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Abstract 
 
With the implementation of IFRS 3 and the readjusted version of IAS 36, all Swedish 
companies listed on OMX Stockholm went from goodwill write-off on a straight-line basis to 
testing the asset annually for impairment. The direct effect was greater goodwill assets and 
lower depreciation and impairment costs. This study aims to investigate whether there is scope 
for subjective assessments when goodwill is to be tested for impairment. The study also intends 
to investigate whether there is an incentive for a business management to utilize the assessment 
of goodwill to manipulate the company's results in accordance with the earnings management 
theory. 
 
The study contains 138 observations from 2017, which are all Swedish listed companies on 
OMX Stockholm on the lists Mid cap and Large Cap. The collected data comes from databases 
and manually retrieved from the company’s annual reports. A quantitative approach has been 
adopted and four hypotheses have been developed based on the aim of the study and the 
deductive starting point. The first hypothesis tests the correlation between the market's 
expectation of goodwill impairment and a company's actual impairment of goodwill. The other 
hypotheses deal with the correlation between impairment of goodwill and earnings management 
factors such as performance-based bonuses, debt covenant and CEO changes. Linear 
regressions also test whether the latter variables affect decisions regarding goodwill 
impairment.  
 
The study do not show any significant results and all null hypotheses are accepted. We cannot 
conclude that there are any connections between the earnings management factors tested, 
neither can we say if there is any correlation between the market's expectation of goodwill 
impairment and a company's actual impairment. Although the study does not achieve any 
significant results, we hope that it can contribute with a discussion that can form the basis for 
future and continued research within the subject. 
 
The study is conducted at the University of Borås and is written in Swedish. 
 
 
 
 
 
Keywords: Goodwill impairment, IFRS 3, IAS 36, Earnings management, OMX 
Stockholm.  
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Sammanfattning 
 
I och med verkställandet av IFRS 3 och revideringen av IAS 36 gick de svenska 
marknadsnoterade bolagen från att skriva av goodwill linjärt till att årligen testa posten för 
nedskrivningsbehov. Den direkta effekten blev större goodwillposter och lägre av- och 
nedskrivningskostnader. Studien ämnar undersöka huruvida det föreligger utrymme för 
subjektiva bedömningar när goodwill ska testas för nedskrivningsbehov. Studien ämnar även 
att undersöka om det föreligger incitament för en företagsledning att utnyttja bedömningen av 
goodwill för att manipulera bolagets resultat i enlighet med earnings management-teorin.  
 
Studien omfattar 138 observationer från 2017, vilka är svenska börsnoterade bolag noterade på 
OMX Stockholms listor Mid cap och Large cap. Den inhämtade datan kommer från databaser 
samt manuellt hämtad från samtliga bolags årsredovisningar. Med studiens syfte och deduktiva 
utgångspunkt har en kvantitativ ansats antagits och fyra hypoteser utvecklats. Den första 
hypotesen testar sambandet mellan marknadens förväntan på nedskrivning av goodwill och ett 
bolags faktiska nedskrivning av goodwill. Övriga hypoteser behandlar sambandet mellan 
nedskrivning av goodwill och earnings management-faktorerna resultatbaserade bonusar, 
lånekontrakt och VD-byte. Med hjälp av linjära regressioner testas även om de sistnämnda 
variablerna påverkar nedskrivning av goodwill. 
 
Studien visar inte på några signifikanta resultat och samtliga nollhypoteser accepteras. Vi kan 
inte dra slutsatsen att det finns några samband mellan de testade earnings management-
faktorerna. Vi kan heller inte säga om det finns något samband mellan marknadens förväntan 
på nedskrivning av goodwill och ett bolags faktiska nedskrivning av goodwill. Trots att studien 
inte uppnår några signifikanta resultat hoppas vi att den kan bidra med en diskussion som kan 
ligga till grund för framtida och fortsatt forskning inom ämnet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Goodwillnedskrivning, IFRS 3, IAS 36, Earnings management, 
resultatmanipulering, OMX Stockholm.  
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1 Inledning 
 

 
Studien avser att undersöka ämnet nedskrivning av goodwill. Det första kapitlet beskriver 
ämnets bakgrund och problematisering. Det utgör underlag för studiens syfte och 
problemformulering som sammantaget utgör grunden för studien. Kapitlet avslutas med vad 
studien avser att bidra med. Valet av ämne är baserat på att behandlingen av goodwill 
innehåller flera av de utmaningar redovisningen möter vilka vi finner tilltalande.  

 

1.1 Bakgrund 
 
Införandet av IFRS var av IASB ett steg i att föra de amerikanska och de europeiska 
redovisningsstandarderna närmare varandra. På båda kontinenterna finns sedan tidigare starka 
redovisningstraditioner där de amerikanska var starkt anglosaxiska och de europeiska var 
generellt kontinentala. Dock har det i den europeiska redovisningshistorien funnits förespråkare 
för både kontinental och anglosaxisk redovisningstradition, vilket har inneburit att länder har 
tillämpat olika synsätt och tolkningar av redovisningen (Smith, Brännström & Jansson 2015). 
EU beslutade att från och med 2005 ska IFRS tillämpas i samtliga marknadsnoterade bolag i 
Sverige och övriga medlemsländer. Syftet var att harmonisera redovisningen inom EU för att 
skapa en gemensam konkurrenskraftig kapitalmarknad i det globala perspektivet. Dessutom 
skulle införandet av de internationella standarderna bidra till en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv kapitalmarknad (Europaparlamentets och rådets förordning 2002). IFRS är en 
uppsättning standarder som utarbetas av IASB. Organisationen ger ut de internationella 
standarderna IFRS, vilka kompletteras med de tidigare internationella standarderna IAS som 
utgavs av föregångaren IASC. De internationella redovisningsstandarderna är främst utarbetade 
inom ramen för den anglosaxiska traditionen, vilket innebär att den kontinentala 
redovisningstraditionen får allt mindre utrymme inom EU (Smith, Brännström & Jansson 
2015).  
 
Den anglosaxiska redovisningstraditionen har bidragit med begreppet true and fair value vilket 
i den svenska redovisningen översätts till den kvalitativa egenskapen rättvisande bild. Den 
kontinentala redovisningstraditionen har däremot bidragit med redovisningsaktiviteter som har 
mynnat ut i dagens försiktighetsprincip. Trots att den anglosaxiska traditionen har fått ett större 
utrymme inom de europeiska länderna finns det mer eller mindre anglosax-liknande tolkningar 
av rättvisande bild. Vad rättvisande bild har bidragit med är svårt att säga, men 
redovisningsprinciper härledda till den anglosaxiska traditionen tenderar att vara mindre 
försiktiga (Smith, Brännström & Jansson 2015).  
 
EU beslutade 2005 att samtliga börsnoterade bolag ska tillämpa standarderna utgivna av IASB. 
Ett år tidigare verkställdes IFRS 3 Företagsförvärv vilken innehåller några av de viktigaste 
förändringarna vid tillämpningen av de internationella redovisningsstandarderna när bolag ska 
redovisa företagsförvärv (Far Online, IFRS 3; Hamberg, Paananen & Novak 2011). En stor 
skillnad från tidigare regelverk avseende företagsförvärv är hur goodwill ska redovisas och 
förändringen kan tolkas som mindre försiktig redovisning (Hamberg & Beisland 2014). 
Goodwill är den redovisningspost som uppkommer vid ett företagsförvärv där köpeskillingen 
överstiger tillgångarnas verkliga värde. Sedan införandet av IFRS 3 ska goodwill skrivas ned i 
enlighet med IAS 36 vilket innebär att posten ska testas för nedskrivningsbehov årligen (Far 
Online, IFRS 3; Far Online, IAS 36). Syftet med standarden är att förbättra de kvalitativa 
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egenskaperna relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet på informationen utgiven av bolagen 
avseende företagsförvärv (Far Online, IFRS 3). Tidigare har svenska koncerner behandlat 
goodwill i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer 1:00 där posten ska tas upp som 
övriga immateriella tillgångar (Bokföringsnämnden, RR 1:00). Även om definitionen av 
goodwill till stora delar är lika uppstår det skillnader i hur goodwillposten ska behandlas efter 
anskaffning. Goodwillposten skulle tidigare skrivas ned systematiskt i en linjär 
avskrivningsplan under max 20 år (Bokföringsnämnden, RR 1:00). Även tidigare 
internationella standarder som behandlade goodwill använde en linjär avskrivningsmetod (Far 
Online, IAS 38).  
 
Dåvarande principer för hur goodwill behandlades fick kritik och Jennings och LeClere (2001) 
visar i sin studie att goodwillavskrivningar var ointressanta och missvisande för analytiker och 
förbisågs ofta vid analyser av bolags finansiella ställning. Tillvägagångssättet att skriva av 
goodwill linjärt ansågs inte spegla det verkliga värdet (Seetharaman, Sreenivasan, Sudha & Ya 
Yee 2006). Goodwill baseras på framtida ekonomiska fördelar, ofta kopplat till kassaflödet och 
de förbrukas inte alltid linjärt. Det är därför svårt att avgöra hur stor del av posten som är 
förbrukad. Trots införandet av nya principer är redovisningen inte helt oproblematisk.  

1.2 Problemdiskussion 
 
Flera av de organisationer som utvecklar redovisningsstandarder runt om i världen, inklusive 
IASB, övergick från att använda anskaffningsvärdet till att redovisa tillgångar till verkligt värde 
i syfte att öka relevansen för värdet av en tillgång. Det medförde att IASB utfärdade nya och 
reviderade standarder, där den nya standarden IFRS 3 Företagsförvärv, och en reviderad 
version av IAS 36 Nedskrivningar anses innehålla de största förändringarna (Hamberg, 
Paananen & Novak 2011; Far Online, IFRS 3; Far Online, IAS 36). Övergången till IFRS 3 
innebar en övergång från avskrivning till nedskrivning av den immateriella tillgången goodwill. 
De direkta effekterna blev lägre av- och nedskrivningskostnader och högre redovisade resultat 
för det redovisande bolaget. Sedan EUs beslut att tillämpa IFRS har goodwillposten ökat 
betydande i förhållande till bolagens egna kapital (Hamberg, Paananen & Novak 2011).  
 
IASB redogör för olika kvalitativa egenskaper som ska vägleda bolag vid upprättande av 
finansiella rapporter för att göra informationen användbar för intressenter. De kvalitativa 
egenskaperna är begriplighet, tillförlitlighet, relevans, jämförbarhet och väsentlighet (Far 
Online, IASB Föreställningsram). Avseende immateriella tillgångar är tillförlitlighet och 
relevans de två kvalitativa egenskaperna som ofta nämns (Lhaopadchan 2010). För att 
informationen ska vara tillförlitlig ska den inte innehålla väsentliga felaktigheter och inte vara 
vinklad. För att informationen ska vara relevant ska den påverka intressenters beslut genom att 
underlätta bedömningen av en händelse (IASB 2018). Ett problem med tillförlitlighet och 
relevans är att det har uppstått en avvägning mellan de två kvalitativa egenskaperna där verkligt 
värde bidrar till högre relevans och anskaffningsvärde bidrar till högre tillförlitlighet (Schroeder 
& Wagoner 2006; Lhaopadchan 2010). När bolag redovisar anläggningstillgångar till verkligt 
värde ökar informationens relevans samtidigt som informationens tillförlitlighet minskar. Att 
beräkna det verkliga värdet är dock betydligt mer komplicerat när det kommer till immateriella 
tillgångar. Goodwill är en av de immateriella tillgångar där det blir tydligast, eftersom att 
goodwillposten inte enskilt kan handlas på marknader. Konsekvensen blir att det kan uppstå 
subjektiva bedömningar från företagsledningen och informationen riskerar att i slutändan sakna 
både tillförlitlighet och relevans (Lhaopadchan 2010; Hamberg, Paananen & Novak 2011).  
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Att tolka redovisningsstandarder kopplade till goodwill är svårt, vilket kan få effekter på 
värderingen och eventuell nedskrivning vilket påverkar marknaden och intressenter (Bloom 
2009). Det finns en risk att bedömningen för nedskrivning av goodwill sker subjektivt baserat 
på företagsledningens förväntningar (Hamberg & Beisland 2014; Lange, Fornaro & 
Buttermilch 2014). Subjektiviteten uppstår i det årliga testet för nedskrivningsbehov eftersom 
att testet baseras på uppskattade framtida kassaflöden samtidigt som det inte finns några 
kassaflöden direkt kopplade till goodwill. Testet baseras på kassaflöden kopplade till den 
kassagenererande enhet som goodwillposten är kopplad till. En kassagenererande enhet är den 
minsta identifierbara grupp inom bolaget och genererar kassaflöde till verksamheten (Far 
Online, IAS 36). Lorentzon och Ekberg (2007) ger exempel på hur subjektiva bedömningar av 
en immateriell tillgång kan leda till en hög tillgångspost och belyser riskerna med det. En risk 
de nämner är om bolag befinner sig i ett scenario där de behöver sälja av tillgångar för att betala 
sina skulder, men bolagets tillgångar utgörs till stor andel av immateriella tillgångar utan värde. 
Risken med stora osäkra tillgångar har de senaste åren ökat i takt med att goodwill utgör en allt 
större del av bolagens totala tillgångar (Hamberg, Paananen & Novak 2011). För att säkerställa 
att posten tas upp korrekt granskar revisorer årligen goodwill för att kontrollera att bolagets 
värdering är korrekt och rimlig (Carrington 2014). Därför är de externa revisorernas roll kritisk 
när det gäller att avgöra värdet på goodwillposten (Ferramosca, Greco & Allegrini 2017). 
 
