie har en deduktiv forskningsansats då vi ur den teori och forskning som finns på det 

avsedda området deducerar hypoteser som sedan testas. Anledningen till att vi väljer en 

deduktiv ansats för vår studie är för att det redan existerar en stor mängd teori och forskning 

på det avsedda området för vår studie. En fördel med att använda en deduktiv ansats är att 

den bidrar till att förklara samband som sedan kan generaliseras (Saunders et al., 1997), vilket 

är i linje med vår frågeställning och vårt syfte. Den kritik som riktas mot den deduktiva 

ansatsen är att den leder till att informationstillgången begränsas då forskaren utgår ifrån 

redan ställda förväntningar och enbart ser till sådan information som ger stöd åt 

förväntningarna (Jacobsen, 2000). Det finns därmed en risk för att det finns andra 

förklaringar till ett företags val av nedskrivning av goodwill som vi förbiser genom att ha en 

deduktiv ansats. 

 

Alternativet till att ha en deduktiv ansats är att ha en induktiv ansats. Den induktiva ansatsen 

har till skillnad från den deduktiva ansatsen sin utgångspunkt i empirin. Vid induktiv ansats 

så skapas inte några förväntningar på förhand utan istället går forskaren direkt ut i 

verkligheten för att samla in empiri som sedan systematiseras. Målet är att insamlad data ska 

ligga till grund för framtagandet av ny teori (Jacobsen, 2000). Annorlunda uttryckt är teorin, 

vid induktiv ansats, ett resultat av forskning (Bryman & Bell, 2003). Som nämnts tidigare 

finns det redan en stor mängd teori och forskning inom vårt forskningsområde och av den 

anledningen anser vi att den deduktiva ansatsen är lämpligare än den induktiva ansatsen som 

snarare skulle innebära att vi uppfinner hjulet en gång till. 

2.2 Teoretisk ansats 

Watts och Zimmerman (1986) anses vara upphovsmännen till teorin som kallas för den 

positiva redovisningsteorin. Den positiva redovisningsteorin beskriver enligt Riahi-Belkaoui 

(2004) en företagslednings motiv till att manipulera resultatet och är således användbar till att 

förklara big bath accounting och vinstutjämning. Enligt Scott (2003) försöker den positiva 
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redovisningsteorin att förutsäga de olika redovisningsval som en företagsledning kommer att 

göra och menar att dessa val kommer att skilja sig åt beroende på de omständigheter som ett 

företag agerar utefter. 

 

Enligt Deegan och Unerman (2009) kan den institutionella teorin fungera som en 

kompletterande teori till den positiva redovisningsteorin vid förklaring av ett företags val av 

redovisningsmetod. Anledningen till det är mycket på grund av att den institutionella teorin 

ger en förståelse av hur organisationer uppfattar och svarar på sociala samt institutionella 

påtryckningar och förväntningar (Deegan & Unerman, 2009). De påtryckningar och 

förväntningar som företagen upplever från omgivningen kan enligt DiMaggio och Powell 

(1983) delas upp i normativa, tvingande och härmande. Påtryckningarna leder i sin tur till att 

enheter inom en population kommer att förändras till att efterlikna varandra enligt Hawley 

(refererad i DiMaggio & Powell, 1983), i syfte att upprätthålla en legitimitet gentemot 

omgivningen (Deegan & Unerman, 2009).  

 

Vi har i vår studie tagit stöd av både den positiva redovisningsteorin och den institutionella 

teorin då vi deducerar våra hypoteser, vilket innebär att vi i likhet med Collin, Tagesson, 

Andersson, Cato och Hansson (2009) har ett så kallat eklektiskt förhållningssätt till teorin. 
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3. Institutionalia 
Följande kapitel ger en förklaring av redovisningsstandarderna IFRS 3 samt IAS 36. I 

IFRS 3 regleras hur goodwill, i samband med företagsförvärv, skall tas upp i 

koncernens balansräkning och IAS 36 behandlar hur en nedskrivningsprövning av 

sådan goodwill skall ske. Kapitlet avslutas med en genomgång av hur IFRS 3 samt IAS 

36 i praktiken ger upphov till subjektiva bedömningar. 

 

3.1 IFRS 3 och IAS 36 

Vid antagandet av IFRS skall goodwill som uppkommer vid rörelseförvärv inte längre 

skrivas av linjärt utan nedskrivningsprövas i enlighet med IAS 36. Goodwill som uppstår 

genom rörelseförvärv skall enligt IAS 36, från och med förvärvsdatumet, fördelas till 

förvärvararens kassagenererande enheter, eller grupper av kassagenerarande enheter, som 

förväntas gynnas av synergieffekter på grund av förvärvet (AbuGazaleh et al., 2011). 

 

Då goodwill har tillfallit en kassagenerarande enhet skall enheten prövas för nedskrivning 

både årligen samt när det finns en indikation på att en värdenedgång kan ha uppstått. 

Prövningen innefattar en jämförelse av enhetens redovisade värde, inklusive goodwill, med 

enhetens återvinningsvärde (IFRS, IAS 36 p. 90). Återvinningsvärdet av en kassagenerande 

enhet är det högsta av verkligt värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 

Vanligtvis saknas verkligt värde för en kassagenerande enhet, varför återvinningsvärdet oftast 

innebär nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet innebär ett nuvärde av alla de framtida kassaflöden 

som förväntas tillfalla företaget i och med den kassagenerande enheten (Carlsson & Sandell, 

2010). 

 

Om återvinningsvärdet för den kassagenerande enheten är större än det redovisade värdet, 

inklusive goodwill, för enheten så har ingen värdenedgång uppkommit. Då enhetens 

återvinningsvärde däremot är lägre än enhetens redovisade värde föreligger en värdenedgång 

och nedskrivning skall ske (IFRS, IAS 36 p. 90). Vid ett nedskrivningsbehov skall 

nedskrivningsbeloppet först minska det redovisade värdet för goodwill och därefter, när det 

inte längre finns något redovisat värde av goodwill, minska övriga tillgångars värde i den 

kassagenerande tillgången. När en nedskrivning av goodwill har realiserats kan den inte 

återföras enligt IAS 36 p. 124. 
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3.2 Hur IFRS 3 och IAS 36 i praktiken ger möjlighet till subjektiva 
bedömningar 

Även om IFRS tvingar företagsledningen att göra årliga nedskrivningsprövningar av 

goodwill ger det också upphov till en möjlighet för företagsledningen att göra nedskrivningen 

efter eget behov. Möjligheten uppkommer genom att företagsledningen behöver göra ett antal 

redovisningsval som grundar sig på subjektiva bedömningar. De subjektiva bedömningar som 

är mest avgörande är fastställandet av de kassagenerande enheterna, den efterföljande 

fördelningen av goodwill till de fastställda enheterna samt uppskattningen om 

återvinningsvärdet av enheterna (AbuGazaleh et al., 2011). 

 

Eftersom de kassagenerande enheterna inte säljs separat på marknaden innebär det att 

återvinningsvärdet måste beräknas enligt nyttjandevärdet, det vill säga nuvärdet av framtida 

kassaflöden som förväntas infalla från den kassagenererande enheten. De framtida 

kassaflödena baseras på företagsledningens framtida beslut, handlingar samt 

makroekonomiska faktorer, vilket i sin tur gör att de är svåra att verifiera och kontrollera, för 

till exempel en revisor, då de grundar sig på bedömningar som är inom företagsledningens 

specialkompetens (Chambers & Finger, 2011). Vid beräkning av nyttjandevärdet behövs 

även ett framtida värde fastställas för den kassagenererande enheten vid en eventuell 

försäljning. Wines et al. (2007) menar att kalkylen av restvärdet på en unik kassagenererande 

enhet, vars likhet aldrig tidigare har sålts, många gånger inte görs objektivt. 

 

Problem med att identifiera de kassagenererande enheterna uppkommer när ett företag har 

gjort ett rörelseförvärv där den förvärvade enheten består av flera separata filialer och/eller 

dotterbolag. Skall den kassagenererande enheten bestå av hela den förvärvade rörelsen eller 

skall flera underenheter identifieras? Problemet visar sig i följande exempel, anta två 

underenheter, A och B. Enheten A har övervärderad goodwill med 100 kronor medan enheten 

B har undervärderad goodwill med 100 kronor. Enheten A måste därför skrivas ned med 100 

kronor medan enheten B:s värde förblir oförändrat då en uppskrivning skulle räknas som 

realisering av internt upparbetad goodwill, vilket enligt IFRS är otillåtet. Om företaget istället 

hade identifierat enheten A och B som en gemensam kassagenererande enhet skulle inget 

nedskrivningsbehov föreligga. Dessutom kommer en nedskrivningsprövning, med detaljerad 

värdering av varje kassagenerande enhet med tillhörande goodwill, för flertalet företag att 

vara tidskrävande och innebära större kostnader. Givet de incitament som beskrivits, den 
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ökade resursåtgången samt möjligheten att undvika nedskrivningar vid tillfällen som 

exemplifierats ovan, och det spelrum som reglerna ger utrymme för vid identifiering av 

kassagenererande enheter, kommer företagsledningen att identifiera kassagenerande enheter 

på en högre nivå, det vill säga innehållande fler tillgångar (Wines et al., 2007). 

 

På grund av de svårkontrollerade bedömningarna ges företagsledningen utrymme till att 

manipulera siffrorna efter eget behov. Ett exempel på manipulation av redovisningen är då ett 

företags goodwill har gått ner i värde men företagsledningen ändrar sina identifieringar, 

uppskattningar och subjektiva bedömningar på ett sådant sätt att det resulterar i ett oförändrat 

värde på goodwill, för att undvika en nedskrivning (Chambers & Finger, 2011). 
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4. Teori 
I detta kapitel beskrivs två koncept som ryms inom begreppet designad redovisning. 

Därefter ges en redogörelse för den positiva redovisningsteorin och den institutionella 

teorin som bidrar med en övergripande förklaring till och förutsägelse av olika 

redovisningsval. Kapitlet avslutas med en framställning av de hypoteser vi undersöker i 

vår studie. 

 

4.1 Designad redovisning 

Designad redovisning innebär att olika val av redovisningstekniker görs i syfte att förmedla 

ett i förväg bestämt mål och att valet ifråga kommer att vara av sådan karaktär att det inte 

speglar verkligheten (Riahi-Belakoui, 2004). Inom begreppet för designad redovisning ryms 

olika koncept så som selektiv finansiell hypotesprövning, vinstutjämning, earnings 

management och kreativ redovisning. Big bath accounting klassas som en form av kreativ 

redovisning. Eftersom vår studie ämnar undersöka huruvida vinstutjämning och big bath 

accounting förekommer vid nedskrivning av goodwill är det de två typerna av designad 

redovisning som kommer att beskrivas i de två följande avsnitten. 

 

 
Figur 4.1 Designad redovisning.1 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Egen modell som konstruerats efter Riahi-Belkaoui (2004) s.54-59	  
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4.1.1  Vinstutjämning 

Vinstutjämning definieras som tillvägagångssättet, då redovisad vinst manipuleras av en 

företagsledning för att minska intäkternas volatilitet och uppnå en stabil och långsiktig 

tillväxttakt (Fundenberg & Tirole, 1995). Det finns två olika typer av vinstutjämning, varav 

den ena är avsiktlig eller designad vinstutjämning och den andra är naturlig vinstutjämning. 