Eftersom goodwill är en immateriell tillgång utan fysisk substans som ska bidra till framtida 
ekonomiska fördelar kan det finnas utrymme att manipulera resultatet (Jahmani, Dowling & 
Torres 2010). Earnings management är ett begrepp inom företagsekonomin som rymmer flera 
olika praktiker där de vanligaste praktikerna är vinstmaximering, inkomstutjämning och big 
bath (El Diri 2018). Big bath innebär, till skillnad från vinstmaximering, att företagsledningen 
drar på sig stora kostnader vid ett tillfälle i syfte att sänka förväntningarna och samtidigt öka 
möjligheterna för framtida ekonomiska fördelar (Jordan & Clark 2004; Ronen & Yaari 2008). 
AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) menar att big bath förekommer i samband med 
byte av VD och att de nuvarande standarderna för nedskrivning av goodwill möjliggör 
användandet av nedskrivning som ett verktyg för att praktisera big bath-teorin.  
 
Den subjektiva bedömningen av goodwill ger även utrymme för en VD att agera utifrån privata 
incitament (Ramanna & Watts 2012). Enligt agentteorin kan det uppstå informationsasymmetri 
mellan företagsledare och ägare. För att begränsa företagsledningen att agera efter egna mål 
och drivkrafter kan företagsledningen få kompensation kopplat till prestation. Att en 
företagsledning arbetar mot någon typ av kompensation kopplat till resultat kan ge upphov till 
earnings management (Fields, Lys & Vincent 2001). Ramanna och Watts (2012) hittar bevis på 
att företagsledningar försöker vinstmaximera för att företagsledningen ska uppnå privata 
fördelar. Vidare menar Ramanna & Watts (2012) att friheten i redovisningen har lett till att 
bolag inte skriver ned goodwill i enlighet med marknadens förväntningar, vilket i sig kan ses 
som earnings management.  

1.3 Syfte och problemformulering  
 
Syftet med studien är att undersöka om ett principbaserat redovisningssystem kan ge utrymme 
för subjektiva bedömningar vilket ska illustreras genom IFRS 3 och IAS 36. Utifrån den 
teoretiska ståndpunkten ämnar studien att testa om svenska börsnoterade bolag skriver ned 
goodwill i enlighet med vad som kan anses vara marknadens förväntningar. För att genomföra 
denna studie används kvantitativa forskningsmetoder. Ramanna och Watts (2012) urvalsmodell 
för vad de anser vara marknadens förväntan om nedskrivning av goodwill kommer att ligga till 
grund för den första frågeställningen som ser ut enligt följande; 
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Skriver svenska börsnoterade aktiebolag ned goodwill i enlighet med marknadens 
förväntningar? 
 
Fortsatt ska studien undersöka om utrymmen för subjektiva bedömningar inom redovisningen 
utnyttjas för att skapa fördelar för beslutsfattaren. Studien ämnar även undersöka om det 
föreligger misstankar om att goodwill är en post där beslutsfattaren utnyttjar eventuell 
subjektivitet för egen vinning. Inspiration till den andra frågeställningen är hämtad från 
Ramanna och Watts (2012) samt AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts (2011) studier. Den andra 
frågeställningen ser ut enligt följande; 
 
Finns det ett samband mellan nedskrivning av goodwill och earnings management-faktorer? 

1.4 Bidrag  
 
I denna studie undersöks nedskrivning av goodwill och om det finns skäl att misstänka earnings 
management kopplat till goodwillposten. Studien bygger på en deduktiv ansats, vilket innebär 
att utgångspunkten bygger på tidigare forskning och teorier som redan finns inom området. 
Genom att hämta inspiration från Ramanna och Watts (2012) och AbuGhazaleh, Al-Hares & 
Roberts (2011) och testa om det finns kopplingar mellan nedskrivning av goodwill och earnings 
management på svenska börsnoterade bolag önskar vi med studiens resultat kunna bidra med 
ytterligare underlag till den tidigare litteraturen. 
 
Vi vill i vår studie skapa en ökad förståelse genom att påvisa att redovisning inte alltid är 
objektiv och det ges utrymme för subjektiva bedömningar, särskilt vid redovisning av goodwill 
som enligt IFRS 3 och IAS 36 ska testas nedskrivningsbehov varje år. Det ger företagsledningen 
möjlighet att påverka redovisningen på ett sätt som gynnar bolaget och ger en förskönad bild 
av bolagets finansiella ställning till externa intressenter. Vi önskar bidra med argument till att 
earnings management kan förekomma när det finns utrymme för subjektiva bedömningar. 

1.5 Avgränsning  
 
Studien kommer att avgränsas till att endast undersöka svenska bolag noterade på OMX 
Stockholm. Avgränsning av marknadsplats leder till att studien enbart inkluderar bolag som 
tillämpar de internationella standarderna IFRS. Bolagen kommer från listorna Large Cap 
Stockholm och Mid Cap Stockholm. Studien syftar enbart att besvara frågor rörande positiv 
goodwill och undersökningen kommer därför inte att omfatta negativ goodwill eller internt 
upparbetad goodwill. Studiens syfte, att undersöka om det föreligger subjektivitet i bedömning 
av nedskrivning av goodwill, innebär att endast bolag som redovisar goodwill inkluderas i 
studien.  
 
Utifrån problemdiskussionen ovan kommer studien att utgå ifrån och inspireras av Ramanna 
och Watts (2012) samt AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts (2011) studier. Vid de tester som 
kommer att utföras för att undersöka om det föreligger misstanke om earnings management 
kommer variablerna resultatbaserade bonusar, lånekontrakt och VD-byte testas. Det kan därför 
finnas andra påverkande variabler som inte testas i denna studie.  
 
Studien kommer att undersöka nedskrivning av goodwill år 2017. På grund av att flertalet 
undersökningar redan förts på data från de tidigare åren där IFRS 3 varit i bruk kommer studien 
att undersöka nedskrivning av goodwill år 2017. För att försöka bidra med en aktuell studie 
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kommer vald data vara så aktuell som möjligt och tidsperioden från 2005 när IFRS började 
tillämpas i EU kommer inte studeras. 

1.6 Disposition 
 
Kapitel 1: Inledning - Studien avser att undersöka ämnet nedskrivning av goodwill. Det första 
kapitlet beskriver ämnets bakgrund och problematisering. Det utgör underlag för studiens syfte 
och problemformulering som sammantaget utgör grunden för studien. Kapitlet avslutas med 
vad studien avser att bidra med. 
 
Kapitel 2: Referensram - I det andra kapitlet kommer de teorier och regelverk som för studien 
är relevanta att presenteras. Dessa teorier, regelverk och egenskaper ligger till grund för 
studiens ansats. Kapitlet avslutas med formulering av hypoteser vilka har arbetats fram genom 
studiens syfte, problemformulering och referensram.  
 
Kapitel 3: Metodologi - Det tredje kapitlet avser att beskriva de metoder och modeller som 
används för att genomföra studiens undersökningar. Kapitlet börjar med att beskriva studiens 
utgångspunkt och fortsätter sedan att beskriva de variabler som testats. Vidare beskrivs studiens 
urval, arbetsprocessen för datainsamling samt de statistiska metoder som kommer att användas 
för att testa studiens hypoteser. I avsnitt 3.7 Metodreflektion förs ett kritiskt resonemang 
avseende studiens metod. 
 
Kapitel 4: Analys - Det fjärde kapitlet avser att beskriva de utfall som följer studiens tester. 
Resultaten analyseras och återkopplas till de referenser som presenterats i kapitel 2 Referensram 
och som studiens ansats är byggd kring. Det redovisas även en sammanfattning av studiens 
utfall av de ställda hypoteserna. 
 
Kapitel 5: Slutsats - Det femte kapitlet avser att dra slutsatser om studiens genomförda analys. 
Kapitlet återkopplar även till studiens syfte och problemformulering.  
 
Kapitel 6: Diskussion - I det sjätte och studiens sista kapitel förs en diskussion om de resultat 
och slutsatser som blivit utfallet av studiens undersökningar. Kapitlet innehåller även 
reflektioner om vad som gjorts bra, vad som kunde utvecklas och avslutas med studiens förslag 
till vidare forskning.  
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2 Referensram 
 

 
I det andra kapitlet kommer de teorier och regelverk som för studien är relevanta att 
presenteras. Dessa teorier, regelverk och egenskaper ligger till grund för studiens ansats. 
Kapitlet avslutas med formulering av hypoteser vilka har arbetats fram genom studiens syfte, 
problemformulering och referensram.  

 

2.1 Redovisningstraditioner  
 
Dagens redovisning och dess utveckling härstammar från främst två redovisningstraditioner; 
anglosaxisk tradition, dit bland andra USA, Storbritannien och Nederländerna tillhörde, och 
kontinental tradition, dit Sverige och stora delar av Europa samt Japan kan räknas in (Smith, 
Brännström & Jansson 2015).  
 
Anglosaxisk tradition härstammar från medeltida England och baseras i mångt och mycket på 
sedvanerätt som kompletteras med normer och prejudikat, något som kan benämnas som 
common law (Smith, Brännström & Jansson 2015; Nobes & Parker 2010). Följden har blivit att 
den anglosaxiska traditionen i väldigt liten utsträckning bygger på lagar, redovisningen har 
snarare utvecklats av redovisningsprofessionen. Länderna har även en viss frikoppling mellan 
redovisningen och beskattningen. Effekten blir att redovisningen kan tillgodose marknadens 
krav på information i större utsträckning. De länder som tillhört den anglosaxiska traditionen 
har utvecklat redovisningsregler för vad som anses vara true and fair, vilket i svensk 
redovisning benämns rättvisande bild, ett begrepp som följt med till dagens redovisning (Smith, 
Brännström & Jansson 2015).  
 
Den andra redovisningstraditionen, kontinental tradition, härstammar från romersk rätt och 
innefattar nedskrivna lagar. Som en effekt har redovisningen i stor utsträckning reglerats i 
bolagsrätten och är starkt påverkad av skattelagarna (Smith, Brännström & Jansson 2015). Det 
juridiska synsättet, som kommer från codified law, har dock präglats av värderings- och 
rättvisetankar (Nobes & Parker 2010). Trots mer reglerad redovisning än den anglosaxiska 
traditionen är värderingsfrågorna inte fullt lika utvecklade i den kontinentala traditionen. I de 
länder som tillhör kontinental tradition ses det som står i lagen som det korrekta sättet att 
värdera. Traditionen har även bidragit med normer som har lett till dagens försiktighetsprincip 
(Smith, Brännström & Jansson 2015). 
 
En viktig skillnad mellan redovisningstraditionerna är ägarstrukturen inom landet. I länderna 
som tillhör den anglosaxiska traditionen är bolag i större utsträckning marknadsnoterade och 
har en större ägarspridning. I länder som tillhör den kontinentala traditionen har stora 
institutioner, staten eller familjeintressen stort inflytande på bolagen (Smith, Brännström & 
Jansson 2015). Att ägarna i bolagen som följer den anglosaxiska traditionen har mindre insyn 
har format redovisningstraditionen till en mer öppen redovisning med högre krav på true and 
fair value-redovisning (Nobes & Parker 2010). 
 
Redovisning av goodwill har likt andra poster präglats av traditionerna och trots att många av 
de länder som kommer från den kontinentala idag tillämpar en mer anglosaxisk-inspirerad 
uppsättning standarder går det att se tydliga tecken från traditionerna i tidigare regelverk. 
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Nilsson (1998) exemplifierar just skillnaden i försiktighet med lagar avseende goodwill från 
40-talet: 
 
“Den traditionella svenska regeln, med sitt ursprung i mellankrigstidens tyska regel, att 
förvärvad goodwill får aktiveras och i så fall ska skrivas av, under längst tio år. Den 
amerikanska regeln att goodwill skall aktiveras men får skrivas av under en utsträckt tid, dock 
maximalt under fyrtio år” (Nilsson 1998, s. 9). 
 
Europa har präglats av de båda redovisningstraditionerna, Anglosaxisk tradition och 
Kontinental tradition (Smith, Brännström & Jansson 2015). Skillnaderna i redovisningen och 
varför uppdelningen såg ut som den gjorde härstammar från kulturella och institutionella 
orsaker, till exempel länders rättssystem, skattelagar och ägarstruktur. Även språk och 
geografisk plats har påverkat skillnaden mellan de olika redovisningstraditionerna (Nobes 
2014). 

2.2 Teorier 

2.2.1 Positiv redovisningsteori 
 
Positiv redovisningsteori handlar om att försöka förutse hur händelser i verkligheten kommer 
att påverka redovisningen. Medan normativa teorier tenderar att rekommendera vad som ska 
göras, försöker den positiva redovisningsteorin att förklara och förutsäga (Watts & Zimmerman 
1978). Genom positiv redovisningsteori kan antaganden utifrån verkliga händelser göras för att 
skapa en förståelse för hur bolag förhåller sig till redovisningen (Watts & Zimmerman 1978). 
Positiv redovisningsteori representerar ett stort skifte i redovisningsforskningen. Ett viktigt 
argument som Watts och Zimmerman (1986) har använt för att legitimera och främja den 
positiva redovisningsteorin är dess syn på teorin och kopplingen till vetenskapen. De citerar 
olika filosofier från vetenskapsförfattare för att hävda att deras syn på teorin är densamma som 
i vetenskapen och för att motivera sin metod och att diskreditera normativa teorier. 
 
Huvudsyftet med positiv redovisningsteori är att förklara att en företagsledning i de fall det är 
möjligt och inom ramarna för vad som är godkänt, kommer att agera för egen vinning. Detta 
agerande kallas för ett opportunistiskt agerande. Ett opportunistiskt synsätt kan skapa 
incitament att utnyttja praktiker kopplade till earnings management och agentteorin. Det 
opportunistiska synsättet kan få en företagsledare att utnyttja den subjektiva bedömningen av 
nedskrivning av goodwill (Deegan & Unerman 2011). Det finns tre generella samband som 
kopplas till positiv redovisningsteori; när ett bolags företagsledning har en kompensation 
kopplat till resultatet är hen mer benägen att vinstmaximera (det utvecklas i avsnitt 2.2.2 
Earnings management och avsnitt 2.2.3 Agentteorin); Desto större lån ett bolag har i förhållande 
till det egna kapitalet ju mer benägen är företagsledningen att vinstmaximera (se avsnitt 2.2.2 
Earnings management och avsnitt 2.2.4 Lånekontraktshypotesen för vidare utveckling); samt 
att när bolagets storlek ökar är företagsledningen mer benägen att vinstmaximera (Watts & 
Zimmerman 1986). 
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2.2.2 Earnings management  
 
Earnings management är ett begrepp utan en standardiserad definition. Begreppet kan definieras 
som medvetna ingrepp i den finansiella rapporteringen med avsikten att skapa egna fördelar 
(Schipper 1989; Healy & Wahlen 1999). Ronen och Yaari (2008) menar att det bara är en av 
tre alternativa definitioner som går att använda vid en beskrivning av fenomenet. Utöver den 
förstnämnda definitionen kan earnings management uttryckas genom att en företagsledning 
utnyttjar flexibiliteten i redovisningsmetoder för att signalera företagsledningens privata 
information om framtida kassaflöden. Den sista definitionen är en kombination av de båda ovan 
nämnda där earnings management definieras som valet av en uppsättning redovisningsmetoder 
för att maximera förvaltningen av företagsledningens privata information (Ronen & Yaari 
2008). Det som sammanfaller mellan de olika definitionerna är att de finansiella rapporterna 
inte ger en rättvisande bild av bolagets faktiska finansiella ställning. Healy & Wahlens (1999) 
definition preciserar detta: 
 
“Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in 
structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about 
the underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes that 
depend on reported accounting numbers” (Healy & Wahlen 1999, s. 368). 
      
Det finns två praktiska tillvägagångssätt för earnings management; Real activities och Accrual-
based. Real activities syftar till att företagsledningen planerar sina handlingar för att kunna 
påverka de finansiella rapporterna, till exempel genom tajming i investeringar. Accrual-based 
syftar till periodiseringsmöjligheten som finns inom redovisningen där bolag har möjlighet att 
periodisera sina kostnader och intäkter för att kunna uppnå ett visst resultat (Schipper 1989). 
Metoden påverkar därför inte bolagets underliggande finansiella ställning men förändrar 
presentationen av den (El Diri 2018). 
 
Incitamenten för företagsledningen att ge en missvisande bild av bolagets finansiella ställning 
genom att manipulera resultatet växer i samband med en intressekonflikt mellan företagsledare 
och externa intressenter (Leuz, Nanda & Wysocki 2003). Incitamenten kan skilja sig mellan 
bolag och situationer, men kan ha att göra med att påverka marknaden, öka företagsledningens 
kompensation eller öka chansen till bättre låneavtal (Sevin & Schroeder 2005). Beroende på 
företagsledningens syfte finns det olika strategier som används, exempelvis inkomstutjämning, 
vinstmaximering och big bath-redovisning (El Diri 2018). Det finns ingen strategi som är att 
föredra framför den andra, utan det baseras på varje enskilt företags situation (Caruso, Ferrari 
& Pisano 2016). Medan Ramanna och Watts (2012) menar att incitamenten för 
vinstmaximering går att koppla till agentteorin kopplar AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts 
(2011) big bath till byte av VD. När en ny VD kliver in i en företagsledning kan händelser som 
belastar bolaget under återstående period av räkenskapsåret anses vara kopplade till den 
föregångna VDn (El Diri 2018). Det bekräftar AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts (2011) i sin 
studie när de hittar bevis för samband mellan nedskrivning av goodwill och byte av VD under 
samma räkenskapsår.   
 
Sedan goodwill börjat testas för nedskrivning har det öppnat upp för att utnyttjas för 
resultatmanipulering, även kallat earnings management (Pajunen & Saastamoinen 2013). 
Företagsledningen har nu möjlighet att använda sig av ett mer positivt synsätt för att undvika 
nedskrivning av goodwill, samtidigt finns möjligheten att göra större nedskrivningar än 
nödvändigt för att tillämpa big bath-redovisning (Pajunen & Saastamoinen 2013). 
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2.2.3 Agentteorin 
 
När det finns ett kontrakt som reglerar förhållandet mellan ägare och företagsledare så kallas 
det för ett ett principal-agentförhållande, där ägare är principal och företagsledaren agent. En 
förutsättning för agentteorin är att både företagsledare och ägare vill vinstmaximera och på så 
vis sträva efter ett så högt resultat som möjligt (Landström 1992). Agenten och principalen 
strävar inte alltid mot samma mål utan de sätter egen vinning främst, ovan nämnt som 
opportunistiskt agerande. Det kan därför finnas skäl att tro att agenten inte alltid kommer agera 
i principalens bästa. Ett kontrollverktyg som många ägare använder sig av för att styra ledaren 
är att med finansiella medel motivera dem att gå i samma riktning som bolaget. Det införs då 
ett bonussystem där företagsledaren får prestationsbaserad ersättning. Bonusen ska minska 
intressekonflikter mellan ägare och företagsledare, dock uppstår en agentkostnad för bolaget, 
vilket är kostnaden som uppstår i samband med den utgivna kompensationen. Bonussystemet 
är ofta baserat på redovisningsdata vilket i sin tur kan ge företagsledaren incitament att 
manipulera datan och därmed påverka resultatet (Landström 1992). Målet är att harmonisera 
företagsledarens och bolagets mål och utforma belöningen i linje med dem.  
 
Det är viktigt för principalen att få företagsledaren att förstå kopplingen mellan resultat och 
belöning (Kaplan & Atkinson 1998). Bonussystemet blir ett sätt för ägaren att kontrollera 
företagsledaren och på så vis förena principalen och agentens intressen. Det är i allmänhet 
omöjligt för principalen att utan kostnad säkerställa att agenten kommer att ta optimala beslut 
ur principalens synvinkel och i de flesta principal-agentförhållanden kommer det därför uppstå 
övervakningskostnader (Jensen & Meckling 1979).  

2.2.4 Lånekontraktshypotesen  
 
Lånekontrakt är ett kontrakt mellan långivare och låntagare med villkor kopplade till 
låntagarens redovisning, vilket kan vara resultat, utdelning eller andra nyckeltal. Om låntagaren 
inte uppfyller villkoren erläggs en kostnad på låntagaren. Syftet med villkoren i ett lånekontrakt 
är att ge långivaren en säkerhet mot risken att låna ut pengar samtidigt som låntagaren får bättre 
lånevillkor (Dichev & Skinner 2002). Lånekontraktshypotesen är en del av den positiva 
redovisningsteorin och syftar till att förklara att företagsledningar har incitament för att ta beslut 
om redovisningen för att minska sannolikheten att bolaget bryter kontraktet och drar på sig 
kostnader kopplade till kontraktet (Watts & Zimmerman 1986). Kostnaden för att bryta ett 
lånekontrakt varierar, det är dock ofta bolag med en ansträngd finansiell situation som riskerar 
att bryta lånekontrakten. Konsekvensen av ett brutet kontrakt är en försämrad finansiell 
situation vilket kan leda till att ytterligare kontrakt bryts och situationen förvärras (Dichev & 
Skinner 2002).  
 
Eftersom en nedskrivning av en tillgång påverkar resultatet och därmed det egna kapitalet, 
påverkas flertalet nyckeltal om en nedskrivning beslutas. För att uppfylla villkor i ett kontrakt 
kopplade till redovisat resultat eller specifika nyckeltal så kan det finnas incitament för 
företagsledningen att genom earnings management-teorier vinstmaximera genom att inte skriva 
ned goodwill (Ramanna & Watts 2012). 
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2.3 Goodwill  
 
Kontroverserna runt frågan hur goodwill ska redovisas har lett till effekter på värdering och 
nedskrivning samtidigt som det påverkar marknaden och intressenter. När IFRS 3 skapades år 
2004 har goodwill åtminstone i teorin blivit tydligare och mer relevant (Bloom 2009). Enligt 
IFRS 3 (Far Online, IFRS 3) definieras goodwill som en tillgång baserad på framtida 
ekonomiska fördelar som uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv. De 
underliggande tillgångarna är inte enskilt identifierade och separat redovisade. Exempel på icke 
identifierbara tillgångar är marknadsrelaterade tillgångar, kundrelaterade tillgångar, 
upphovsrelaterade tillgångar eller kontraktsbaserade tillgångar (Far Online, IFRS 3). I IFRS 3 
redovisas goodwill som summan av ersättningen för företagsförvärvet minus nettot av det 
verkliga värdet för de identifierbara förvärvade tillgångarna. Goodwill kan inte oberoende av 
andra tillgångar generera kassaflöden och hänförs därför till kassagenererande enheter i bolaget 
(Far Online, IAS 36).   
 
Det finns tre olika typer av goodwill; Positiv goodwill, negativ goodwill och internt upparbetad 
goodwill (Ratiu & Tudor 2013). Positiv goodwill uppstår vid ett företagsförvärv där 
köpeskillingen överstiger det förvärvade bolagets verkliga värde och beräknas i enlighet med 
IFRS 3. Negativ goodwill benämns i IFRS 3 som förvärv till lågt pris och uppstår när det 
verkliga värdet på tillgångarna i det förvärvade bolaget överstiger köpeskillingen. Underskottet 
redovisas som en vinst på förvärvsdagen (Far Online, IFRS 3). Internt upparbetad goodwill har 
liknande kvalitéer som positiv “köpt” goodwill. Skillnaden är att internt upparbetad goodwill 
inte har en utgift kopplad till den. Bedömningen av internt upparbetad goodwill blir därför 
subjektiv och svårvärderad (Ratiu & Tudor 2013). Internt upparbetad goodwill får inte tas upp 
i balansräkningen som en tillgång enligt IAS 38 (Far Online, IAS 38). Sett över tid och olika 
redovisningssystem har internt upparbetad goodwill aldrig erkänts som en tillgång (Ratiu & 
Tudor 2013). 
 