Avsiktlig eller designad vinstutjämning innebär att en företagsledning genom avsiktliga 

beslut och val utnyttjar flexibiliteten i redovisningsstandarderna i syfte att dämpa 

vinstfluktuationer till en önskad nivå. Naturlig vinstutjämning är å sin sida inte ett resultat av 

olika val eller beslut tagna av en företagsledning utan som namnet antyder en naturlig 

konsekvens av ett företags affärsverksamhet (Eckel, 1981). 

 

Avsiktlig eller designad redovisning kan klassificeras som antingen verklig eller artificiell 

vinstutjämning. Verklig utjämning sker genom att beslut angående produktion och 

investeringar tas som minskar vinstens föränderlighet och artificiell utjämning sker genom 

redovisningen. Artificiell utjämning, som är den aktuella för denna studie, innebär att ett 

företag tillämpar en redovisning som höjer låga resultat och sänker höga resultat (Ronen & 

Yaari, 2008).  Eftersom det inte är tillåtet att återföra nedskrivningar av goodwill enligt IFRS 

så är det endast utjämning i form av nedskrivningar av höga resultat som är av intresse för 

denna studie (IFRS, IAS 36 p.124). 

4.1.2 Big bath accounting 

Innebörden av konceptet big bath accounting är att en företagsledning vidtar åtgärder som 

drastiskt minskar innevarande års resultat för att sedan kunna visa på ett förbättrat resultat 

nästkommande år (Riahi-Belakoui, 2004). Big bath accounting sker när ett företags resultat 

blir sämre än beräknat. Vid ett redan negativt resultat innan räkenskapsårets slut passar 

företag på att göra större nedskrivningar för att göra resultatet ännu sämre. Anledningen till 

att en företagsledning tar beslut om att skriva ned ett negativt resultat ytterligare är att 

marknaden inte tycks reagera nämnvärt annorlunda på ett resultat som är lite sämre än 

förväntat än på ett resultat som är mycket sämre än förväntat. De stora nedskrivningarna som 

görs under den innevarande perioden kommer sedan göra att de framtida resultaten kommer 

att öka då kostnaden för nedskrivningen redan påverkat tidigare års resultat (Jordan & Clark, 

2004). 
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Enligt konceptet om big bath accounting finns det även motiv för en nytillträdd VD att skriva 

ned resultatet under sitt första år eftersom denne då kan lägga skulden, för det sämre 

resultatet, på beslut tagna av den tidigare företagsledningen. Det framtida resultatet 

nästföljande period kommer sedan att framstå som bättre, på grund av lägre kostnader, vilket 

kan ses som den nytillträdda VD:ns förtjänst (Masters-Stout et al., 2008). Wells (2002) menar 

att en nytillträdd VD har starka incitament att skriva ned resultatet i början av sin anställning 

eftersom redovisade intäkter inte anses relevant vid bedömning av dennes framgång under 

det räkenskapsår som tillträde sker, vilket oftast inte omfattar ett helt räkenskapsår för VD:n. 

De formella kontrakten för en VDs ersättning och bonus förväntas inte göras gällande förrän 

dennes första hela räkenskapsår som VD, vilket också är ett incitament för en VD att skriva 

ned resultatet under det år som tillträde sker (Wells, 2002). 

4.2 Positiv redovisningsteori 

Enligt Laux och Leuz (2009) finns det en risk för att en företagsledning kommer att utnyttja 

den flexibilitet som finns vid värdering av tillgångar till verkligt värde för manipulation av 

redovisningen. En teori som syftar till att förklara och förutspå hur en företagsledning 

kommer att agera när olika handlingsalternativ ges är den positiva redovisningsteorin (Watts 

& Zimmerman, 1986).   

 

Den positiva redovisningsteorin förespråkar inte att standardsättarna fullständigt ska 

specificera vilka redovisningsprinciper som ska tillämpas utan menar att en viss flexibilitet är 

behövlig. Det finns dock, enligt den positiva redovisningsteorin, en risk för att en 

företagsledning kommer att agera opportunistiskt när sådan flexibilitet ges. Teorins 

vidkännande av att det finns en risk för opportunistiskt beteende återspeglas i det 

grundläggande antagandet som teorin bygger på (Scott, 2003). Inom den positiva 

redovisningsteorin görs antagandet att redovisningen är en del av ett kontrakt eller avtal 

mellan två parter, principalen och agenten (Watts & Zimmerman, 1990).  

 

Vidare gör den positiva redovisningsteorin antagandet att så väl en företagsledning (agenten) 

som en aktieägare (principalen) är rationella i sitt beteende och att de kommer agera i syfte 

att maximera sin egen nytta, vilken är direkt kopplad till deras lön eller vinst. I enlighet med 

detta antagande kommer en företagsledning vid val av redovisning att göra en jämförelse 

mellan de relativa kostnaderna och fördelarna med att redovisa på olika sätt och välja det 
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sättet som kommer att resultera i att dennes vinst maximeras (Riahi-Bekaoui, 2004). 

Innebörden av antagandet att en företagsledning kommer att agera opportunistiskt är med 

andra ord att företagsledningen inte kommer att agera för att maximera företagets vinst, utan 

att agerandet i sin tur även leder till maximering av företagsledningens personliga vinst 

(Scott, 2003). 

 

Med utgångspunkt i den positiva redovisningsteorins antagande, om att en företagsledning 

kommer att agera opportunistiskt när tillfälle ges, har tre hypoteser formulerats i syfte att 

beskriva agerandet (Riahi-Bekaoui, 2004). De tre olika hypoteserna som har tagits fram av 

Watts och Zimmerman (1986) är som följer: 

 

Bonusplanshypotesen säger att en företagsledning som har sin lön eller bonus kopplad till 

resultatet har incitament att tillämpa en redovisning som leder till att framtida intäkter istället 

redovisas under den innevarande perioden eller att kostnader skjuts fram, eftersom det även 

skulle leda till att deras bonus ökar (Watts & Zimmerman 1990). Det ska dock tilläggas att 

incitamenten är beroende av hur bonusplanen är utformad. Vid vissa typer av bonusplaner har 

en företagsledning även incitament att skjuta fram intäkter till nästföljande period eller ta upp 

kostnader tidigare för att istället öka sin framtida bonus (Watts & Zimmerman, 1986).   

 

Skuldkontraktshypotesen uttrycker att desto högre ett företags skuldsättningsgrad är desto 

mer troligt är det att företagsledningen kommer att tillämpa en redovisning som ökar 

innevarande års resultat (Watts & Zimmerman, 1990). 

 

Politiska kostnadshypotesen är formulerad på så sätt att det är mer sannolikt att ett större 

företag kommer att tillämpa en redovisning som minskar det redovisade resultatet än vad 

sannolikheten är för att ett mindre företag skulle göra detsamma. Hypotesen bygger på 

antagandet att det finns en informationsasymmetri mellan företagen och dess intressenter, 

vilken är större mellan stora företag och dess intressenter än hos små företag. 

Informationsasymmetrin gör att det blir kostsamt för intressenter att försäkra sig om huruvida 

resultatet är rättvisande och ger en företagsledning incitament att tillämpa diskretion vid 

redovisning av företagets resultat (Watts & Zimmerman, 1990).  

 

Det huvudsakliga syftet med den positiva redovisningsteorin kan sammanfattas som att den 

försöker förutsäga vilket redovisningsval en företagsledning kommer att göra och hur valet 
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kommer att skilja sig åt mellan olika företag beroende på omständigheterna runt omkring ett 

företag och dess ledning (Scott, 2003). 

4.3 Institutionell teori   

Hur ett företag agerar vid val av redovisning behöver inte nödvändigtvis beskrivas utifrån 

enbart den positiva redovisningsteorin. Enligt Collin et al. (2009) kan den institutionella 

teorin fungera som ett bra komplement eller alternativ till den positiva redovisningsteorin. 

Den institutionella teorin menar att ett företags val vid redovisning påverkas av institutionella 

påtryckningar, vilka kan delas upp i normativa, tvingande och härmande (Deegan & 

Unerman, 2009). De tre formerna av påtryckningar beskriver hur institutionell isomorfism 

uppkommer (DiMaggio & Powell, 1983). Isomorfism är enligt Hawley (refererad i DiMaggio 

& Powell, 1983) den begränsande process som tvingar en enhet inom en population att 

efterlikna andra enheter inom populationen, vilka verkar under samma förutsättningar. 

 

DiMaggio och Powell (1983) definierar de tre påtryckningarna som: 

 

Tvingande isomorfism – är ett resultat av både formella och informella krav som ställs från 

andra organisationer som organisationen är beroende av samt av kulturella förväntningar från 

samhället som organisationen agerar inom. Till exempel skulle det kunna vara 

redovisningskrav som organisationen enligt lag är tvungna att följa. 

 

Härmande isomorfism - uppstår på grund av att det finns en osäkerhet i omgivningen som får 

organisationer att efterlikna andra organisationer. För att minska den upplevda osäkerheten 

härmar organisationer därför andra organisationer som upplevs som mer legitima och 

framgångsrika. 

 

Normativ isomorfism - har sitt ursprung från professionalism. Professionalismen grundar sig i 

att yrkesgrupper, och personerna som verkar däri, utvecklar metoder och tillvägagångssätt. 

De olika yrkesgrupperna försöker sedan med stöd av sin utbildning och legitimitet influera 

andra att agera enligt deras arbets- och synsätt. De metoder och tillvägagångssätt som 

utvecklas påverkas av de professionella nätverk som individerna i yrkesgrupperna verkar 

inom samt deras utbildning och bakgrund.  
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Organisationer utsätts för sociala samt kulturella krav från sin omgivning som de måste 

beakta för att bli accepterade. Kraven resulterar i att organisationer måste agera på ett 

speciellt sätt eller spela en viss roll i samhället för att kunna uppvisa en yttre fasad som 

accepteras av deras omgivning. Denna yttre fasad kan benämnas företagets legitimitet. 

Institutionell teori behandlar hur företagen inte enbart agerar rationellt utan även ser till 

omgivningens önskan vid sitt handlande för att stärka sin legitimitet. I de fall då 

organisationer verkar i en omgivning som ställer krav på organisationen är det viktigt att ge 

efter för dessa krav. Beaktas inte omgivningens krav kan organisationen tvingas upphöra med 

sin verksamhet (Hatch, 2002). 

4.4 Utformning av hypoteser   

I nästkommande avsnitt följer en redogörelse av de hypoteser som deducerats med 

utgångspunkt ur den teori som presenterats i föregående avsnitt samt tidigare forskning. 

4.4.1 VD-byte 

Enligt teorin kring konceptet big bath accounting finns motiv för en nytillträdd VD att skriva 

ned resultatet under sitt första år, eftersom denne då kan lägga skulden för ett sämre resultat 

på den tidigare företagsledningen, samt härleda framtida bättre resultat till sina egna 

prestationer (Masters-Stout et al., 2008; Wells, 2002; Beatty & Weber 2006). Resonemanget 

om att kunna härleda framtida bättre resultat till egna prestationer bidrar till att stärka VD:ns 

legitimitet i enlighet med den institutionella teorin, eftersom VD:n då kan uppvisa en mer 

framgångsrik yttre fasad. AbuGazaleh et al. (2011), som undersöker engelska företag, 

kommer fram till att VD-byten är mer frekventa hos företag som gör nedskrivningar av 

goodwill än företag som inte gör nedskrivningar av goodwill. Det torde därför vara av 

intresse att se om detta samband kan påvisas även på svenska företag, vilket ger oss följande 

hypotes: 

 

Hypotes 1: Det föreligger ett positivt samband mellan nedskrivning av goodwill och VD-

byte. 