Före IFRS 3 valde Colley och Volkan (1988) att dela upp positiv goodwill i två olika 
definitioner; överskott på inkomstkapacitet och gömda tillgångar. Överskott på 
inkomstkapacitet bygger på idén att goodwill, som ett överskott på vad bolaget är värt i dagens 
läge, definieras som nuvärdet av förväntade framtida vinster. Goodwill blir vid detta synsätt en 
residual av köpeskillingen och de identifierbara tillgångarna. Den andra definitionen, “gömda 
tillgångar” bygger på idén att goodwill bör delas upp i underliggande tillgångar som inte är 
upptagna i balansräkningen vid företagsförvärvet. Den sistnämnda idén skulle, vid tillämpning, 
eliminera termen goodwill. Colley och Volkan (1988) menar vidare att det stora problemet med 
goodwill är att det baseras på företagsledningens förväntningar på framtida händelser. Colley 
och Volkan (1988) föreslår i sin studie en lösning på problemet där de båda synsätten av 
goodwill kombineras. Den premie som betalas ska först fördelas på underliggande tillgångar, 
såväl materiella som immateriella, och resterande del av premien bör skrivas av omgående 
(Colley & Volkan 1988). 
 
Goodwill ska årligen testas för att undersöka om det föreligger ett nedskrivningsbehov. Det 
årliga testet kan göras när bolaget själv önskar, förutsatt att testet görs vid samma tidpunkt under 
åren, samt närsomhelst om det finns indikationer på att den underliggande kassagenererande 
enheten kan behöva skrivas ned (Far Online, IAS 36). Enhetens redovisade värde jämförs med 
enhetens återvinningsvärde där det föreligger ett nedskrivningsbehov om enhetens 
återvinningsvärde underskrider enhetens redovisade värde (Far Online, IAS 36). För att beräkna 
goodwillpostens återvinningsvärde beräknas nyttjandevärdet för de kassagenererande 
enheterna. Beräkningen av nyttjandevärdet ska enligt IAS 36 innehålla en uppskattning av 
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framtida kassaflöden, pengarnas tidsvärde, riskpremie för att bära tillgången samt andra 
faktorer som marknadsaktörer skulle återspegla vid prissättning av de framtida kassaflöden 
bolaget förväntar sig att erhålla från tillgången.  

2.4 Redovisat värde & marknadsvärde 
 
Ett bolags redovisade värde är summan av totala tillgångar efter eventuella avskrivningar och 
nedskrivningar. Nettovärdet är summan av totala tillgångar efter eventuella av- och 
nedskrivningar minus totala skulder (IVSC u.å). Materiella och immateriella 
anläggningstillgångar ska efter första tillfället värderas enligt anskaffningsvärdet eller 
omvärderingsmetoden där verkligt värde ska tillämpas (Far Online, IAS 16; Far Online, IAS 
38). Enligt 4 kap. 9 § första stycket i Årsredovisningslagen så ska omsättningstillgångar i ett 
bolag värderas enligt lägsta värdets princip. Det innebär att tillgången ska värderas till det lägsta 
värdet av anskaffningsvärdet (minus inkuransavdrag på 3%) och nettoförsäljningsvärdet, vilket 
också benämns som marknadsvärdet (Far Online, Årsredovisningslagen). Det innebär att 
bolagen ska redovisa försiktigt och inte övervärdera sina tillgångar. Det betyder att intäkter och 
tillgångars värde inte ska överskattas och på samma sätt ska inte kostnader och skulder 
underskattas (Smith, Brännström & Jansson 2015). 
 
Marknadsvärdet är det uppskattade värde för en tillgång eller skuld som en köpare och en säljare 
är villiga att genomföra en transaktion med armlängds avstånd, efter korrekt placering på 
marknad där båda parterna har agerat med kunskap, försiktighet och utan tvång (IVSC u.å). Ett 
bolags marknadsvärde är det uppskattade värdet för bolagets totala tillgångar där bedömning 
görs av analytiker. Marknadsvärdet kan ses som ett skydd för marknaden och intressenter mot 
bedrägeri, misstolkningar av redovisningsstandarderna eller missförstånd (Dorchester 2011). 
Det verkliga värdet är mer komplicerat att beräkna för immateriella tillgångar. Goodwill är en 
av de immateriella tillgångar där det blir tydligast, eftersom goodwillposten inte enskilt kan 
handlas på marknader (Lhaopadchan 2010; Hamberg, Paananen & Novak 2011). Det kan därför 
vara troligt att en differens mellan ett bolags totala redovisade värde och bolagets 
marknadsvärde beror på skillnader i värdering av de immateriella tillgångarna, och i synnerhet 
goodwill (Ramanna & Watts 2012). Analytikers prognos blir mer träffsäker för större bolag av 
anledningen att fler analytiker analyserar de större bolagens finansiella ställning (Patz 1989). 
En alltför stark tro på marknaden kan dock vara riskabel och leda till övervärderingar. Detta 
exemplifieras av att USA tidigare hade ett värderingssätt som tillät bolag att värdera till höga 
marknadsvärden, vilket kan varit en bidragande faktor till börskraschen på Wall Street 1929 
(Hendriksen & van Breda 1992). 
 
Enligt IASBs föreställningsram identifieras en tillgång som en resurs bolaget har kontroll över 
och som förväntas ge bolaget framtida kassaflöden (Far Online, IASB Föreställningsram). 
IASB har ett antal kriterier som skall uppfyllas vid upprättande av finansiella rapporter, där två 
av kriterierna är tillförlighet och relevans. Anskaffningsvärdet har traditionellt sett varit det 
värde som anses vara mest tillförlitligt, däremot anses det vara mindre relevant, till skillnad från 
verkligt värde som anses mindre tillförlitligt, men mer relevant (Bricker & Chandar 2012). 
Verkligt värde är ett relevant sätt att redovisa, då det ger en värdering som ligger så nära 
sanningen som möjligt. Det anses dock inte lika tillförlitligt då värdet baseras på marknadspriser 
på identiska eller liknande varor på en marknad. Finns det ej identiska varor så görs en subjektiv 
bedömning gällande marknadspris och det blir inte lika tillförlitligt (FAR Online, IFRS 13).  
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2.5 Antagande om marknadens förväntan på nedskrivning  
 
I Ramanna och Watts (2012) studie används en urvalsmodell där urvalet består av bolag där 
marknaden förväntar sig en nedskrivning av goodwill. Modellen innehåller ett visst antal 
förutsättningar för att kunna dra antagandet om en förväntan om nedskrivning av goodwill. Att 
marknaden förväntar en nedskrivning av goodwill är Ramanna och Watts (2012) antagande 
utifrån förutsättningarna som presenteras nedan.  
 
De två första kraven är att bolagen måste ha ett marknadsvärde överstigande det redovisade 
värdet och åtminstone 10 miljoner kronor i redovisad goodwill i slutet av räkenskapsåret t-2, 
där år t är 2017. Vidare ska bolagen ha en BTM-kvot som är större än 1 i slutet på räkenskapsåret 
t-1 och räkenskapsåret t. BTM står för Book-To-Market och är en kvot mellan bolagets 
redovisade värde och dess marknadsvärde. Det redovisade värdet används före eventuella 
nedskrivningar av goodwill men efter övriga av- och nedskrivningar (Ramanna & Watts 2012). 
Marknadsvärdet är det värde på relevant marknad efter marknaden stängt sista dagen i 
räkenskapsåret. Ramanna och Watts (2012) anser att en BTM-kvot större än 1 indikerar att det 
finns förväntningar från marknaden att nedskrivning av goodwill bör ske. Ramanna och Watts 
(2012) urval består av bolag med en BTM-kvot större än 1 två räkenskapsår i följd, vilket de 
anser minimerar risken att av misstag fånga upp bolag som på grund av andra omständigheter 
uppnått en BTM-kvot större än 1. Enligt Dorchester (2011) bör marknadsvärdet ses som ett 
skydd för marknaden och intressenter mot bedrägeri, misstolkningar av 
redovisningsstandarderna eller missförstånd vilket kan tolkas som att marknadsvärdet är det 
mer korrekta värdet och att bolag förväntas justera sitt bokförda värde.  

2.6 Regelverk  

2.6.1 IASB 
 
IASB är en självständig grupp experter med praktisk erfarenhet av redovisningsstandarder som 
utvecklar och verkställer de internationella redovisningsstandarderna, IFRS (IFRS Foundation 
2017). IASB kom till 2001 som en efterträdare till IASC (IFRS Foundation 2017). IASB är en 
del av IFRS Foundation som är en icke-vinstdrivande organisation som bär det yttersta ansvaret 
för de internationella standarderna. IFRS Foundation är en organisation som driver sin 
verksamhet i allmänhetens intresse (IFRS Foundation 2017). Deras uppdrag är att utveckla 
internationella redovisningsstandarder i syfte att skapa transparens, ansvarsskyldighet och bidra 
till effektivitet på världens finansmarknader. Arbetet ska utföras i allmänhetens intresse för att 
skapa en förtroendeingivande och långvarig finansiell stabilitet i den globala ekonomin (IFRS 
Foundation 2017). Med en standardiserad process som innebär undersökningar, nya lagförslag 
från IASB och konsultation från intressenter runt om i världen utfärdas internationella 
standarder som är generellt accepterade (IFRS Foundation 2017).  

2.6.2 IFRS 3 
 
År 2004 införde IASB standarden IFRS 3 som behandlar företagsförvärv vilket inkluderar 
redovisning av goodwill (IFRS Foundation 2017). I samband med att de internationella 
redovisningsstandarderna började gälla för EUs marknadsnoterade bolag år 2005, började 
nämnda bolag redovisa företagsförvärv i enlighet med IFRS 3 (Europaparlamentets och rådets 
förordning 2002). Syftet med standarden är att förbättra de kvalitativa egenskaperna relevans, 
tillförlitlighet och jämförbarhet på informationen utgiven av bolagen avseende företagsförvärv 
(Far Online, IFRS 3). För att uppnå kraven på de kvalitativa egenskaperna har det fastställts 
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principer för hur det förvärvande bolaget ska agera. Det förvärvande bolaget ska först värdera 
de redovisade tillgångarna och sedan värdera identifierbara tillgångar, samtliga till verkligt 
värde. Den eventuella delen av köpeskillingen som överskrider de redovisade och identifierbara 
tillgångarna redovisas som en goodwillpost och kan kopplas till icke identifierbara tillgångar 
såsom marknadsrelaterade tillgångar, kundrelaterade tillgångar, upphovsrelaterade tillgångar 
eller kontraktsbaserade tillgångar (Far Online, IFRS 3). 

2.6.3 IAS 36 
 
IAS 36 utfärdades för första gången 1998 (Far Online, IAS 36). År 2004 gavs den ut i en ny 
version i samband med utgivningen av IFRS 3 för att täcka nedskrivningar av immateriella 
tillgångar i enlighet med den nya standarden. Syftet med IAS 36 är att beskriva de metoder ett 
bolag ska använda för att säkerställa att ett bolag inte redovisar tillgångar till mer än 
återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta värdet av verkligt värde minus 
försäljningskostnader och nyttjandevärdet (Far Online, IAS 36). Standarden rymmer nu 
goodwill som ska prövas för nedskrivningsbehov årligen. När återvinningsvärdet är mindre än 
det redovisade värdet föreligger det ett nedskrivningsbehov. Vid eventuell nedskrivning av 
goodwill ska den fördelas på de kassagenererande enheter som posten är kopplad till (Far 
Online, IAS 36).   

2.7 Hypotesutveckling  
 
Utifrån studiens ramverk har fyra hypoteser utvecklats för att besvara problemformuleringarna. 
Den första hypotesen syftar att besvara studiens första problemformulering; 
  
Skriver svenska börsnoterade aktiebolag ned goodwill i enlighet med marknadens 
förväntningar? 
 
Marknadens förväntningar baseras på Ramanna och Watts (2012) modell där BTM större än 1 
två år i följd anses vara grund för antagandet att marknaden förväntar bolaget att skriva ned 
goodwill. Dorchesters (2011) resonemang om att marknadsvärdet kan ses som ett skydd för 
marknaden och intressenter mot bedrägeri, misstolkningar av redovisningsstandarderna eller 
missförstånd tolkas som att det bör finnas ett samband mellan marknadens förväntningar på 
nedskrivning av goodwill och faktisk nedskrivning av goodwill. Ramanna och Watts (2012) 
indikerade att det inte fanns ett samband på grund av den subjektiva friheten i bedömningen av 
goodwill, men testade aldrig sambandet mellan marknadens förväntningar på nedskrivning av 
goodwill och faktisk nedskrivning av goodwill. Därav testar studien detta samband. Den första 
hypotesen ser ut enligt följande; 
 
H0: Det finns inget samband mellan BTM-kvot och nedskrivning av goodwill. 
 