4.4.2 Resultat 

Studier om big bath accounting har visat att företag vid ett redan negativt resultat innan 

räkenskapsårets slut passar på att göra större nedskrivningar för att kunna prestera bättre 
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resultat i framtiden (Van de Poel, Maijoor & Vanstraelen, 2009; Jordan & Clark, 2004; 

AbuGazaleh et al., 2009). Kirschenheiter och Melmad (2002) menar att motivet till att en 

företagsledning skulle vilja tillämpa big bath accounting vid sämre resultat än förväntat är att 

investerare känner större tillit till ett redovisat resultat som innehåller mindre överraskningar 

och svängningar. Företagsledningen vill i sådana fall genom ett ”big bath” framställa 

resultatet som ännu sämre för att då skapa svängningar i resultatet och på så sätt minska 

investerarnas upplevda precision av resultatet (Kirschenheiter & Melmad, 2002). Enligt 

bonusplanshypotesen inom den positiva redovisningsteorin finns det incitament för en 

företagsledning, som har sin bonus kopplad till resultatet, att tillämpa en redovisning som ger 

ett högt resultat. Däremot, om resultatet redan är så pass lågt att någon bonus inte kommer att 

betalas ut menar Watts och Zimmerman (1990) att en företagsledning har incitament att ta 

upp framtida kostnader under innevarande period vilket försämrar resultatet ytterligare. De 

tidigarelagda kostnaderna kommer sedan leda till att det framtida resultatet och bonus 

förväntas öka. 

 

Då Sverige nyligen har påverkats av en finanskris, som ger upphov till sämre resultat och 

ökar därmed incitamentet att skriva ned goodwill i enlighet med konceptet om big bath 

accounting, blir en jämförelse mellan resultat och nedskrivningar av goodwill bland noterade 

företag relevant. Med anledning av ovanstående resonemang ställer vi därför upp följande 

hypotes: 

 

Hypotes 2a: Det finns ett positivt samband mellan negativt resultat och nedskrivning av 

goodwill. 

 

Studier har funnit att det i enlighet med konceptet vinstutjämning, även finns ett samband 

mellan en företagslednings beslut att göra en nedskrivning och en oväntat hög vinst 

(Kirschenheiter & Melmad, 2002; Van de Poel et al., 2009). Enligt Kirchenheiter och 

Melmad (2002), är det bakomliggande motivet för en företagsledning att skriva ned en 

oväntat hög vinst att uppnå ett stabilt resultat som signalerar tillförlitlighet till investerarna. 

Stalebrink (2007) menar att vinsten måste vara såpass hög att den genererar ett resultat som 

är positivt nog att absorbera kostnaden för nedskrivningen utan att resultatet blir negativt. 

Trueman och Titman (1988) menar även att när investerare och kreditgivare känner större 

tillit till den redovisade vinsten och i sin tur resultatet så leder det till lägre 
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upplåningskostnader, då risken för att företaget inte skulle kunna betala tillbaka anses vara 

lägre. 

 

Då Broberg et al. (2007) endast har undersökt huruvida ett negativt resultat påverkar 

nedskrivningar och eftersom Sverige generellt är mer benäget att vilja ha lägre volatilitet i 

resultatet än de anglosaxiska länderna (Walton, Haller & Raffournier, 1998) tycker vi det är 

intressant att studera huruvida de noterade bolagen på Stockholmsbörsen använder sig av 

vinstutjämning. Med stöd av resonemanget ovan ställs följande hypotes: 

 

Hypotes 2b: Det finns ett positivt samband mellan positivt resultat och nedskrivning av 

goodwill. 

4.4.3 Skuldsättningsgrad  

Beatty och Weber (2006) finner i sin studie att ett företags skuldsättningsgrad påverkar 

tidpunkten för ett företags goodwillnedskrivningar, vilket är i enlighet med den 

skuldkontraktshypotes som finns utformad inom den positiva redovisningsteorin. Enligt 

skuldkontraktshypotesen så har ett företag med en hög skuldsättningsgrad starkare incitament 

än företag med en lägre skuldsättningsgrad att tillämpa en redovisning som leder till att 

resultatet ökar för den innevarande perioden (Watts & Zimmerman, 1990). Anledningen till 

att företag med högre skuldsättningsgrad har starkare incitament att undvika nedskrivningar 

är för att desto högre skuldsättningsgraden är desto högre blir kostnaden för kapitalet 

(Stalebrink, 2007). Detta skapar incitament för en företagsledning att undvika nedskrivningar 

som skulle innebära ännu större kostnader för företaget. De ökade kostnaderna i och med 

nedskrivningen leder till att resultatet blir sämre, vilket skulle kunna leda till att kreditgivarna 

upplever en ökad finansiell risk och därmed höjer kostnaden för kapitalet (Broberg et 

al., 2007). Detta leder till följande hypotes: 

 

Hypotes 3: Det finns ett negativt samband mellan ett företags skuldsättningsgrad och 

nedskrivning av goodwill. 

4.4.4 Storlek  

Studier visar att det finns ett positivt samband mellan ett företags nedskrivning av goodwill 

och storleken på företaget (AbuGazaleh et al., 2009; Beatty & Weber, 2006; Van de Poel et 
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al., 2009). Detta är något som återfinns i den politiska kostnadshypotesen i den positiva 

redovisningsteorin som säger att det är mer sannolikt att ett större företag tillämpar en sådan 

redovisning som kommer att leda till att resultatet för den innevarande perioden minskar 

(Watts & Zimmerman, 1990). Med anledning av ovan förda resonemang formuleras följande 

hypotes: 

 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan ett företags storlek och nedskrivning av 

goodwill. 

4.4.5 Ägarkoncentration  

Astami och Tower (2006) finner i sin studie att företag med en spridd ägarstruktur inte 

tenderar att tillämpa en redovisning som leder till ökat resultat. Vid en koncentrerad 

ägarstruktur menar Broberg et al. (2007) att informationsasymmetrin mellan 

företagsledningen och ägarna är liten, varför behovet för företaget att kunna ge tillförlitlig 

information till utomstående ägare minskar. Genomförandet av en nedskrivning gör att 

företag signalerar om att tillförlitlig information ges ut, eftersom en nedskrivning är kostsam 

för företaget då det innebär sänkt resultat, sänkt status för företagsledningen och försämrad 

lön i de fall lönen är kopplad till resultatet. Ju mer kostsamt ett beslut anses vara desto mer 

tillförlitlig anses signalen härom vara och därför ökar trovärdigheten till organisationen och 

företagsledningen. Vid en spridd ägarstruktur har därför företagen incitament att utföra en 

nedskrivning för att öka sin legitimitet gentemot marknaden och sina utomstående ägare.  

 

Anledningen till varför vi finner det intressant att undersöka ägarkoncentrationen är eftersom 

svenska företag genrellt har en stark ägarkoncentration och borde enligt ovanstående 

resonemang skriva ned goodwill i mindre utsträckning än företag i andra länder (Agnblad, 

Berglöf, Högfeldt, & Svancar, 2001). Genom resonemangen om organisationers 

marknadslegitimitet skapas följande hypotes: 

 

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan låg ägarkoncentration och nedskrivning av 

goodwill 
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4.4.6 Bransch 

Enligt Broberg et al. (2007) skiljer sig attityden till vilken aspekt av en tillgång som skall 

bedömas vid dess värdering mellan olika organisationsfält. För att definiera organisationsfält 

har Broberg et al. (2007) valt att se till olika branscher. Företag inom samma bransch utsätts 

för liknande marknadsförhållanden vilket får företagen att agera på samma sätt (Broberg et 

al., 2007). Även Holthausen och Leftwich (1983) menar att det är rationellt att använda sig av 

samma redovisningsmetoder som sina konkurrenter eftersom företagen då inte behöver 

förklara sina val i samma utsträckning.  

 

Inchausti (1997) hävdar att ett avvikande redovisningsbeteende gentemot sina konkurrenter 

kan sända ut dåliga signaler. Det borde således utvecklas ett branschmässigt sätt att hantera 

goodwillnedskrivningar varför det blir intressant att studera ifall det finns ett samband mellan 

branscher och goodwillnedskrivningar. Då en finanskris nyligen har drabbat världsekonomin 

blir det relevant att studera huruvida resultaten från Broberg et als (2007) studie fortfarande 

stämmer eller ifall branschernas agerande har förändrats i och med finanskrisen. Vi ställer 

därför upp följande hypotes: 

 

Hypotes 6: Det finns ett samband mellan bransch och nedskrivning av goodwill. 

4.4.7 Revisionsbyrå  

Starka grupper, till exempel revisionsbyråerna, inom redovisningsmiljön influerar enligt 

Broberg et al. (2007) ett företags val av redovisningsmetod. Pentland (1993) menar att 

revisionsbyråerna bildar speciella tillvägagångssätt och metoder som sedan sprider sig inom 

byrån. Således utvecklas olika arbetssätt inom olika revisionsbyråer vilka i sin tur påverkar 

valet av redovisningsmetod hos revisionsbyråernas klienter. Då revisionsbyråerna utövar ett 

tryck mot sina klienter att behandla redovisningsfrågor på ett visst sätt kan det ses som 

normativ isomorfism enligt den institutionella teorin. Således borde revisionsbyråernas 

klienter hantera nedskrivningen av goodwill annorlunda eftersom de har influerats av olika 

revisionsbyråers metoder och tillvägagångssätt.  

 

AbuGazaleh et al. (2011) fann i sin studie att det fanns en skillnad i frekvens av nedskrivning 

av goodwill mellan företag som blivit reviderade av någon av de stora fyra revisionsbyråerna 

och de som blivit reviderade av andra revisionsbyråer, vilket indikerar att ett företags 
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goodwillnedskrivning påverkas av vilken revisionsbyrå företaget använder sig av. Broberg et 

al. (2007) testade sambandet mellan nedskrivningar hos noterade svenska företag och vilken 

revisionsbyrå företaget använde, studien fann att det inte förelåg något samband. Studien 

undersökte dock åren 2002-2004 vilket utgjorde en övergångsperiod från linjär nedskrivning 

av goodwill till nedskrivningsprövning (Broberg et al., 2007). Det är möjligt att en 

arbetsprocess tar längre tid att spridas inom en organisation än de år studien undersökte 

varför det blir relevant att studera sambandet än en gång. Nu har det passerat flera år sedan 

nedskrivningsprövning av goodwill blev tvingande för svenska börsnoterade företag (Marton 

et al., 2010) varför det är troligt att ett utarbetat sätt att hantera nedskrivningsprövningen har 

uppkommit inom revisionsbyråerna. Vi ställer därför upp följande hypotes: 

 

Hypotes 7: Det finns ett samband mellan revisionsbyrå och ett företags nedskrivning av 

goodwill. 

4.4.8 Bonussystem 

Bonussystem utvecklas för att få företagsledningens och ägarnas intressen att gå i samma 

riktning genom att ge högre bonus till företagsledningen om det går bra för företaget. Enligt 

bonusplanshypotesen skulle dock företag som har sin lön eller bonus kopplad till resultatet ha 

incitament att undvika nedskrivningar, eftersom det även skulle leda till att resultatet höjs 

vilket i sin tur ökar deras bonus (Watts & Zimmerman 1990). Beatty och Weber (2006) får i 

sin studie ett resultat som stödjer bonusplanshypotesen då de finner att det är mindre 

sannolikt att ett företag som har en bonusplan som är kopplad till resultatet gör en 

nedskrivning.  

 

Broberg et al. (2007) testar om det är så att det bland svenska börsnoterade företag sker färre 

nedskrivningar då VD:ns bonus är kopplad till företagets resultat, vilket även de finner är 

fallet. En bred debatt angående bonussystemens effektivitet har uppdagats i Sverige efter 

finanskrisen (Bång & Waldenström, 2009) varför det blir intressant att undersöka huruvida 

denna debatt har påverkat Broberg et als (2007) resultat. Vi ställer således följande hypotes: 

 

Hypotes 8: Det finns ett negativt samband mellan nedskrivning av goodwill och bonus 

kopplad till resultat. 
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Figur 4.2 Sammanfattande modell över framtagna hypoteser. 

	    

H1:	  VD-‐byte	  +	  
H2a:	  Negativt	  resultat	  +	  
H2b:	  Postivt	  resultat	  +	  
H3:	  Skuldsättningsgrad	  -‐	  
H4:	  Storlek	  +	  
H5:	  Ägarkoncentration	  -‐	  
H6:	  Bransch	  
H7:	  Revisionsbyrå	  
H8:	  Bonus-‐	  
	  

Nedskrivning	  
av	  goodwill	  



	   30	  

5. Empirisk metod 
I kapitlet beskrivs metodiken och tillvägagångssättet för studien. I inledningen av 

kapitlet redogörs för hur studien utformas samt vilket urval som sker i studien. 

Därefter följer en beskrivning av den datainsamling som har skett och hur de olika 

variablerna har operationaliserats. Kapitlet avslutas med en redogörelse för bortfallet i 

studien och en diskussion kring metodkritik. 

 

5.1 Metod 

För att uppnå syftet med vår studie undersöker vi om det finns ett samband mellan 

nedskrivning av goodwill och resultatmanipulering, vilket vi gör genom de förklarande 

faktorer som vi tar fram med hjälp av den positiva redovisningsteorin, institutionella teorin 

och tidigare studier.  

 

Vår undersökning antar formen av en dokumentstudie då vi hämtar den empiriska datan från 

respektive företags årsredovisningar. Anledningen till att vi väljer att göra en dokumentstudie 

är dels av resursskäl då det hade tagit mycket lång tid att göra intervjuer med alla de företag 

som ingår i studien, vilket hade inneburit att vi behövt begränsa oss till att endast undersöka 

ett mindre antal företag. Fördelen med att göra en studie av företagens årsredovisningar är att 

vi kan undersöka fler företag och får fortfarande tillgång till mycket information som skapar 

goda förutsättningar för att göra en bra analys. En annan fördel är att årsredovisningarna är 

lättillgängliga eftersom företagen i stor utsträckning publicerar sina årsredovisningar som 

nedladdningsbara filer på sina hemsidor. Dessutom är årsredovisningarna att betrakta som 

tillförlitliga informationskällor eftersom de är granskade av revisorer. En nackdel med att 

göra en dokumentstudie är att den data som undersöks ofta är sekundärdata som har tagits 

fram och sammanställts av den primära datainsamlaren i ett annat syfte, vilket kan innebära 

en begräsning av vad den som studerar datan kan få ut av den (Jacobsen, 2000).  

5.2 Urval 

Urvalet i vår studie består av alla de företag som är noterade på Stockholmsbörsen under åren 

2005-2012, vilket innebär att studien är en totalundersökning. För att utreda vilka företag som 

varit noterade under hela den avsedda perioden besökte vi skatteverkets hemsida där vi under 
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rubriken “aktiehistorik” kunde utläsa när ett företag noterades eller avnoterades på 

Stockholmsbörsen.  

 

Anledningen till att vi väljer alla noterade företag på Stockholmsbörsen är för att det från och 

med 2005 blev tvingande för listade koncerner i Sverige att tillämpa IFRS, och därmed 

kommer att utföra nedskrivningsprövningar av goodwill i enlighet med IAS 36 (Marton et al., 

2010). Vi väljer att exkludera kreditinstitut då de utöver årsredovisningslagen (1995:1554) 

och IFRS måste följa lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 

(1995:1559). De finansiella instituten redovisar inte heller alla de poster som i vår studie 

används som jämförande mått i sin årsredovisning, till exempel redovisar de ingen 

omsättning. 

 

Vid urvalet av företag som ska ingå i studien utgår vi ifrån de företag som enligt Nasdaq 

OMX Nordics hemsida var noterade per den 8 mars 2012. Anledningen till att vi utgår ifrån 

de företag som är noterade per den 8 mars 2012 och inte per den 31 december 2010 är för att 

vi inte har kunnat hitta en tillförlitlig lista över vilka företag som var noterade vid det 

sistnämnda datumet. Det sker inte något slumpmässigt val av vilka noterade företag ingår i 

studien utan alla företag som är noterade per den 8 mars 2012 ingår i urvalet.   

5.3 Datainsamling 

Den data som används i vår studie hämtas från årsredovisningar utgivna av de företag som 

ingår i studien. Data i form av räkenskaper och årsredovisningar utgör sekundärdata eftersom 

den redan är insamlad av någon annan än forskaren själv (Jacobsen, 2000). Vi väljer att samla 

in data från årsredovisningar som är utgivna mellan åren 2005-2010. Anledningen till att 

årsredovisningar för 2011 inte ingår i studien är för att en stor del av dem vid insamlingen av 

data under mars månad 2012 ännu inte var offentliggjorda, vilket har att göra med att 

koncernredovisningar inte behöver vara Bolagsverket tillhanda förrän 31 juli 2012 

(Bolagsverket, 2012).  

 

Årsredovisningarna samlas in genom respektive företags hemsida och de årsredovisningar 

som vi inte finner där hämtar vi på bolagsfakta.se. Om årsredovisningarna inte finns 

tillgängliga varken via respektive företags hemsida eller bolagsfakta.se använder vi oss av 

databasen “Retriever Business” som vi har tillgång till genom de ämnesguider som går att 
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hitta på Ekonomihögskolans hemsida. Vi gör bedömningen att de årsredovisningar som vi 

hämtat från databasen är tillförlitliga då det framgår att dokumenten är kopior av 

årsredovisningar som skickats till och stämplats av Bolagsverket. Angående tillförlitligheten 

av informationen i årsredovisningarna bedömer vi att informationen är att anses som 

tillförlitlig då årsredovisningarna för respektive bolag som ingår i studien har granskats av 

revisorer.  

 

Från de årsredovisningar som samlas in undersöker vi de poster som är relevanta för vår 

studie, exempelvis nedskrivning av goodwill och resultat, vilka vi sedan för in manuellt i ett 

Exceldokument. För de företag som har redovisat enligt utländsk valuta sker omräkning av 

valutan till svenska kronor enligt den sist registrerade valutakursen för året enligt riksbanken 

då det är att anse som en tillförlitlig källa. En viktig förutsättning för att studien ska vara 

reliabel är att datan som samlas in är den som avses samlas in och att det har skett på ett 

korrekt sätt. Eftersom vi för in de observerade värdena från årsredovisningarna manuellt i ett 

Exceldokument kan den mänskliga faktorn leda till att fel data samlas in eller att belopp förs 

in felaktigt. För att öka studiens reliabilitet kontrollerar vi varandras arbete avseende 

datainsamling från årsredovisningarna samt kontrollerar extremvärden. 

5.4 Operationalisering av hypoteser   

Vid operationalisering görs en kategorisering och precisering av de huvudsakliga begreppen 

för studien innan den empiriska undersökningen påbörjas, för att begreppen ska kunna mätas 

(Jacobsen, 2000). Genom att begreppen görs mätbara stärks studiens validitet då det bidrar 

till att studien undersöker det som avses undersökas. Mer generellt uttryckt säger validiteten 

hur väl undersökningen speglar verkligheten (Lisper & Lisper, 2005). När begreppen sedan 

har gjorts mätbara kommer de att anta formen av variabler (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010).   

 

Variabler kan klassificeras utifrån fyra olika mätnivåer och mätskalor, vilka är nominalskala, 

ordinalskala, kvotskala samt intervallskala. De variabler som kan mätas med nominal- och 

ordinalskala kallas för kvalitativa variabler medan de variabler som kan mätas med 

intervallskala och kvotskala kallas för kvantitativa variabler (Djurfeldt et al., 2010). En 

särskild typ av variabler som till naturen är kvalitativa men vid statistiska undersökningar kan 

behandlas som kvantitativa är dikotoma variabler (Djurfeldt et al., 2010). Dikotoma variabler 
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karaktäriseras av att de inbegriper data som endast kan delas upp i två kategorier (Bryman & 

Bell, 2006). 

5.4.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln i vår studie är nedskrivning av goodwill. Vi definierar nedskrivning 

av goodwill i likhet med Broberg et al. (2007), vilket innebär att en nedskrivning av goodwill 

sätts i relation till den totala redovisade goodwillen. Anledningen att vi väljer detta sätt att 

operationalisera en goodwillnedskrivning, istället för att använda ett absolut mått, är för att 

företagen som ingår i vår studie är olika stora och genom att ta fram ett relativt mått tas 

hänsyn till företagens storlek och storleken på deras goodwillposter. Operationaliseringen kan 

uttryckas på följande sätt; 

 

Nedskrivning av goodwill / Total goodwill = Relativ nedskrivning av goodwill 

5.4.2 Oberoende variabler 

5.4.2.1 Resultat 
 

Vi väljer som en förklarande faktor till nedskrivning av goodwill att se på resultatet. I studien 

använder vi oss av både positivt och negativt resultat som förklaringsfaktorer, eftersom vi är 

intresserade av att se om vinstutjämning och/eller big bath accounting kan ligga bakom en 

företagslednings motiv till en goodwillnedskrivning. För att få fram ett mått som speglar ett 

negativt respektive positivt resultat före en nedskrivning av goodwill väljer vi i likhet med 

Stalebrink (2007) att ställa resultatet före en nedskrivning av goodwill mot 

balansomslutningen, vilket uttrycks genom formeln nedan. 

 

(Resultat efter finansiella poster + nedskrivning av goodwill) / Balansomslutning = Resultat 

 

Stalebrink (2007) sätter i sin studie upp två olika gränsvärden som ska spegla ifall ett resultat 

är negativt eller positivt. För att testa huruvida big bath accounting förekommer behövs ett 

mått på ett sämre negativt resultat, varför ett gränsvärde används som enligt Stalebrink 

(2007) speglar detta. Gränsvärdet som används är -5 %, vilket innebär att om formeln antar 

ett värde som är lägre än -5 % betraktas det som ett sämre negativt resultat. En variabel 

skapas genom att ett värde som understiger -5 % antar värdet 1 och ett värde som överstiger 
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antar värdet 0. Anledningen till att vi väljer gränsvärdet -5 % är för att lägre gränsvärden 

resulterar i alldeles för få observationer för att kunna utföra en analys. 

 

För att få ett mått på ett resultat som är tillräckligt positivt för att ett företag ska kunna göra 

en nedskrivning av goodwill utan att resultatet i sin tur blir negativt använder vi oss av, precis 

som Stalebrink (2007), gränsvärdet 5 %. Vilket innebär att ett värde som överstiger 5 % anses 

vara tillräckligt positivt för att göra en nedskrivning. En variabel skapas på liknande sätt som 

vid negativt resultat genom att ett värde som överstiger 5 % antar värdet 1 och ett värde som 

understiger 5 % antar värdet 0. 