H1: Det finns ett samband mellan BTM-kvot och nedskrivning av goodwill. 
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Hypoteserna nedan syftar att besvara frågan om earnings management-faktorer kan ha en 
påverkan på företagsledningens beslut om nedskrivning av goodwill.  
 
Finns det ett samband mellan nedskrivning av goodwill och Earnings management-faktorer? 
 
Frågeställningen kommer att besvaras genom tre olika hypoteser. Den första hypotesen kopplad 
till earnings management testar sambandet mellan nedskrivning av goodwill och 
resultatbaserade ersättningar till VD. Enligt agentteorin skapar agenten incitament för att 
företagsledningen ska agera i agentens bästa, snarare än för egen vinning. Incitamenten består 
ofta av ersättningar till företagsledning vilka i sin tur ofta är baserade på redovisningsdata. Det 
kan i sin tur kan ge företagsledaren incitament att manipulera datan och därmed påverka 
resultatet för att uppnå de mål som ersättningen grundar sig i (Landström 1992; Sevin & 
Schroeder 2005). Enligt positiv redovisningsteori kan det förväntas ett opportunistiskt synsätt 
från företagsledaren vilket i denna situation kan få en företagsledare att utnyttja den subjektiva 
bedömningen av nedskrivning av goodwill (Deegan & Unerman 2011). Det finns även bevis 
från tidigare internationella studier som påvisar ett negativt samband mellan nedskrivning av 
goodwill och bonus till VD (Ramanna & Watts 2012). Hypotesen ser ut enligt följande;  
 
H0.2: Det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och bonus till VD. 
 
H1.2: Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och bonus till VD. 
 
Den andra hypotesen kopplad till earnings management avser lånekontrakt mellan låntagare 
och långivare. Kostnader för att bryta lånekontrakt kopplat till ett bolags resultat bör vara en 
faktor som påverkar företagsledningens beslutsfattande avseende nedskrivning av goodwill 
(Ramanna & Watts 2012). Likt den tidigare hypotesen är bättre lånevillkor ett incitament för 
att manipulera resultat enligt earnings management (Sevin & Schroeder 2005). Ytterligare 
incitament skapas när villkoren dessutom är kopplade till resultaten och konsekvensen av ett 
brutet kontrakt blir en försämrad finansiell situation (Dichev & Skinner 2002). Tidigare 
internationella studier indikerar att det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och 
lånekontrakt (Ramanna & Watts 2012). Hypotesen ser ut enligt följande;  
 
H0.3: Det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och lånekontrakt.  
 
H1.3: Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och lånekontrakt.  
 
Den sista hypotesen kopplad till earnings management berör variabeln byte av VD. Big bath-
teorin innebär att företagsledningen drar på sig stora kostnader vid ett tillfälle i syfte att sänka 
förväntningarna och samtidigt öka möjligheterna för framtida ekonomiska fördelar (Jordan & 
Clark 2004; Ronen & Yaari 2008) Vid ett VD-byte kan det finnas incitament för den nytillsatta 
VDn att presentera ett lågt resultat utifrån big bath-teorin för att på så sätt koppla händelser som 
belastar bolaget under återstående period av räkenskapsåret till misskötsel innan VDns inträde 
(El Diri 2018). Tidigare forskning indikerar att det finns ett samband mellan nedskrivning av 
goodwill och byte av VD (AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts 2011). Hypotesen ser ut enligt 
följande;  
 
H0.4: Det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och byte av VD. 
 
H1.4: Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och byte av VD. 
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3 Metodologi  
 

Det tredje kapitlet avser att beskriva de metoder och modeller som använts för att genomföra 
studiens undersökningar. Kapitlet börjar med att beskriva studiens utgångspunkt och fortsätter 
sedan att beskriva de variabler som har att testats. Vidare beskrivs studiens urval, 
arbetsprocessen för datainsamling samt de statistiska metoder som använts för att testa 
studiens hypoteser. I Avsnitt 3.7 Metodreflektion förs ett kritiskt resonemang avseende studiens 
metod. 

 

3.1 Utgångspunkt 

3.1.1 Deduktiv teori 
 
Det finns mycket tidigare forskning och accepterade teorier inom redovisningsfältet, därför har 
denna studie utgått från tidigare forskning och redan accepterade teorier vilket inom 
forskningsmetodik anses vara en deduktiv ansats. Deduktion är en vetenskaplig modell som 
utgår ifrån en referensram. Ett deduktivt angreppssätt handlar om att utveckla en hypotes som 
bygger på en befintlig teori och sedan utforma studien för att testa hypotesen. Utifrån utförda 
tester så accepteras eller förkastas hypoteserna. Det leder till en omformulering av teorin 
beroende på vad som kom fram i resultatet (Bryman & Bell 2017). Motsatsen till deduktiv 
forskning är induktion, som utgår ifrån en frågeställning som sedan i slutet landar i en teori. Det 
handlar då om att utforma teori från empirin (Bryman & Bell 2017).  
 
Avsnitt 1.2 Problemdiskussion och kapitel 2 Referensram ligger till grund för studiens 
utformning, där studien främst utgått från två tidigare undersökningar. Den första är Ramanna 
och Watts (2012) studie om sambanden mellan nedskrivning av goodwill och marknadens 
förväntan. Den behandlar även påverkande faktorer kopplade till earnings management. Den 
andra undersökningen denna studie utgått ifrån är AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) 
studie som behandlar nedskrivning av goodwill och om kopplingen till earnings management-
begreppet big bath.  
 
Studien har utifrån given teori undersökt samband mellan olika faktorer genom en 
hypotesprövning. Efter ställda hypoteser har det skett en datainsamling av empiri. Därefter 
sammanställdes datamaterialet och testerna utfördes.  

3.1.2 Kvantitativ metod  
 
Det finns två huvudsakliga forskningsstrategier att utgå ifrån, kvalitativ forskningsmetod och 
kvantitativ forskningsmetod. Vilken forskningsstrategi som är mest lämplig för studien kan 
baseras på förhållande mellan teori och forskning. Det beror också på vad studien undersöker 
och vad dess syfte är. Metoden som används är därför ofta inte ett val utan baseras snarare på 
vad studien ämnar att undersöka (Bryman & Bell 2017). 
 
Kvantitativ forskning kan ses som en strategi som betonar kvantifiering avseende datainsamling 
och analys av data. Den används ofta om studien utgår ifrån ett deduktivt angreppssätt (Bryman 
& Bell 2017). Den andra forskningsstrategin, kvalitativ forskningsstrategi, tillämpas ofta när 
den insamlade datan består av ord och icke-standardiserat innehåll. En kvalitativ studie betonar 
ofta ett induktivt förhållningssätt mellan teori och forskning (Bryman & Bell 2017).  
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Studien har utgått från tidigare forskning vid utvecklingen av hypoteser, ovan beskrivet som en 
deduktiv ansats. För att testa studiens hypoteser användes en kvantitativ forskningsmetod. En 
kvantitativ undersökning kan genom mätning beskriva små skillnader, ge oss ett konsekvent 
verktyg och utgör en grund för mer exakta skattningar (Bryman & Bell 2017). Ett resultat från 
en kvantitativ studie kan generaliseras till den population som urvalet kommer från. Det är 
viktigt att testet utförs på ett urval som är så representativt som möjligt för att kunna dra korrekta 
slutsatser om populationen (Bryman & Bell 2017).  

3.2 Variabler  

3.2.1 Beroende variabel  
 
Nedskrivning av goodwill (GWNED) 
Studiens syfte är att studera nedskrivning av goodwill, vilket gör GWNED till den beroende 
variabeln. GWNED förekommer i två olika tester, dels som en binär variabel, där nedskrivning 
är 1 och icke-nedskrivning är 0, dels en kvot i förhållande till total goodwill. När variabeln har 
använts som en kvot är den benämnd GWNED KVOT för att inte blanda den binära och den 
icke-binära variabeln. Anledningen till att variabeln förekommer som binär och icke-binär är 
för att den har använts i olika typer av tester, vilket beskrivs i avsnitt 3.5 Statistisk analys.  

3.2.2 Oberoende variabler  
 
Marknadens förväntade nedskrivning (BTM) 
Ramanna och Watts (2012) menar att när ett bolags marknadsvärde underskrider bolagets totala 
redovisade värde så är det en indikation på att bolaget är övervärderat och att marknaden då 
förväntar sig en nedskrivning. Det finns flera orsaker till varför ett bolag under en kortare 
tidsperiod uppnår BTM-kvot större än 1 men en längre period av en BTM-kvot större än 1 
indikerar att marknaden förväntar sig en nedvärdering av tillgångar. För att inte av misstag 
fånga upp bolag som av andra orsaker än för högt värderad goodwill uppnått en BTM-kvot 
större än 1, har variabel BTM använts som en binär variabel där bolaget fått värde 1 om de haft 
en BTM-kvot större än 1 två år i följd, annars värde 0.  
 
Kostnad att bryta lånekontrakt (LÅNKON) 
Ett lånekontrakt mellan långivare och låntagare innefattar ofta villkor kopplade till ett bolags 
resultat och välmående. Kostnader och andra konsekvenser för att bryta lånekontrakt kopplat 
till ett bolags resultat bör vara en faktor som påverkar företagsledningens beslutsfattande 
avseende nedskrivning av goodwill. Variabeln LÅNKON är en produkt av kvoten mellan 
skulder år t och totala tillgångar år t-1. (Ramanna & Watts 2012). Variabel skiljer sig från 
Ramanna och Watts (2012) i det avseendet att de inkluderar en indikation om nämnda villkor 
existerar eller ej, en indikator som inte har inkluderats i denna studie. 
 
Resultatbaserad kompensation utgiven till VD (BONUS) 
Variabeln BONUS berör om VDn mottagit en resultatbaserad kompensation under år t. 
Kompensationen betalas ofta ut till VD om bolaget uppnått de mål som är kopplade till 
resultatet, vilket påverkas av behandling av goodwill (Ramanna & Watts 2012). Förväntningen 
är därför att bolag är mindre benägna att skriva ned sin goodwill om resultatet är 
kompensationsgrundande för VDn (Ramanna & Watts 2012).  
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Byte av VD (∆VD)  
Variabeln ∆VD säger om ett bolag har genomgått ett VD-byte under år t. Enligt big bath-teorin 
är det större sannolikhet att ett bolag som genomgått ett byte av VD drar på sig större kostnader 
under innevarande räkenskapsår, och är därmed mer benägna att göra en nedskrivning av 
goodwill (AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts 2011). 

3.2.3 Kontrollvariabler  
 
Kontrollvariabler har använts för att inte misstolka resultatet i genomförda tester (Bryman & 
Bell 2017). De kontrollvariabler som använts i studien är hämtade från Ramanna och Watts 
(2012) och är benämnda STOR och PROPGW. Variabeln STOR behandlar bolagets storlek då 
den innefattar det totala värdet på bolagets tillgångar. Vår andra kontrollvariabel PROPGW är 
en kvot av bolagets sammanlagda goodwill genom föregående års totala tillgångar. Ramanna 
och Watts (2012) anser att de två variablerna påverkar nedskrivningen av goodwill och är 
lämpliga kontrollvariabler. 
 

3.2.4 Sammanställning variabler  
Variabler  Förklaring  
GWNED Nedskrivning av goodwill år t. GWNED kommer att användas både som 

binär, där nedskrivning är 1 och icke-nedskrivning är 0, och som en kvot i 
förhållande till total goodwill.  Kvoten beräknas genom nedskrivning av 
goodwill år t / total gooodwill år t-1.  

BTM Book-to-market-kvot år t, där bolag som har BTM-kvot större än 1 år t och 
t-1 antar värdet 1, annars 0. 

BONUS Bonus utgiven till VD år t, redovisas som binärt tal där bonus utgiven är 1, 
annars 0. 

LÅNKON Skulder år t / Totala tillgångar år t-1. 

∆VD VD-byte år t, redovisas som binärt tal där ett VD-byte är 1, annars 0. 

STOR Totala tillgångar t-1. 

PROPGW Goodwill år t-1 / Totala tillgångar t-2. 