 

5.4.2.2 VD-byte 

 

Operationaliseringen av variabeln för VD-byte sker på samma sätt som studien gjord av 

AbuGahzaleh et al. (2011). Variabeln för VD-byte klassas som en dikotom variabel som 

antar värdet 1 vid byte av VD och värdet 0 då ett byte av VD inte har skett. För att kontrollera 

om VD-byte har skett undersöks respektive företags årsredovisningar i syfte att utreda om en 

ny VD har tillträtt. Vid avgörandet om ett byte av VD har skett väljer vi att se till vem som 

skrev under årsredovisningen. Om den påskrivande personen är en annan än föregående år 

har således ett byte av VD skett. 

 

5.4.2.3 Storlek   

 

Vid val av mått för variabeln storlek har Van de Poel et al. (2009) i sin studie använt sig av 

posten balansomslutning. Ett alternativ till att använda sig av balansomslutning som mått på 

ett företags storlek är att använda sig av posten omsättning som Broberg et al. (2007) gör. 

Istället för att använda sig av omsättning eller balansomslutning för att mäta ett företags 

storlek kan, enligt Collin et al. (2009), antalet anställda eller värdet av nettotillgångarna 

användas. Dock ses värdet av antalet anställda som ett problem eftersom det inte reflekterar 

företagets påverkan på samhället vilket inverkar på valen ett företag gör. Ett företag kan till 

exempel ha stor påverkan på samhället men ha förhållandevis få antal anställda, så som ett 

elektronikföretag (Collin et al., 2009). Användningen av värdet av nettotillgångar som 

mätvariabel ser Collin et al. (2009) också som problematiskt då myndigheter inte alltid är 

vinstorienterade varför det kan bli missvisande. Vår studie handlar dock om börsföretag, och 

inte myndigheter, varför nettotillgångar därför kan användas då börsföretag är 
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vinstorienterade. Vi testar i vår studie både Van de Poel et als (2009) och Broberg et als 

(2007) operationalisering av variabeln storlek, det vill säga balansomslutning och omsättning. 

 

5.4.2.4  Skuldsättningsgrad  

 

Vid operationaliseringen av skuldsättningsgrad definierar vi det i likhet med Broberg, 

Tagesson och Collin (2009) som skuldernas relation till det egna kapitalet. Vilket leder till 

följande formel: 

 

Skulder / (Eget kapital + Minoritetsandel på eget kapital) = Skuldsättningsgrad 

 

5.4.2.5 Ägarkoncentration 

 

Ägarkoncentration definierar vi på samma sätt som Astami och Tower (2006), vilket innebär 

den procentsats som ges genom summan av alla ägares kapitalandel som representerar mer än 

10 % av det totala aktiekapitalet. Information om de största ägarna i bolagen har vi hämtat 

från not i årsredovisningarna. 

 

5.4.2.6 Bransch 

 

Vid kategoriseringen av vilken bransch ett företag tillhör använder vi oss 

av branschindelningen Global Industry Classification Standard (GICS) som är framtagen av 

Standard och Poor och Morgan Stanley Capital International (MSCI, 2012). De olika 

branscherna är indelade i 10 olika kategorier: energi, material, industri, konsumentvaror, 

konsumenttjänster, hälsovård, telekommunikation, allmännyttiga tjänster, finans och fastighet 

samt teknik (Standard & Poors, 2012). Anledningen till att vi väljer denna branschindelning 

är för att samma branschindelning används på Stockholmsbörsen. Vilken bransch respektive 

företag tillhör finner vi på Stockholmsbörsens hemsida (NASDAQ OMX Nordic, 2012). 
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5.4.2.7 Revisionsbyrå 

 

Variabeln revisionsbyrå bestäms utifrån vilken revisionsbyrå som har undertecknat 

årsredovisningen. Därefter har vi, i likhet med Collin et al. (2009), delat in revisionsbyråerna 

i 6 kategorier: 

 

1. PwC 

2. Deloitte 

3. Ernst & Young 

4. KPMG 

5. Övriga 

6. Fler än en 

 

Vi använder oss av kategorin ”övriga” eftersom revisionsbyråer som inte tillhör de fyra stora 

är sällsynt förekommande i vår studie. I de fall det är två påskrivande revisorer från olika 

byråer så väljer vi att kategorisera dem i en egen variabel som vi väljer att kalla “fler än en”. 

 

5.4.2.8 Bonussystem 

 

Bonussystem antar formen av en dikotom variabel i likhet med Beatty and Webers (2006) 

operationalisering. Om bonussystemet är kopplat till resultatet antar variabeln värdet 1 och i 

annat fall 0. Huruvida bonussystemet är kopplat till resultatet kan utläsas i not i 

årsredovisningarna. 

5.5 Bortfall 

Då vi vid urvalet använder oss av Nasdaq OMX Nordics hemsida per den 8 mars 2012 kan 

det hända att vi får ett bortfall på företag som avnoterades 2011 vilket vi inte kan kontrollera. 

Det är en risk vi är medvetna om men som vi inte tror har så stor effekt på resultatet då vårt 

urval är såpass stort. Även de företag som följer ett brutet räkenskapsår, ej har redovisat 

enligt IFRS eller inte redovisat någon förvärvad goodwill räknas som bortfall. 

 

En undersökning där det inte förekommer något bortfall är mycket svårt att genomföra 

(Lisper & Lisper 2005). Istället är det av större betydelse att ställa sig frågan hur stort 

bortfallet i en undersökning kan vara utan att resultatet i sig blir snedvridet. Enligt Lisper och 

Lisper (2005) finns det ingen given gräns för hur stort ett bortfall får vara utan att resultatet 

blir snedvridet, då det är orsaken till bortfallet som är av vikt.  
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Per den 8 mars 2012 fanns 257 företag noterade på Stockholmsbörsen vilket, då vår 

undersökning sträcker sig över sex år, resulterade i 1542 potentiella observationer. Efter de 

exkluderade faktorer som valts samt bortfallet återstod 730 observationer. Bortfallet består av 

företag som inte har någon redovisat goodwill. Nedan följer en sammanfattande tabell över 

vår population. 

 
 
Tabell 5.1 Analys av populationen 
 
 Antal observationer 
Företag listade på Stockholmsbörsen (8 mars 2012) 1542 
Ej noterade för hela perioden -420 
Kreditinstitut -36 
Brutet räkenskapsår -96 
Ej IFRS -24 
Bortfall -236 
Population   730 
 

5.6 Kritisk metoddiskussion 

Jacobsen (2002) menar att breda studier som använder sig av kvantitativ data ger studien en 

ytlig prägel, då den stora mängden data gör det svårt att ta hänsyn till undersökningsobjektens 

individuella variationer och försvårar möjligheterna att göra en djupare analys. Syftet med 

vår studie gör att vi behöver samla in en stor mängd data för att kunna få ett generaliserbart 

resultat. Då vår studie fokuserar på data hämtad från respektive företags årsredovisning kan 

vi inte vara helt säkra på de underliggande motiven för nedskrivningen. Det kan hända att 

motivet för en nedskrivning var att en faktisk värdenedgång av goodwill förelåg även om 

resultatet av vår undersökning pekar på att nedskrivningen skedde i syfte att manipulera 

resultatet.  

 

Alternativet till att samla in data genom företagens årsredovisningar är att intervjua 

representanter från varje företag och på så sätt få reda på motiven till deras nedskrivning av 

goodwill. Vi finner dock det föga troligt att företagen skulle ha medgett ifall de använde 

nedskrivning av goodwill i syfte att manipulera resultatet varför en sådan undersökning inte 

blir tillförlitlig. Att använda sig av en sådan metod skulle dessutom vara väldigt tidskrävande 

och skulle leda till ett mindre urval, vilket i sin tur minskar möjligheterna att kunna få fram 

ett resultat som är generaliserbart för resten av populationen.  
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6. Analys 
I det här kapitlet presenteras beskrivande statistik över de variabler som undersöks i 

studien. Variablerna analyseras sedan med hjälp av korrelationstest och multipel 

regressionsanalys. Avslutningsvis sker en prövning av de hypoteser som tagits fram i 

teorikapitlet. 

 

6.1 Inledning 

I vår empiriska analys använder vi oss av Pearsons bivariata korrelationstest och multipel 

regressionsanalys.2 Pearsons bivariata korrelationstest är ett så kallat parametriskt test som 

mäter sambandet mellan olika variabler och vid användning av detta test bör variablerna vara 

normalfördelade (Lisper & Lisper, 2005). Genom att göra ett Kolmogorov-Smirnov test 

kommer vi fram till att våra variabler inte är normalfördelade men eftersom vår studie 

innefattar ett stort antal observationer (n större än 30) kan det antas att våra variabler är 

approximativt normalfördelade (Lisper & Lisper, 2005; Andersson, Jorner & Ågren, 2003). 

De signifikansnivåer som används i analysen är 1 %, 5 % och 10 %, där 1 % anger stark 

signifikans och 10 % svag signifikans (AbuGhazaleh et al., 2011). Inledningsvis följer en 

presentation av beskrivande statistik för variablerna i studien som visas i tabell 6.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Vid användning av regressionsanalys undersöks huruvida en viss variabel, Y, beror på vilket värde X antar, 
vilket är den enklaste formen av regressionsanalys. Variabeln Y kallas även för den beroende variabeln och X för 
den oberoende variabeln eller förklarande variabeln (Lantz, 2009).  
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Tabell 6.1 Beskrivande statistik över beroende och oberoende variabler (n=723)3 
 
Variabel 
Beroende variabel  
   Nedskrivning av goodwill 
   Medel 
   Std. 

 
2,82 miljoner SEK 
12,2 miljoner SEK 
 

Oberoende variabler  
   Positivt resultat 
   Ja (1) 
   Nej (0) 

 
65 % 
35 % 
 

  Negativt resultat 
  Ja (1) 
  Nej (0) 

 
9 % 
91 % 
 

  VD-byte 
  Ja (1) 
  Nej (0) 

 
17,6 % 
82,4 % 
 

  Storlek (balansomslutning) 
  Medel 
  Std. 

 
21066,8 miljoner SEK 
48483,94 miljoner SEK 
 

  Skuldsättningsgrad 
  Medel 
  Std. 

 
1,48 ggr 
1,12 ggr 
 

  Ägarkoncentration 
  Medel 
  Std. 

 
71,7 % 
19,6 % 
 

  Bonussystem 
  Ja (1) 
  Nej (0) 

 
43,8 % 
44,8 % 
 

  Bransch 
  Industri 
  Konsumentvaror 
  Finans- och fastighet 
  Konsumenttjänster 
  Teknik 
  Hälsovård 
  Energi 
  Telekommunikation 
  Material 
  Allmännyttiga tjänster 

 
37,5 % 
10,8 % 
8,6 % 
7,3 % 
20,1 % 
7,3 % 
0,6 % 
3,3 % 
4,6 % 
0 % 

  
 Revisionsbyrå 
  PwC 
  Ernst & Young 
  Deloitte 
  KPMG 
  Övrig 
  Fler än en 

 
 
39,7 % 
20,9 % 
9,8 % 
21,9 % 
3,7 % 
2,9 % 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Antalet observationer har minskats från 730 till 723 på grund av att extremvärden som påverkade analysens 
resultat har tagits bort. 
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I tabellen över den beskrivande statistiken kan noteras att det uppstår ett bortfall i 

bonusvariabeln om 11,3 % (82 observationer), vilket beror på att vi ibland inte har kunnat 

utläsa huruvida bonus är kopplad till resultatet eller inte i årsredovisningarna. Tabell 6.1 visar 

även att branschen allmännyttiga tjänster har frekvensen 0, varför den inte kommer att 

inkluderas i den fortsatta analysen. När det gäller dummyvariablerna ser vi att industri är den 

största branschen och att flest företag har PwC anlitad som sin revisionsbyrå, varför de 

används som referensvariabler i regressionsanalysen.  