Tabell 3.1 Sammanställning variabler 

3.3 Urval 
 
Studien har undersökt nedskrivning av goodwill på Stockholmsbörsen år 2017. Eftersom 
variablerna BTM, LÅNKON, STOR och PROPGW kräver data från flera år i förhållande till 
år t betyder det att datamaterialet innehåller data från år 2015 - 2017. Då det har gjorts ett antal 
studier inom ämnet sedan införandet av IFRS 3 år 2005 samtidigt som vi upplevde det mer 
intressant att studera dagsläget inkluderar studien så aktuell data som möjligt. För att undvika 
att stöta på problem där enstaka bolags data inte finns tillgängliga på grund av förskjutna 
räkenskapsår inkluderades inte bokslutsdata efter 30/6 2018.   
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Testerna i studien har utförts på svenska börsnoterade bolag på OMX Stockholm. Urvalet 
omfattar bolag på listorna Mid Cap Stockholm och Large Cap Stockholm. Mid cap innehåller 
bolag med ett börsvärde mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro. Large cap innehåller 
bolag med ett börsvärde överstigande 1 miljard euro. Eftersom att de största listorna på 
Stockholmsbörsen innehåller större bolag och koncerner och goodwill ofta uppstår vid större 
företagsförvärv, är det troligt att en större andel bolag har en redovisad goodwill på Large cap 
och Mid cap än bolagen på Small cap. Av den anledningen är studien begränsad till dessa två 
listor. 
 
För att få ett datamaterial som är genomförbart att undersöka samtidigt som det innehåller så 
relevant data som möjligt har två urvalskriterier tillämpats. Det första kriteriet var att bolaget 
börsnoterades senast år 2016. Studiens datamaterial innehåller data från 2015, 2016 och 2017, 
börsnoteringen saknar dock relevans för data som hämtas från 2015, därav sattes gränsen till 
31/12 2016. Om det saknas data från 2016 saknas också jämförbarhet med övriga observationer 
vilket gör att testerna ej är genomförbara. Det andra kriteriet som tillämpats i studien är att 
bolagen haft redovisad goodwill 2016 och 2017. Det är vitalt för studien då det är just 
nedskrivning av goodwill som studien ämnat att undersöka. De bolag som inte uppfyllt 
urvalskriterierna har exluderats från studien. 
 
Datamaterialet innehöll inledningsvis 214 stycken svenska bolag. Nedan redovisas en tabell 
som presenterar hur många av bolagen som uppfyllde urvalskriterierna och som inkluderades i 
studien. 
 
Urvalsspecifikation 		
Totalt antal observationer 214 
Ej börsnoterade i tid -20 
Ej redovisad goodwill -56 
Totalt urval 138 

Tabell 3.2 Urvalsspecifikation 

Av de totalt 214 bolag som undersöktes från början var det 56 bolag som inte hade redovisad 
goodwill 2016 och 2017. Det var även 20 av 214 bolag som inte ännu börsnoterats år 2016. 
Totalt var det 76 bolag som inte uppfyller kraven. Tillvägagångssättet ledde till ett datamaterial 
på 138 observationer som har ingått i testerna som presenteras i nästkommande kapitel. Dessa 
138 observationer består av flertalet variabler som har undersökts i studiens tester. För att få ett 
så relevant och jämförbart resultat som möjligt har vissa extremvärden uteslutits (Doane & 
Seward 2016). Nedan följer en tabell som presenterar extremvärden bland de olika variablerna.  
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Variabel Extremvärden Observationer  Totalt 
GWNED  0 138 138 
GWNED KVOT 1 137 138 
BTM 0 138 138 
BONUS  0 138 138 
LÅNKON 2 136 138 
∆VD 0 138 138 
STOR 9 129 138 
PROPGW 3 135 138 

Tabell 3.3 Sammanställning av observationer och extremvärden 

Extremvärdena räknades fram i SPSS1 för att undvika att icke-extremvärden tas bort. Dock har 
inte samtliga extremvärden tagits bort för att inte ta bort väsentlig information i datamaterialet, 
vilket gör att datamaterialet fortfarande innehåller extremvärden. Istället för att utesluta 
observationen med ett extremvärde har de extremvärden som ej önskas ersatts med talet 99 
vilket i testerna kommer att redovisas som missing value. Därför innehåller inte alla variabler 
138 giltiga observationer. Totalt innehåller datamaterialet 15 extremvärden vilka har ersatts 
med talet 99. Dessa extremvärden är fördelade inom fyra av åtta variabler där variabeln STOR 
är den variabeln som innehåller flest extremvärden med totalt nio värden som uteslutits. 

3.4 Datainsamling 
 
Datainsamlingen till studien har skett stegvis. I det första steget har erforderlig data inhämtats 
genom Business Retriever och Capital IQ. Från Business Retriever exporterades data 
innehållandes bolagsinformation bestående av namn och organisationsnummer. Vidare 
samlades information in avseende bolagets goodwillpost, bolagets bokförda värde på tillgångar, 
antalet aktier som givits ut och utgiven bonus till VDn. För att sortera fram rätt bolag så 
användes sökorden “mid cap” och “large cap”. För att få fram aktiekurser och kunna räkna ut 
bolagens börsvärde användes databasen Capital IQ. Där exporterades data med alla svenska 
bolags historiska aktiekurser vid ett specifikt datum. Den listan krävde sedan manuell 
handpåläggning där relevant data överfördes från en fil till en annan. 
 
Steg två i processen krävde även den handpåläggning. För att se om bolagen gjort någon 
nedskrivning av goodwill så har årsredovisningarna gåtts igenom och noterna setts över. Det 
var den mest tidskrävande delen i datainsamlingsprocessen. I detta steg undersöktes även byte 
av VD. Det var också en tidskrävande process som innebar att gå in och läsa bolagets historik 
över ledande befattningar. Av de bolag som uppfyller urvalskriterierna men vars data inte fanns 
tillgänglig via Business Retriever och Capital IQ fick samtliga steg och datainsamling göras 
manuellt.  
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Se bilaga 1 
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Variabel Informationskälla  
GWNED  Årsredovisning  
BTM Retriever Business/Capital IQ  
BONUS  Retriever Business  
LÅNKON Retriever Business 
∆VD Årsredovisning  
STOR Retriever Business  
PROPGW Retriever Business  

Tabell 3.4 Samanställning datainsamling till variabler 

Det sista steget i processen var att göra stickprovskontroller för alla siffror för bolaget över båda 
åren gentemot deras årsredovisning. För att säkerställa att datamaterialet stämmer gjordes 
stickprov på 5% av alla företag, vilket innebar kontroll på 7 bolag, för att säkerställa att studiens 
inhämtade data var korrekt. Inga fel upptäcktes under stickprovsgranskningen.  
 
All inhämtad data har sammanställts i Excel där alla variabler har tagits fram. Samtliga variabler 
förutom STOR krävde någon form av handpåläggning. Vissa variabler har tagits fram genom 
en beräkning medan andra variabler har framställs genom att göras binära. Efter att 
datamaterialet bearbetats färdigt i Excel fördes det över till SPSS där den statistiska analysen 
gjordes.   

3.5 Statistisk analys 
 
För att testa studiens hypoteser har sambandsanalyser använts (Bryman & Bell 2017). Den 
första hypotesen testades med ett test av andelar. Testet används för att jämföra skillnaden i en 
fördelning mellan förväntat utfall och faktiskt utfall samt för att säkerställa att inte slumpen 
avgör utfallet (Doane & Seward 2016).  
 
För att testa resterande hypoteser så utfördes regressionsanalyser. Regressionerna användes för 
att se hur de oberoende variablerna förhåller sig till den beroende variabeln. En regression kan 
vara både bivariat, där endast en oberoende variabel testas mot en beroende variabel, och 
multivariat, där flera oberoende variabler testas mot en beroende variabel (Doane & Seward 
2016). För att testa om de oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln testades de 
först var för sig i bivariata regressioner och sedan utfördes en modellregression med samtliga 
variabler, inklusive kontrollvariabler. Modellregressionen som utfördes var multivariat. 
Samtliga tester i studien har utförts i statistikprogrammet SPSS.  
 
Signifikansnivån berättar med vilken säkerhet resultatet kan generaliseras över populationen 
utifrån urvalet. Resultaten i denna studie anses vara signifikanta om p-värdet är mindre än 0,05 
(Bryman & Bell 2017). För de resultat som har ett p-värde mindre än 0,05 innebär det att 
resultatet kan generaliseras till populationen med 95% signifikans.  
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3.5.1 Test av andelar 
 
För att testa den första hypotesen utgick vi ifrån de två variablerna GWNED och BTM, vilka i 
detta test var binära. För att lämpligast testa sambandet mellan två binära variabler användes ett 
test av andelar. Testet visar om det föreligger ett samband genom att undersöka skillnaderna 
mellan de olika grupperna. Testet har valts för att undersöka om det finns ett samband mellan 
nedskrivning av goodwill och det som Ramanna och Watts (2012) kallar för marknadens 
förväntningar, vilket undersöks genom att testa om det finns ett sambland mellan bolagets 
BTM-kvot deras nedskrivning av goodwill. För att säkerställa resultatet av testet har vi också 
genomfört ett CHi-2 test. Testets utformning redovisas i avsnitt 3.6 Sammanfattning. 

3.5.2 Linjära regressioner 
 
För att testa studiens resterande hypoteser har vi undersökt om de oberoende variablerna, 
BONUS, LÅNKON och ∆VD, påverkar den beroende variabeln GWNED. Den beroende 
variabeln har i testerna utgjort ett kvotvärde mellan nedskrivning av goodwill och total 
goodwill. Ovan beskrivna tester har utförts genom linjära regressioner. En linjär regression kan 
säga om det finns ett positivt eller negativt samband mellan variablerna. Det går att utläsa om 
den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln (Doane & Seward 2016). Variablerna 
har testats var för sig (se avsnitt 3.6 Sammanfattning) innan de tillsammans ingick i en 
modellregression. Modellregressionen inkluderade även två kontrollvariabler, STOR och 
PROPGW. Modellregressionen tillämpades främst av två anledningar, först för att se så att det 
inte uppkom några större skillnader mellan den enskilda regressionen och modellregressionen. 
Den andra anledningen till modellregressionen var för att testa för multikollinaritet. 
Multikollinaritet innebär att de oberoende variablerna korrelerar med varandra och att de 
därmed påverkar resultatet och ger en missvisande bild (Doane & Seward 2016). Testeternas 
utformning redovisas i avsnitt 3.6 Sammanfattning.  

3.6 Sammanfattning  
 
Nedan följer en kort sammanfattning av de tester som har genomförts och som presenteras i 
kapitel 4 Resultat & Analys och är kopplat till studiens hypoteser. Sammanfattningen visar hur 
de olika testerna utfördes i SPSS. 
 

 
 
Hypotes 1: Förväntad nedskrivning  
Den första hypotesen testades genom att ställa variablerna GWNED och BTM mot varandra i 
ett test av andelar.  
 
P1 - P2 = 0 
 
P1 = Andel nedskrivningar som har BTM > 1 / Totalt antal med BTM > 1 
P2 = Andel nedskrivningar som har BTM < 1 / Totalt antal med BTM < 1 
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Hypotes 2: Kompensation till företagsledning  
Den första regressionen undersökte hur den oberoende variabel BONUS påverkar den 
beroende variabel GWNED.  
 
GWNED = 𝛂 + 𝛃1BONUS  
 

 
 
Hypotes 3: Lånekontrakt kopplat till resultat 
Den andra regressionen undersökte hur den oberoende variabel LÅNKON påverkar den 
beroende variabel GWNED. 
 
GWNED = 𝛂 + 𝛃2LÅNKON  
 

 
 
Hypotes 4: Byte av VD   
Den tredje regressionen testade hur den oberoende variabel ∆VD påverkar den beroende 
variabel GWNED. 
 
GWNED = 𝛂 + 𝛃3∆VD  
 

 
 
Modellregression 
Avslutningsvis har samtliga variabler testats gemensamt i en modellregression för att undersöka 
om hela regressionen uppnår signifikans och om några oberoende variabler korrelerar med 
varandra. 
 