6.2 Korrelationsanalys 

Analysen inleds med Pearsons bivariata korrelationstest där korrelationskoefficienten visar 

vilken riktning och styrka sambandet mellan två variabler har (Lisper & Lisper, 2005). 

Anledningen till att vi utför ett korrelationstest innan den multipla regressionsanalysen är för 

att se om det är någon av de oberoende variablerna som korrelerar med en eller fler andra 

oberoende variabler. Om så skulle vara fallet kommer det att påverka 

korrelationskoefficienten som mäter det direkta sambandet mellan den beroende variabeln 

och övriga oberoende variabler (Edlund, 1997). Vi utför även ett korrelationstest för att få 

fram vilken av variablerna för företagets storlek, balansomslutning eller omsättning, som 

visar på starkast korrelation med nedskrivning av goodwill och finner att det är 

balansomslutning. Tabell 6.2 nedan visar hur de olika variablerna korrelerar med varandra 

och huruvida korrelationen är signifikant. 

 
Tabell 6.2 Pearsons bivariata korrelation för beroende och oberoende variabler (n =723) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Nedskr. goodwill 1        
Positivt resultat -0,328*** 1       
Negativt resultat 0,334*** -0,428*** 1      
VD-byte 0,202** -0,096** 0,147*** 1     
Storlek -0,374*** 0,102*** -0,224*** -0,098*** 1    
Skuldsättningsgrad -0,047 -0,082** -0,043 0,025 0,275*** 1   
Ägarkoncentration -0,152 0,029 -0,012 0,038 0,158*** 0,035 1  
Bonussystem 0,035 0,074* -0,088** -0,075* 0,029 0,001 0,093** 1 
Dummyvariablerna för bransch och revisionsbyrå är inkluderade men visas inte i tabellen 
*** Korrelationen är signifikant på 1 % - nivån 
** Korrelationen är signifikant på 5 % - nivån 
* Korrelationen är signifikant på 10 % - nivån 
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De variabler som korrelerar med nedskrivning av goodwill är variablerna för vinstutjämning 

big bath, VD-byte och storlek. För variablerna vinstutjämning, big bath och storlek ligger 

dessutom signifikansen på 1 % -nivån. Matrisen visar även att korrelation uppkommer mellan 

de olika oberoende variablerna. När de olika oberoende variablerna korrelerar med varandra 

finns det en risk för att multikollinearitet uppstår som kan påverka resultatet av den multipla 

regressionsanalysen. Eftersom ingen av de parvisa korrelationskoefficienterna överstiger 0,8 

anses risken för multikollinearitet vara låg (Djurfeldt el al, 2010). 

6.3 Multipel regressionsanalys 

Nästa steg i analysen är att se om det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill 

(beroende variabeln) och de förklarande variablerna (oberoende variablerna) och det görs 

genom en multipel regressionsanalys. Tabell 6.3 nedan visar en multipel regressionsmodell 

som inkluderar alla variabler och ser ut på följande sätt: 

 

Goodwillnedskrivning = α + β1ResPos + β2ResNeg + β3VD + β4Storlek + β5Skuldsätt + 
β6Ägar + β7Bransch + β8RevByrå + β9Bonus + ε 
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Tabell 6.3 Multipel regressionsanalys med alla variabler inkluderade (n=641) 
 
Beroende variabel: nedskrivning goodwill  

Std B 
 

Beta 
 

VIF 
Positivt resultat -0,162* -0,754 1,676 
Negativt resultat -0,065 -0,420 1,785 
VD-byte 0,055 0,295 1,190 
Storlek -0,493*** -0,535 2,608 
Skuldsättningsgrad -0,071 -0,209 1,453 
Ägarkoncentration -0,029 -0,221 1,235 
Bonussystem 0,062 0,289 1,207 
Bransch-Konsumentvaror -0,034 0,540 1,098 
Bransch-Finans och fastighet 0,042 0,268 1,535 
Bransch-Konsumenttjänster 0,083 0,640 1,390 
Bransch-Hälsovård -0,033 -0,404 1,292 
Bransch-Energi 0,128 3,510 1,180 
Bransch-Telekommunikation -0,052 -0,468 1,587 
Bransch-Material 0,236*** 2,497 1,296 
Bransch-Teknik -0,046 -0,315 1,690 
Revisionsbyrå-Ernst & Young 0,095 0,548 1,604 
Revisionsbyrå-Deloitte 0,268*** 1,848 1,501 
Revisionsbyrå-KPMG 0,322*** 1,689 1,765 
Revisionsbyrå-Övrig 0,110 1,523 1,279 
Revisionsbyrå-Fler än en 0,009 0,088 1,375 
R2/R2 justerat/Modellens signifikans/Durbin-Watson  0,365/0,257/0,000/2,012 
*** Korrelationen är signifikant på 1 % - nivån 
** Korrelationen är signifikant på 5 % - nivån 
* Korrelationen är signifikant på 10 % - nivån 
 

Modellen med alla variabler inkluderade blir signifikant och har en justerad förklaringsgrad 

(r2)4 på 25,7 %. Ett mått på huruvida autokorrelation föreligger mellan de olika variablerna är 

Durbin-Watson värdet. Generellt gäller att om Durbin-Watson värdet ligger nära 2 så 

förekommer ingen autokorrelation (Aronsson, 1999). Durbin-Watson värdet för vår modell är 

2,012 varför det kan antas att ingen autokorrelation föreligger. Det värdet som finns i 

kolumnen längst ut till höger, VIF-värdet, anger om multikollinearitet förekommer i 

regressionsmodellen. Det som brukar användas som det kritiska värdet för VIF är 2,5 och om 

ett VIF-värde skulle överstiga 2,5 finns det risk för att multikollinearitet föreligger, vilket 

leder till att variablerna inte bör användas i samma regressionsmodell (Djurfeldt et al., 2010). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  För att avgöra om ett samband kan anses föreligga och hur pass starkt det sambandet i så fall är kan måttet 
som kallas förklaringsgraden användas. Förklaringsgraden betecknas som r2 och är “ett mått på hur stor andel 
av variationen i y-variabeln som förklaras av x-variabeln” (Wahlin s, 259, 2011). Det värde som fås fram vid 
beräkning av förklaringsgraden antar ett värde som är mellan noll och ett men det är även vanligt att uttrycka 
förklaringsgraden i procent. Förklaringsgraden tolkas på så sätt att desto närmare dess värde är ett, eller 100 
procent, ju starkare kan sambandet anses vara (Wahlin, 2011). 
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I regressionsmodellen ovan kan utläsas att variabeln för storlek har ett VIF-värde som 

överstiger det kritiska värdet. 

 

I tabell 6.1 över den beskrivande statistiken kunde vi se att det saknas ett stort antal värden 

för bonusvariabeln. Med anledning av bortfallet i bonusvariabeln och det höga VIF-värdet för 

variabeln storlek i föregående regressionsmodell gör vi även en regressionsmodell utan 

bonusvariabeln för att se om det har någon påverkan på de signifikanta variablerna. Bortfallet 

för bonusvariabeln beror som nämnts tidigare oftast på att företag har redovisat 

bonussystemet som kopplat till ”kvantitativa och kvalitativa mål” där vi inte kan utläsa om 

bonusen är kopplad till resultatet. I de fall bonussystemet inte kan utläsas exkluderad 

företagen som saknar ett värde för bonusvariabeln ur analysen varför vi gör en ytterligare 

analys utan bonusvariabeln för att se om de bortplockade värdena förändrar våra resultat. 

 
Tabell 6.4 Multipel regressionsanalys utan bonusvariabeln (n=723) 
 
Beroende variabel: nedskrivning goodwill  

Std B 
 

Beta 
 

VIF 
Positivt resultat -0,159* -0,736 1,617 
Negativt resultat -0,097 -0,609 1,740 
VD-byte 0,071 0,373 1,134 
Storlek -0,484*** -0,509 2,347 
Skuldsättningsgrad -0,082 -0,240 1,308 
Ägarkoncentration -0,039 -0,302 1,202 
Bransch-Konsumentvaror 0,013 0,178 1,105 
Bransch-Finans och fastighet -0,010 -0,062 1,426 
Bransch-Konsumenttjänster 0,074 0,581 1,329 
Bransch-Hälsovård -0,026 -0,308 1,267 
Bransch-Energi 0,137* 3,848 1,151 
Bransch-Telekommunikation -0,028 -0,244 1,413 
Bransch-Material 0,215*** 2,339 1,248 
Bransch-Teknik -0,015 -0,102 1,629 
Revisionsbyrå-Ernst & Young 0,050 0,288 1,576 
Revisionsbyrå-Deloitte 0,251*** 1,732 1,473 
Revisionsbyrå-KPMG 0,327*** 1,685 1,709 
Revisionsbyrå-Övrig 0,094 1,341 1,239 
Revisionsbyrå-Fler än en 0,002 0,024 1,333 
R2/R2 justerat/Modellens signifikans/Durbin-Watson                  0,349 / 0,252 / 0,000 / 1,902  
*** Korrelationen är signifikant på 1 % - nivån 
** Korrelationen är signifikant på 5 % - nivån 
* Korrelationen är signifikant på 10 % - nivån 
 

I tabellen kan vi se att regressionsmodellen fortfarande är signifikant och att 

förklaringsgraden sjunkit något till 25,2 %. Durbin-Watson värdet ligger fortfarande nära 2 

varför autokorrelation inte anses förekomma i denna modell. Det går även att utläsa att inget 
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VIF-värde överstiger det kritiska värdet 2,5 varför multikolineariatet inte anses föreligga i 

denna modell. Variablerna som var signifikanta i modellen som innefattade bonus är 

fortfarande signifikanta. Dessutom kan vi se att branschvariabeln energi, som inte var 

signifikant i regressionsmodellen som innefattade bonus, har blivit signifikant i den senare 

regressionsmodellen. Vi använder oss av regressionsmodellen som exkluderar 

bonusvariabeln vid analysen eftersom risken för mulitkolinearitet är lägre än vid 

regressionsmodellen som inkluderar bonusvariabeln. 

6.4 Hypotesprövning 

I det här avsnittet kommer vi att pröva hypoteserna med hjälp av den multipla 

regressionsanalysen. Med ledning av huruvida sambanden är signifikanta eller inte kommer 

hypoteserna antingen att förkastas eller inte. 

 

Hypotes 1: Det föreligger ett positivt samband mellan nedskrivning av goodwill och VD-

byte. 

 

Av det totala antalet observationer är det 17,6 % som har bytt VD. Regressionsmodellen visar 

att variabelns Beta-värde är positivt vilket indikerar att en nytillträdd VD tenderar att skriva 

ned goodwill. Dock är inte sambandet mellan de två variablerna signifikant varför analysen 

blir att det inte går att säkerställa något samband mellan nedskrivning av goodwill och VD-

byte och därmed förkastas hypotesen. 