GWNED = 𝛂 + 𝛃1BONUS + 𝛃2LÅNKON + 𝛃3∆VD + 𝛃4STOR + 𝛃5PROPGW 
 

 
 

3.7 Metodreflektion 

3.7.1 Reliabilitet  
 
Reliabilitet är enligt Bryman och Bell (2017) ett begrepp som rör studiens konsekvens 
pålitlighet och följdriktighet. Det mest relevanta delarna av reliabilitet i en kvantitativ studie är 
studiens replikerbarhet. (Bryman & Bell 2017). Studien önskar vara tillräckligt tydlig för att 
den intresserade ska kunna förstå vad som har studerats, hur och varför. Vi har försökt vara så 
tydliga som möjligt i såväl urvalsprocess som datainsamlingsprocess eftersom att tydlighet 
enligt Bryman och Bell (2017) är en kritisk egenskap för att uppnå en hög replikerbarhet. Datan 
som har använts i studien kommer från databaserna Retriever Business och Capital IQ samt 
från årsredovisningar. Datan består endast av offentlig information och anses vara lättillgänglig 
vilket förenklar en replikation av studien. Dock kan det försvåra en replikation av studien att 
datan har inhämtats från olika plattformar. Datan som kommer från årsredovisningar har 
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hämtats manuellt vilket är ett kritiskt moment i datainsamlingen eftersom att manuellt 
inhämtade data har stansats in. Den mänskliga faktorn kan leda till stansningsfel vilket skulle 
innebära fel i datamaterialet och en skevhet i resultaten som presenteras. I de observationer där 
det saknats data så har det i vissa fall antagits att variabeln ska vara 0. Det kan försvaga 
tillförlitligheten på datamaterialet och studien. För de observationer där det saknats data men 
föreligger misstanke att variabeln inte ska vara 0 har informationen kontrollerats. 
 
Vår studie har inspirerats av Ramanna och Watts (2012) modell som i tidigare studie tillämpats 
på amerikanska bolag som använder FASBs redovisningsstandarder. IFRS 3 har influerats av 
SFAS 142 som är den amerikanska motsvarigheten. Standarderna är såpass lika att vi anser att 
modellen är tillämpbar på bolag som redovisar enligt IFRS. Modellen har legat till grund för 
studiens första frågeställning där begreppet marknadens förväntan har antagits.  
 
Vi har i vår studie valt att exkludera vissa observationer i datamaterialet som är att betrakta som 
extremvärden och uteliggare. Dessa värden har vi tagit bort då de ger en missvisande bild av 
datamaterialet och en skevhet i studien (Doane & Seward 2016). Det faktum att extremvärden 
har tagits bort kan påverka studiens utfall och ge ett felaktigt resultat, men vi har ändå valt att 
exkludera dem från studien då de skiljer sig väldigt mycket mot övriga observationer.  

3.7.2 Validitet  
 
Validitet syftar till huruvida studiens indikatorer är representativa för begreppet som ska testas 
och mäter just det begreppet (Bryman & Bell 2017). För att uppnå en hög validitet har studien 
utgått från variabler som kommer från etablerade forskare inom det företagsekonomiska 
området. De vetenskapliga artiklar som studien utgått från är peer reviewed vilket betyder att 
artiklarna är referentgranskade. Dock har studien enbart inkluderat delar av andra studier och 
har inte tillämpat forskarnas metoder fullt ut vilket kan innebära att resultaten i slutändan skiljer 
sig. Variabeln LÅNKON som har hämtats från Ramanna och Watts (2012) studie har förenklats 
för att spara tid. En konsekvens av det kan vara att variabeln nu inte med lika stor säkerhet har 
mätt det den var ämnad att mäta samt att det kan ha sänkt studiens validitet. Övriga variabler 
har utformats på samma sätt som i de vetenskapliga artiklar varifrån de är hämtade.  
 
Studien var ämnad att generalisera resultatet över populationen som innefattar samtliga bolag i 
Mid Cap och Large Cap på OMX Stockholm. För att uppnå hög extern validitet är det viktigt 
att urvalet är representativt för populationen (Bryman & Bell 2017). Vårt urval bestod av 138 
bolag från populationen och var samtliga observationer som uppnådde de urvalskriterier som 
presenterades i avsnitt 3.3 Urval. Urvalet var en stor andel av populationen vilket anses ge 
studien en högre extern validitet. Om studiens resultat skulle överföras till andra sociala miljöer, 
till exempel bolag på andra marknader, anser vi att den externa validiteten fortsatt är hög 
förutsatt att bolagen tillämpar IFRS. Dock påverkas validiteten av att IFRS är ett principbaserat 
redovisningssystem och olika redovisningstraditioner och kulturer kan påverka tolkningar, 
vilket har presenterats i avsnitt 2.1 Redovisningstraditioner. 

3.7.3 Kritisk granskning av källor 
 
För att bygga upp en trovärdig grund för vilken studien utgått från användes nästan uteslutande 
vetenskapliga artiklar. Dessa vetenskapliga artiklar är peer reviewed vilket ökar trovärdigheten 
för såväl deras artiklar som för vår studie (Bryman & Bell 2017). 
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För datan som använts i testerna har ett datamaterial skapats. Datans ursprungskälla är bolags 
årsredovisningar vilka har blivit granskade av revisorer. Stora delar av datamaterialet kommer 
från Business Retriever och Capital IQ, som i sin tur har hämtat informationen från dessa 
årsredovisningar. Databaserna blir då en sorts “mellanhand” vilket gör att säkerheten för att 
datan stämmer sjunker. För att undvika problem med fel i datamaterialet har vi, som nämnts i 
avsnitt 3.4 Datainsamling, genomfört stickprovskontroller på datan som kommer från 
databaser.  
 
Studien inkluderar även studentlitteratur och mycket information och kunskap är inhämtat från 
böcker. För att få så relevant och aktuell information som möjligt har senast möjliga utgivna 
utgåvor använts i största utsträckning. Det är viktigt att ha i åtanke att även om böckerna skrivits 
av respekterade författare, så kan de ändå rymma författarens egna personliga åsikter och 
värderingar (Friberg 2017). Vi har dock uteslutande använt läroböcker som rekommenderats av 
lärare under studietiden på Borås Högskola. Sunt förnuft har även använts för att på ett 
tidseffektivt sätt hantera osäkerheter av information. 
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4 Resultat & Analys 
 

 
Det fjärde kapitlet avser att beskriva de utfall som följer studiens tester. Resultaten analyseras 
och återkopplas till de referenser som presenterats i kapitel 2 Referensram och som studiens 
ansats är byggd kring. Det redovisas även en sammanfattning av studiens utfall av de ställda 
hypoteserna. 

 

4.1 Resultat 

4.1.1 Deskriptiv statistik  
 
Inledningsvis redovisas antal observationer som har gjort nedskrivning av goodwill i en 
frekvenstabell. Tabell 4.1 visar att av totalt 138 observationer har det gjorts 19 nedskrivningar 
av goodwill vilket är 13,8% av urvalet. 
 
  Antal Procent Ackumulerad procent 
Nej 119 86,2% 86,2% 
Ja 19 13,8% 100% 
Total 138 100% 100% 

Tabell 4.1 Frekvenstabell nedskrivning av goodwill 

För att få en överblick av hur datamaterialet är fördelat följer nedan tabeller med variablernas 
olika värden. Sammanställningen har delats upp i Tabell 4.2 och Tabell 4.3 som är fördelade 
efter om bolaget har gjort en goodwillnedskrivning eller inte.  
 
Variabel Antal Mini-värde Max-värde Medelvärde Standardavvikelse 
BONUS 119 0,0000 1,0000 46,000% 50,100% 
LÅNKON 117 2,300% 166,700% 63,390% 24,834% 
∆VD 119 0,0000 1,0000 17,000% 37,600% 
STOR 113  172 540 tkr   115 892 000 tkr   16 955 698 tkr   2 576 650 tkr  
PROPGW 117 0,026% 113,725% 30,626% 24,097% 

Tabell 4.2 Värdesammanställning av variabler; observationer som ej gjort nedskrivning 

Variabel Antal Mini-värde Max-värde Medelvärde Standardavvikelse 
BONUS 19 0,0000 1,0000 68,000% 47,800% 
LÅNKON 19 19,500% 82,600% 59,943% 16,831% 
∆VD 19 0,0000 1,0000 21,000% 41,900% 
STOR 16  1 162 460 tkr   106 505 000 tkr   27 854 029 tkr   33 519 140 tkr  
PROPGW 18 1,035% 77,772% 20,725% 21,436% 

Tabell 4.3 Värdesammanställning av variabler; observationer som har gjort nedskrivning 

Tabellerna ovan redovisar en sammanställning av variablerna i datamaterialet. De värden som 
presenteras är antal observationer, lägsta värde, högsta värde, medelvärde och 
standardavvikelse. Variabeln STOR har ett högre lägstavärde och ett högre medelvärde för de 
bolag som har gjort en nedskrivning av goodwill. Standardavvikelsen för variabel STOR är mer 
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än 10 gånger så stor för de som gjort nedskrivning som för de som inte gjort nedskrivning. 
Övriga variabler som skiljer sig markant mellan de två tabellerna är PROPGW och BONUS, 
där medelvärdet är 10 procentenheter högre för variabeln PROPGW bland de observationer 
som gjort nedskrivning och 22 procentenheter högre för variabeln BONUS för de som gjort 
nedskrivning.  

4.1.2 Test av andelar 
 
    BTM 
      BTM < 1 BTM > 1 Totalt 

GWNED 
Nej 

Antal 76 43 119 
% inom grupp 88,4% 82,7% 86,2% 

Ja 
Antal 10 9 19 
% inom grupp 11,6% 17,3% 13,8% 

 Totalt 
Antal 86 52 138 
% inom grupp 100% 100% 100% 

Tabell 4.4 Korstabell BTM och GWNED 

Tabell 4.4 är en korstabell som visar frekvenser i datamaterialet för variablerna GWNED och 
BTM. Det går att utläsa i tabellen att av totalt 138 observationer så har 86 stycken en BTM 
mindre än 1 och 52 stycken en BTM större än 1. I kategorin BTM mindre än 1 har 10 stycken 
skrivit ner goodwill. Motsvarande siffra för kategori BTM större än 1 är 9 stycken. Det går att 
utläsa att en större andel, 17,3%, skriver ned goodwill om de har ett BTM-kvot större än 1, 
jämfört med 11,6% som gör en nedskrivning, men har en BTM-kvot mindre än 1. 82,7% av 
observationerna med en BTM-kvot större än 1 har inte gjort en nedskrivning. Det går att 
konstatera att det är fler antal observationer som gjort nedskrivning i kategorin BTM mindre än 
1 än BTM större än 1, vilket dock motsvarar en mindre andel. 
 
  BTM > 1 BTM < 1   
Antal 52 86 n 
Antal nedskrivningar 9 10 x 
Andel 0,1731 0,1163 p-hat 
        
Genomsnittlig p-hat 0,1377     
Teststatistika 0,9384    z   
        
Nollhypoteser p-värde Signifikansnivå 5 % 
H0: p1 - p2 = 0 0,3481 - 
H0: p1 - p2 > 0 0,8260 - 
H0: p1 - p2 < 0 0,1740 - 

Tabell 4.5 Test av andelar BTM 

Tabell 4.5 visar ett test av andelar som används för att testa om det finns en signifikant skillnad 
mellan grupperna som har gjort en nedskrivning. Tabellen visar ett p-värde på 0,3481, vilket 
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överskrider 0,05 och betyder att grupperna inte skiljer sig signifikant vid 95% signifikansnivå. 
Resultatet har kontrollerats genom ett chi-2 test2, vilket gav samma p-värde.  

4.1.3 Regressioner  
 
För att testa hur de oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln, så följer nedan 
regressionsanalyser som tidigare beskrivits i avsnitt 3.5 Statistisk analys. I nedan regressioner 
kommer den beroende variabeln att användas som en kvot av goodwillnedskrivning som 
beskrivs i avsnitt 3.2.1 Beroende variabel. 
 
H2: Linjär regression  
Vår första regressionsanalys undersöker hur variabeln BONUS påverkar vår beroende variabel 
GWNED.  

 
 

Regressionen i Tabell 4.6 visar att koefficienten är 0,003. Den beroende variabeln är testade 
som en kvot och den oberoende variabeln är binär vilket betyder att när BONUS är 1 ökar 
GWNED med 0,3%, det under förutsättning att den oberoende variabeln påverkar den beroende 
variabeln. I tabellens sista kolumn redovisas signifikansnivån vilken för variabeln BONUS är 
0,449. För att kunna dra slutsatsen om något samband krävs det att signifikansvärdet är mindre 
än 0,05, vilket inte är fallet för regressionen i Tabell 4.6. 
 
H3: Linjär regression 
Regression nummer två undersöker förhållandet mellan den oberoende variablen LÅNKON 
och vår beroende variabel GWNED. 
 

 
 

I Tabell 4.7 redovisas en koefficient på -0,002 vilket betyder att GWNED minskar när 
LÅNKON ökar. I regressionen i tabellen är samtliga variabler testade som en kvot, vilket 
betyder att -0,002 kan översättas till att GWNED minskar med 0,2% när LÅNKON ökar med 
1%. I den sista kolumnen redovisas signifikansvärdet. Värdet 0,807 är större än förutbestämda 
p-värde 0,05, vilket innebär att det inte med säkerhet går att dra en slutsats om samband mellan 
variablerna. 
 