 

Hypotes 2a: Det finns ett positivt samband mellan negativt resultat och nedskrivning av 

goodwill 

 

Det är 9 % av det totala antalet observationer som har ett så pass negativt resultat att motiv 

för resultatmanipulering genom big bath föreligger. Beta-värdet för variabeln i 

regressionsmodellen är negativt vilket betyder att ett företag med negativt resultat, tvärtemot 

vad hypotesen förutspår, inte i större utsträckning skriver ned goodwill än företag med högre 

resultat. Med anledning av att förhållandet är det motsatta till hypotesens förutsägelse och att 

sambandet inte är signifikant förkastas hypotesen. 
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Hypotes 2b: Det finns ett positivt samband mellan positivt resultat och nedskrivning av 

goodwill 

 

Av det totala antalet observationer har 65 % ett positivt resultat som är att betrakta som motiv 

för ett företag att manipulera resultatet genom vinstutjämning. Beta-värdet för variabeln 

vinstutjämning är negativt vilket tyder på att företag som har motiv för att vinstutjämna inte 

skriver ned goodwill. Sambandet är signifikant på 10 % -nivån men eftersom sambandet är av 

det motsatta till hypotesen så förkastas denna. 

 

Hypotes 3: Det finns ett negativt samband mellan ett företags skuldsättningsgrad och 

nedskrivning av goodwill 

 

Variabeln skuldsättningsgrad får i regressionsmodellen ett negativt Beta-värde vilket tyder på 

att företag med högre skuldsättningsgrad tenderar att undvika att göra nedskrivningar av 

goodwill. Dock är det negativa sambandet inte signifikant varför hypotesen förkastas. 

 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan ett företags storlek och nedskrivning 

av goodwill 

 

Det mått som använts för ett företags storlek är balansomslutning. I regressionsmodellen har 

variabeln storlek ett negativt Beta-värde vilket innebär det motsatta sambandet till vad 

hypotesen förutspår, nämligen att mindre företag skriver ned goodwill i större utsträckning än 

större företag. Sambandet är signifikant på 1 % -nivån men av det motsatta sambandet i 

förhållande till hypotesen varför denna förkastas. 

 

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan låg ägarkoncentration och 

nedskrivning av goodwill 

 

Variabeln ägarkoncentration ger ett negativt Beta-värde vilket indikerar ett negativt samband 

mellan låg ägarkoncentration och nedskrivning av goodwill. Sambandet tyder på att företag 

med låg ägarkoncentration skriver ned goodwill mer sällan än de företag med hög 

ägarkoncentration, i motsatts till vad hypotesen förutspår. Eftersom sambandet inte är 

signifikant och av den motsatta riktningen förkastas hypotesen.  
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Hypotes 6: Det finns ett samband mellan bransch och nedskrivning av goodwill 

 

Regressionsmodellen visar att branscherna energi och material ger signifikanta värden med 

positivt beta-värde. Det finns således ett samband mellan vilken bransch ett företag agerar 

inom och sannolikheten att en goodwillnedskrivning förekommer varför hypotes 6 inte 

förkastas. Däremot skall resultaten tolkas med försiktighet då frekvensen för variablerna är 

låg (energi 0,6 % och material 4,6 %) och slumpen kan ha inverkan på resultaten. 

 

Hypotes 7: Det finns ett samband mellan revisionsbyrå och ett företags nedskrivning av 

goodwill 

 

Regressionsmodellen visar att revisionsbyråerna Deloitte och KPMG skiljer sig ifrån 

referensvariabeln PwC. Beta-värdena är positiva för både Deloitte och KPMG och 

sambanden är signifikanta på 1 % -nivån. Eftersom Beta-värdet är positivt indikerar det på att 

ett företag som har Deloitte eller KPMG som revisionsbyrå är mer benäget att genomföra en 

nedskrivning av goodwill än ett företag som har en annan revisionsbyrå. Resultatet gör att 

hypotesen inte förkastas. 

 

Hypotes 8: Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och bonus kopplad 

till resultatet. 

 

I den modell som inkluderar bonusvariabeln är Beta-värdet positivt vilket medför att, 

tvärtemot hypotesen, ett positivt samband föreligger mellan nedskrivning av goodwill och 

bonus kopplad till resultatet. Däremot kan en sådan slutsats inte motiveras eftersom värdet 

inte är signifikant varför vi förkastar hypotesen. Resultatet skall dock beaktas med 

försiktighet då variabeln innefattar ett visst bortfall. 
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Figur 6.1 Sammanställning av hypotesprövning  

 

	    

H1:	  VD-‐byte+	  
H2a:	  Negativt	  resultat+	  
H2b:	  Postivt	  resultat+	  
H3:	  Skuldsättningsgrad-‐	  
H4:	  Storlek+	  
H5:	  Ägarkoncentration-‐	  
H6:	  Bransch	  
H7:	  Revisionsbyrå	  
H8:	  Bonus-‐	  
	  

H1:	  Förkastas	  
H2a:	  Förkastas	  
H2b:	  Förkastas	  
H3:	  Förkastas	  
H4:	  Förkastas	  
H5:	  Förkastas	  
H6:	  Förkastas	  inte	  
H7:	  Förkastas	  inte	  
H8:	  Förkastas	  



	   48	  

7. Slutsats 

I detta avslutande kapitel ges inledningsvis en kort sammanfattning av studien. Efter 

det diskuteras resultatet av analysen och slutsatser dras med utgångspunkt ur empirin 

och analysen i syfte att besvara den frågeställning som studien bygger på. Kapitlet 

avslutas med reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Sammanfattning  

Syftet med vår uppsats är att undersöka om noterade företag på Stockholmsbörsen använder 

sig av de subjektiva bedömningar som görs vid nedskrivning av goodwill i syfte att 

manipulera resultatet. För att undersöka huruvida resultatmanipulering förekommer vid 

nedskrivning av goodwill tar vi hjälp av förklarande faktorer som enligt teorin påverkar ett 

företags val att göra nedskrivningar. Vi har valt att inkludera alla företag noterade på 

Stockholmsbörsen och därmed göra en totalundersökning. Studien vi har genomfört är en 

dokumentstudie då vi har samlat in vår data från respektive företags årsredovisningar. 

 

Analysen har gjorts med hjälp av Pearsons bivariata korrelationstest och multipel 

regressionsanalys. Resultatet av analysen var att sju av hypoteserna förkastades och att två av 

hypoteserna inte förkastades. Fem av hypoteserna som förkastades var på grund av att det 

inte fanns signifikanta samband, som var i enlighet med hypoteserna, mellan nedskrivning av 

goodwill och de förklarande faktorerna i fråga. Hypoteserna gällande vinstutjämning och 

storlek förkastades på grund av att de signifikanta värdena som visades gav ett motsatt 

samband gentemot det som förutspåddes enligt hypoteserna. De hypoteser som inte kunde 

förkastas var hypoteserna gällande bransch och revisionsbyrå.  

7.2 Slutsats 

I vår analys fann vi att de förklaringsfaktorer som visade signifikanta samband med 

nedskrivning av goodwill var vinstutjämning, storlek, bransch och revisionsbyrå. Att 

vinstutjämning visar på ett negativt signifikant samband till nedskrivning av goodwill innebär 

att företag med positivt resultat undviker att göra nedskrivningar av goodwill. Detta innebär 

att vårt resultat säger emot teorin kring vinstutjämning som menar att företag har motiv att 

manipulera vinsten nedåt för att uppnå stabilare tillväxt och minska intäkternas volatilitet 
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(Fundenberg & Tirole, 1995). Vårt resultat är inte heller i överensstämmelse med det positiva 

samband som tidigare studier funnit (Kirschenheiter & Melmad, 2002; Van de Poel et al., 

2009). Dock skall beaktas att en stor del av de undersökta företagen genom vår 

operationalisering visade ett resultat som gav möjlighet till vinstutjämning, hela 65 %. 

Anledningen till att våra resultat skiljer sig mot teorins förutsägelse, kan vara att det i Sverige 

finns en stark koppling mellan redovisningen och beskattningen (Nobes & Parker, 2010). I 

Sverige finns ett inbyggt sätt att vinstutjämna det beskattningsbara resultatet genom 

periodiseringsfonder och överavskrivningar, varför ett behov av att vinstutjämna genom 

nedskrivning av goodwill kanske inte är lika starkt. 

 

Enligt den politiska kostnadshypotesen i den positiva redovisningsteorin är det mer sannolikt 

att större företag på grund av informationsasymmetri på marknaden kommer att skriva ned 

goodwill och på så sätt minska resultatet, än vad sannolikheten är för att mindre företag 

skulle göra det (Watts & Zimmerman, 1990). Resultatet av vår analys indikerar, tvärtemot 

teorin, att mindre företag oftare genomför en goodwillnedskrivning än större företag, vilket 

kan säkerställas då sambandet är signifikant. Variabeln storlek mäts genom användning av 

posten balansomslutning, vi testade även omsättning som mått på företagets storlek vilket 

även det resulterade i signifikanta värden samt gav indikationer på det motsatta sambandet. 

Det motsatta sambandet kan förklaras av att större företag utsätts för en större 

uppmärksamhet och granskning av bland annat media, revisorer och allmänheten. Det kan i 

sin tur leda till att de vill förmedla en rättvisande bild av sin redovisning och därmed 

undviker strategier för resultatmanipulering genom nedskrivning av goodwill.  

 

Angående det faktum att bransch ger ett signifikant samband i förhållande till nedskrivning 

av goodwill betyder att företag inom samma bransch tenderar att efterlikna varandra vilket 

stämmer överens med den institutionella teorin om härmande isomorfism (DiMaggio och 

Powell, 1983). Förklaringen till varför företag på Stockholmsbörsen inom samma bransch 

väljer att efterlikna varandra kan ges i det argument som förs av Inchuausti (1997) att ett 

avvikande redovisningsbeteende gentemot sina konkurrenter kan ses som ett dåligt tecken av 

marknaden. Våra resultat som tyder på att bransch är en förklarande faktor till nedskrivning 

av goodwill säger emot Broberg et al. (2007) som inte fann något signifikant samband mellan 

bransch och nedskrivningar. En anledning till varför våra resultat är motsägande kan vara att 

Broberg et al. (2007) studerar nedskrivningar generellt och inte enbart nedskrivningar av 
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goodwill. Dock ska det tolkas med försiktighet då frekvensen av de observationer inom de 

branscher som visar signifikant samband till nedskrivning av goodwill är låg. 

 

I enlighet med den normativa isomorfismen inom den institutionella teorin så utövar 

revisionsbyråer genom sin utbildning och legitimitet ett tryck på företagen att hantera 

nedskrivningen av goodwill enligt deras arbetssätt och synsätt (DiMaggio & Powell, 1983). 

Enligt resultatet av vår analys visar Deloitte och KPMG ett signifikant samband till 

nedskrivning av goodwill. Sambandet visar sig vara starkt positivt vilket indikerar att Deloitte 

och KPMG genom sitt arbetssätt och synsätt påverkar sina klienter till att göra en 

nedskrivning av goodwill i större utsträckning än andra revisionsbyråer. Att 

revisionsbyråerna i avseendet att påverka sina klienter skiljer sig från varandra stämmer 

överens med de argument som förs fram av Pentland (1993) som menar att revisionsbyråerna 

utvecklar organisationsspecifika tillvägagångssätt och arbetsmetoder. Våra resultat angående 

revisionsbyråernas påverkan på nedskrivning av goodwill skiljer sig jämfört med Broberg et 

al. (2007), som fann att nedskrivningar inte var beroende av vilken revisionsbyrå som utfört 

revisionen av företaget. Anledningen till att resultaten skiljer sig åt kan vara för att Broberg et 

als (2007) studie genomfördes då det nyligen blivit tillåtet för svenska företag att frivilligt 

tillämpa nedskrivningsprövningar enligt IFRS, varför det hos revisionsbyråerna antagligen 

inte hunnit utvecklas organisationsspecifika arbetsprocesser än. 

 

I vår analys var de förklaringsfaktorer som inte visade något signifikant samband med 

nedskrivning av goodwill VD-byte, negativt resultat, skuldsättningsgrad, ägarkoncentration 

och bonussystem. VD-byte är enligt resultaten från analysen inte någon påverkande faktor till 

en goodwillnedskrivning trots att legitimitetsteorin och teorin kring konceptet om big bath 

menar att en nytillträdd VD har motiv till att göra en goodwillnedskrivning vid tillträde 

(Masters-Stout et al., 2008 & Wells, 2002). Dock är frekvensen för VD-byte enbart 17,6 % 

vilket kan vara en av anledningarna till att inget signifikant samband ges. En annan anledning 

till varför vi inte finner något signifikant samband kan vara att vi har undersökt VD-byte 

genom att kontrollera den VD som skrev under årsredovisningen. Om VD:n tillträdde efter 

årsskiftet men skrev på föregående räkenskapsårs årsredovisning kan det vara tvivelaktigt om 

den nytillträdde VD:n då faktiskt har haft möjlighet att påverka nedskrivningsprövningen av 

goodwill. 
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Vårt resultat gällande variabeln negativt resultat visar på ett motsatt samband, om än ej 

signifikant, vilket innebär att företag med negativt resultat undviker en nedskrivning av 

goodwill. Resultatet går emot teorin om konceptet big bath accounting som menar att när ett 

företag uppvisar ett negativt resultat väljer de att göra nedskrivningar som ökar kostnaderna, 

vilket gör att resultatet försämras ytterligare. På så sätt framställs framtida resultat som bättre 

(Riahi-Belakoui, 2004). Resultatet går även emot tidigare forskning som har funnit att det 

finns ett starkt samband mellan negativt resultat och nedskrivning av goodwill (Van de Poel 

et al., 2009; Jordan & Clark, 2004; AbuGazaleh et al., 2009). Anledningen till att våra 

resultat tyder på det motsatta sambandet kan bero på att det finns en tendens i Sverige att vilja 

ha mindre resultatsvängningar, vilket är vad big bath accounting skapar (Walton et al., 1998). 

En annan förklaring till vårt motsägande resultat skulle kunna vara att big bath accounting är 

ett så pass välkänt fenomen att marknaden idag ser igenom redovisningsstrategin och att 

företag därmed undviker att tillämpa strategin för att bevara sin legitimitet. 

 

Inom den positiva redovisningsteorin finns den så kallade skuldkontraktshypotesen som säger 

att ju högre skuldsättningsgrad ett företag har desto mindre benägna är det att tillämpa en 

redovisning som skulle minska resultatet för den innevarande perioden, vilket annars skulle 

kunna leda till att kapitalkostnaden ökar (Watts & Zimmerman, 1990). I vår analys finns det 

ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och nedskrivning av goodwill vilket är i 

överensstämmelse med vad den positiva redovisningsteorin förutspår. Dock är sambandet 

inte signifikant varför det inte med säkerhet kan fastställas.  

 

Enligt den institutionella teorin måste ett företag ta hänsyn till de krav och önskningar som 

omgivningen ställer på dem för att stärka sin legitimitet (Hatch, 2002).  Med ledning av 

resonemanget att ett företag vill stärka sin legitimitet bör, enligt Broberg et al. (2007), ett 

företag med låg ägarkoncentration på grund av den informationsasymmetri som råder, utföra 

nedskrivningar av goodwill för att skicka signaler om rättvisande redovisning till marknaden. 

Våra resultat, om än inte signifikanta, indikerar att det motsatta förhållandet föreligger, det 

vill säga att ju högre ägarspridning ett företag har desto mindre benägna är de att göra en 

goodwillnedskrivning. En anledning till det motsatta förhållandet kan vara att ett företag med 

låg ägarkoncentration troligtvis har en stor andel ägare som har ett kortsiktigt perspektiv på 

sitt ägande eftersom de investerat en mindre andel kapital. Vid ett kortsiktigt ägande är det 

möjligt att ägarna ställer krav på ett så högt resultat som möjligt varför en 

goodwillnedskrivning, som sänker resultatet, kan ses som oönskad. 
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Vår analys visar på ett positivt samband mellan bonussystem och goodwillnedskrivning 

vilket skulle innebära att då bonussystemet är kopplat till resultat är det mer troligt att 

företaget skriver ned sin goodwill, dock är sambandet ej signifikant. Resultatet stämmer inte 

överens med vad den positiva redovisningsteorins bonusplanhypotes förutspår, nämligen att 

företag vars ledning har sin bonus kopplad till resultatet har incitament att undvika en 

nedskrivning av goodwill (Watts & Zimmerman, 1986). Det är dock svårt att dra några 

slutsatser av våra resultat gällande bonussystemet eftersom resultaten inte var signifikanta 

och framförallt för att variabeln är förenad med ett stort bortfall vilket kan ge ett missvisande 

resultat. 

 

I vår studie har vi haft ett eklektiskt förhållningssätt till teorin då vi har deducerat våra 

hypotseser ur både den positiva redovisningsteorin och den institutionella teorin. 

Sammanfattningsvis har vi genom den multipla regressionsanalysen funnit två signifikanta 

samband ur de hypoteser som tagits fram med stöd av den institutionella teorin, nämligen 

sambanden mellan nedskrivning av goodwill och variablerna för bransch samt revisionsbyrå. 

Vi har även funnit ett signifikant samband för en av de hypoteser som har tagits fram med 

stöd av de hypoteser som finns utformade inom den positiva redovisningsteorin, nämligen 

sambandet mellan ett företags storlek och nedskrivning av goodwill. Dock är sambandet av 

den motsatta riktiningen till vad hypotesen förutspår, vilket betyder att mindre företag i större 

utsträckning skriver ned goodwill. Ett annat signifikant samband som vi finner är det 

negativa sambandet mellan vinstutjämning och nedskrivning av goodwill vilket innebär att ett 

företag med motiv att manipulera resultat i form av vinstujämning inte väljer att skriva ned 

goodwill. 

 

Eftersom vi fann fler signifikanta samband mellan nedskrivning av goodwill och de 

förklarande faktorer deducerade ur den institutionella teorin än de som deducerats ur den 

positiva redovisningsteorin, tyder våra resultat på att den instituionella teorin i större 

utsträckning förklarar ett företags val vid nedskrivning av goodwill. Slutligen kan det 

konstateras att resultatet av de förklarande faktorer som har undersökts tyder på att företag 

noterade på Stockholmsbörsen påverkas av den omgivning och de intressenter som de har vid 

nedskrivining av goodwill men inte nödvändigtvis använder goodwillnedskrivningar som ett 

sätt att manipulera resultatet. 
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7.3 Reflektion och förslag till fortsatt forskning 

Vi finner i vår studie att fyra av våra förklarande faktorer visar signifikant samband med 

nedskrivning av goodwill men det kan finnas fler faktorer som undersökningen inte har berört 

som också kan påverka nedskrivning av goodwill. 

 

En faktor som skulle kunna vara intressant att se till är hur bolagstyrningen påverkar 

nedskrivning av goodwill. Enligt AbuGazaleh (2011) så leder en stark bolagsstyrning till att 

risken för opportunistiskt beteende från företagsledningens sida minskar och det blir därmed 

också mindre sannolikt att resultatmanipulering i redovisningen förekommer. Det skulle även 

kunna vara intressant att undersöka företagens storlek på de kassagenererande enheterna 

eftersom företag som vill undvika en goodwillnedskrivning har incitament att värdera 

kassagenerande enheter på en så hög nivå som möjligt. Anledningen till att företagen skulle 

vilja ha stora kassagenererande enheter beror på att en återföring av en goodwillnedskrivning 

är förbjudet enligt IFRS. En mindre enhets potentiella övervärdering kan eliminera behovet 

av en nedskrivning hos en annan mindre enhet ifall båda enheterna skulle slås samman till en 

enda stor kassagenererande enhet.  

 

En faktor med anknytning till ägarkoncentration som kan vara av intresse är att likt Broberg 

et al. (2007) undersöka närmare huruvida företagsledningens ägarandel påverkar 

nedskrivningen av goodwill. Det hade slutligen kunnat vara intressant, främst ur ett big bath 

accounting perspektiv, att se till hur konjunkturens upp- och nedgångar påverkar 

nedskrivning av goodwill. Eftersom en nedgång i konjunkturen borde leda till sämre resultat 

vilket i sin tur leder till ett ökat motiv för att manipulera resultatet genom big bath 

accounting.  
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Bilaga: Artikel 
 

Vad får företag att göra en 
goodwillnedskrivning? 
 
Ny studie ger indikationer på att vissa faktorer påverkar valet om en 
goodwillnedskrivning skall ske eller ej hos företag noterade på Stockholmsbörsen. 
 
Sedan det år 2005, genom IFRS 3, blev 
tvingande för svenska listade koncerner att 
göra en årlig nedskrivningsprövning av 
goodwill istället för en linjär avskrivning 
har det varit väl omdebatterat vad 
förändringen faktiskt har inneburit. 
Diskussioner har förts kring utifall 
nedskrivningsprövningen verkligen 
reflekterar det verkliga underliggande 
ekonomiska värdet av goodwill och 
huruvida företagsledningen använder de 
subjektiva bedömningar som standarden 
ger utrymme för i syfte att välja tidpunkt 
för nedskrivningen.  
 
Det visar sig nu att företag noterade på 
Stockholmsbörsen som verkar under 
speciella förutsättningar är mer benägna att 
skriva ned goodwill än företag som inte 
verkar under samma förutsättningar. 
Faktorer som spelar roll har visat sig vara 
vilken bransch företaget tillhör, vilken 
revisionsbyrå de använder sig utav, 
storleken på företaget samt om de 
redovisar en vinst som, innan 
goodwillnedskrivningen, är större än 5 % 
av deras balansomslutning. Företag inom 
branscherna energi och material tenderar 
att skriva ned sin goodwill i större 
utsträckning än företag inom andra 
branscher. Även de företag som använder 
sig av Deloitte och KPMG som 
revisionsbyrå är mer benägna än företag 
som använder sig av en annan 
revisionsbyrå att göra en 
goodwillnedskrivning. Studien visar att 

företag med positivt resultat undviker att 
göra nedskrivningar av goodwill samt 
antyder att även företag med negativt 
resultat undviker nedskrivningar av 
goodwill. Med andra ord antyder studien 
att företag på Stockholmsbörsen inte 
använder sig av redovisningsstrategier som 
big bath accounting och vinstutjämning, 
vilka går ut på att manipulera sina resultat. 
Anledningen skulle enligt författarna 
kunna vara att fenomenen nu för tiden är 
så pass välkända att marknaden ser igenom 
strategierna varför de inte längre har 
samma effekt. 
 
Det faktum att vissa branscher är mer 
benägna att skriva ned goodwill än andra 
bekräftar den institutionella teorin om 
härmande isomorfism där företag tenderar 
att likna varandra då ett avvikande 
redovisningsbeteende kan ses som en 
negativ signal. Även det faktum att ett 
företags revisionsbyrå är en förklarande 
faktor till goodwillnedskrivningar stämmer 
överens med den institutionella teorin. 
Således verkar den institutionella teorin 
snarare än den positiva redovisningsteorin 
förklara svenska företags 
goodwillnedskrivningar. Studiens resultat  
tyder på att företag noterade på 
Stockholmsbörsen påverkas av den 
omgivning och de intressenter som de har 
vid nedskrivining av goodwill men inte 
nödvändigtvis använder 
goodwillnedskrivningar som ett sätt att 
manipulera resultatet. 

 
	  