  
 
                                                
2 Se bilaga 2 

Tabell 4.6 Linjär regression 1 BONUS 

  Förväntat 
utfall 

Faktiskt 
utfall 

Koefficient Koefficientens 
Std avvikelse 

Sig. 
  
Konstant     0,003 0,003 0,241 
BONUS - + 0,003 0,004 0,449 

  Förväntat 
utfall 

Faktiskt 
utfall 

Koefficient Koefficientens 
Std avvikelse 

Sig. 
  
Konstant     0,006 0,005 0,285 
LÅNKON - - -0,002 0,008 0,808 

Tabell 4.7 Linjär regression 2 LÅNKON 
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H4: Linjär regression 
Den tredje regressionen behandlar förhållandet mellan den oberoende variabeln ∆VD och den 
beroende variabeln GWNED.  
 
  Förväntat 

utfall 
Faktiskt 

utfall 
Koefficient Koefficientens 

Std avvikelse 
Sig. 

  
Konstant     0,005 0,002 0,018 
∆VD + - -0,003 0,005 0,601 

Tabell 4.8 Linjär regression 3 ∆VD 

Tabell 4.8 visar ett liknande utfall som Tabell 4.7, att koefficienten indikerar ett negativt 
samband mellan GWNED och ∆VD. Likt regressionen som redovisas i Tabell 4.6 är den 
oberoende variabeln binär. Koefficienten på -0,003 innebär att GWNED minskar med 0,3% vid 
en förändring av VD. Signifikansvärdet i den sista kolumnen i tabellen visar 0,601, vilket är 
större än 0,05. Det går därför inte att säga att den oberoende variabeln påverkar den beroende 
variabeln eller att det finns ett samband mellan GWNED och ∆VD.  
 
Modellregression  
Den sista regressionen inkluderar samtliga variabler som tidigare testats enskilt mot den 
beroende variabeln GWNED i ovan regressioner. Modellregressionen redovisar huruvida den 
beroende variabeln GWNED påverkas av BONUS, LÅNKON och ∆VD. Modellregressionen 
inkluderar även två kontrollvariabler, STOR och PROPGW i regressionen. För att undersöka 
om hela modellregressionen blir signifikant så inkluderas också ett anova-test. 
 
  Förväntat 

utfall 
Faktiskt 

utfall 
Koefficient Koefficientens 

Std avvikelse 
Sig. Collinearity 

tolerance 
VIF 

  
Konstant   + 0,007 0,008 0,340     
BONUS - + 0,002 0,004 0,599 0,967 1,034 
LÅNKON - - -0,001 0,009 0,875 0,984 1,016 
∆VD + - -0,001 0,006 0,803 0,983 1,017 
STOR - + 6,70E-14 0,790 0,398 0,935 1,069 
PROPGW + - -0,013 0,009 0,158 0,930 1,076 

Tabell 4.9 Modellregression samtliga variabler 

 
Variabel Koefficient enskild regression Koefficient samlad regression 
BONUS 0,003 0,002 
LÅNKON -0,002 -0,001 
∆VD -0,003 -0,001 

Tabell 4.10 Koefficientsammanställning regressioner 

 
I Tabell 4.10 redovisas en sammanställning av koefficienterna för de enskilda regressionerna 
och modellregressionen. Utfallet av modellregressionen visar ett liknande resultat som Tabell 
4.6, 4.7 och 4.8. BONUS-variabelns koefficient minskar något i modellregressionen, så även 
LÅNKON och ∆VD. Samtliga oberoende variablers påverkan på den beroende variabeln 
minskar i modellregressionen. Av de oberoende variablerna i modellregressionen är det 
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kontrollvariabeln PROPGW som påverkar den beroende variabeln mest. Vid 1% ökning av 
bolagets goodwill i förhållande till bolagets totala tillgångar minskar nedskrivningen av 
goodwill med 1,3%. Den variabeln med den minsta koefficienten är STOR. För varje miljon ett 
företags tillgångar ökar, ökar nedskrivningen av goodwill med 0.000006703%.  
 
Det går det att utläsa i kolumnen Sig. i Tabell 4.9 att samtliga variabler har ett signifikansvärde 
som överstiger 0,05. Det går inte att säga att någon av de oberoende variablerna med säkerhet 
påverkar den beroende variabeln. LÅNKON är den variabeln längst ifrån att vara signifikant, 
med ett värde på 0,875. Kontrollvariabeln PROPGW är den variabel som är närmast att vara 
signifikant, med ett värde på 0,161. 
 
 Anova Sum of 

squares 
df Mean Square F Sig. 

  
Regression 0,002 5 0,000 0,796 0,555 
Residual 0,063 118 0,001     
Total 0,065 123       

Tabell 4.11 Anova modellregression 

Anova-testet som redovisas i Tabell 4.11 visar i den sista kolumnen ett signifikansvärde för 
hela regressionen på 0,565 vilket är större än studiens förutbestämda signifikansvärde på 0,05. 
Det går därför inte säga att regressionen är signifikant och att de oberoende variablerna påverkar 
den beroende variabeln. För att kontrollera att de oberoende variablerna inte korrelerar med 
varandra tas VIF-värdet i Tabell 4.9 i beaktning. VIF-värdet är värdet som redovisas i kolumnen 
tolerance genom 1, vilket således ger ett värde som har minimum 1. Ett lägre värde säger att de 
oberoende variablerna inte korrelerar med varandra. Samtliga VIF-värden är under 1,1 vilket 
påvisar att de oberoende variablerna inte korrelerar med varandra.  

4.2 Analys 

4.2.1 Hypotesutfall 
Hypotes  Nollhypotes Signifikansnivå 
Hypotes 1: Förväntad nedskrivning  Accepteras  - 
Hypotes 2: Kompensation till företagsledning  Accepteras  - 
Hypotes 3: Lånekontrakt kopplat till resultat  Accepteras  - 
Hypotes 4: Byte av VD  Accepteras  - 

Tabell 4.12 Utfall av hypoteser 

I Tabell 4.12 presenteras utfallen av hypoteserna efter genomförda regressioner. Resultaten var 
inte vid något test signifikanta och nollhypoteserna för samtliga hypoteser måste accepteras. 
Fortsatt följer analys av resultaten och återkoppling till berörda teorier och referenser i kapitel 
2 Referensram. För att analysera resultaten kommer studien titta på den deskriptiva analysen 
samt koefficienterna i regressionerna trots icke-signifikanta resultat.  

4.2.2 H1: Förväntad nedskrivning  
 
Enligt IFRS 3 och IAS 36 ska goodwill testas för nedskrivning varje år baserat på framtida 
kassaflöden (Far Online, IFRS 3; Far Online, IAS 36). Om riktlinjerna tolkas och utnyttjas på 
samma sätt bör det vara enklare för externa intressenter att värdera ett bolag. Marknadens värde 
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används delvis som ett skydd för marknadens intressenter mot bedrägeri och misstolkningar av 
redovisningsstandarderna (Dorchester 2011).  
 
Vår första hypotes utgår ifrån Ramanna och Watts (2012) studie och berör marknadens 
förväntan på ett bolags nedskrivning och skillnaden på bolagets bokförda värde och deras 
marknadsvärde. Marknadens värde kan ses som en indikator till vad som kan förväntas hända i 
ett företag. Ramanna och Watts (2012) studie utgår ifrån modellen att ett bolag med redovisad 
goodwill i slutet av räkenskapsåret t-2 samt en BTM-kvot större än 1 i slutet på räkenskapsåret 
t-1 och räkenskapsåret t förväntas skriva ned goodwill (Ramanna & Watts 2012). De för teorin 
att lagen ger utrymme för olika tolkningar vilket kan leda till subjektiva bedömningar vid 
värdering av goodwill och att bolag inte skriver ned posten i utsträckning med marknadens 
förväntningar (Ramanna & Watts 2012). 
 

 
 

Av de 52 observationer som uppfyller kriteriet BTM större än 1 så har endast 9 stycken (17%) 
skrivit ner goodwill. Det är betydligt mindre än Ramanna och Watts (2012) 38 nedskrivningar 
av 124 observationer (31%). Trots att Ramanna och Watts (2012) inte testat om det föreligger 
ett signifikant samband mellan BTM-kvot och goodwillnedskrivning går det att urskilja att 
andelen som gjorde nedskrivning i deras studie är betydligt större än andelen i vår studie.  
 
Det går att utläsa ur Tabell 4.4 att det skiljer sig mellan våra grupper beroende på BTM-kvot. 
Det är 11% som skriver ner goodwill och har en BTM-kvot under 1 och 17% som skriver ner 
goodwill och har ett BTM-kvot över 1. Det går däremot inte att påvisa ett signifikant samband 
i Tabell 4.5 mellan BTM-kvot och nedskrivning av goodwill och nollhypotesen för H1 måste 
därför accepteras, det finns inget samband mellan BTM-kvot och nedskrivning av goodwill. 

4.2.3 H2: Kompensation till företagsledning 
 
En företagsledare som agerar i egenintresse kan kosta ägarna pengar då personen i fråga tar 
beslut som gynnar sig själv snarare än bolaget. För att minimera gapet mellan företagsledarens 
egenintresse och bolagets mål införs ofta ett bonussystem där företagsledaren får 
prestationsersättning (Landström 1992). Det kan ge företagsledaren incitament att handla 
opportunistiskt och använda möjligheten till att göra en subjektiv bedömning av 
nedskrivningsbehovet till sin egna fördel. En lägre nedskrivning leder till ett högre resultat, 
något som kan gynna företagsledaren personligen och på så vis maximera ersättningen (Deegan 
& Unerman 2011). Det finns olika sätt att praktisera earnings management beroende på vad 
företagsledningen har för syfte. Genom att koppla kompensation till resultat förväntas 
företagsledningen agera för att vinstmaximera (Sevin & Schroeder 2005). Ramanna och Watts 
(2012) utgår från agentteorin och menar att en företagsledare undviker nedskrivning av 
goodwill och prioriterar en bonus framför en korrekt redovisning.  
 
 
 

  Ramanna & Watts Aktuell studie 

Antal observationer som gjort nedskrivning 38 9 

Antal totalt 124 52 

Andel som gjort nedskrivning 31% 17% 

Tabell 4.13 Jämförelse med tidigare studier 1 
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  Ramanna & Watts Aktuell studie 

Antal observationer där bonus utbetalts 64 68 

Antal observationer där bonus ej utbetalts 60 70 

Antal totalt 124 138 

Andel som gjort nedskrivning och fått bonus 23% 19% 

Andel som gjort nedskrivning och ej fått bonus 38% 8% 
Tabell 4.14 Jämförelse med tidigare studier 2 

Av Ramanna och Watts (2012) 124 observationer så har 64 stycken fått en utbetald bonus. De 
fann i deras studie ett signifikant negativt samband mellan nedskrivning av goodwill och bonus. 
De konstaterade att när bonus ges ut minskar nedskrivningen. Deras utfall användes därför som 
det förväntade utfallet eftersom deras teori tillämpas i denna studie.  
 
Av våra 138 observationer så betalades det ut en bonus till 68 stycken av företagsledarna i de 
observerade bolagen. I Ramanna och Watts (2012) studie har 52% fått bonus utbetald och i vår 
studie har 49% fått en utbetald bonus. Det skiljer alltså inte särskilt mycket åt i hur stor andel 
av företagsledarna som fått en bonus utbetald. Däremot går det att se en skillnad gällande de 
andelar som gjort nedskrivning och ej fått bonus. Ramanna och Watts (2012) studie visar att 
andel nedskrivningar sjunker i samband med bonus. Eftersom resultaten från regressionen i 
Tabell 4.6 inte kan påvisa att det finns ett signifikant samband mellan en utbetald bonus och en 
minskad nedskrivning uppnådde denna studie inte samma resultat som Ramanna och Watts 
(2012) konstaterade på de amerikanska bolagen. Dessutom visar koefficienten i Tabell 4.6 ett 
positivt värde, vilket inte var i enlighet med det förväntade utfallet. Det går inte utifrån 
resultaten i Tabell 4.6 påvisa ett signifikant samband mellan kompensation till företagsledning 
och nedskrivning av goodwill och nollhypotesen för H2 måste därför accepteras, det finns inget 
samband mellan nedskrivning av goodwill och bonus till VD. 

4.2.4 H3: Lånekontrakt kopplat till resultat  
 
När bolag lånar pengar av banken kan det vara förknippat med vissa villkor, det är den 
premissen som H3 utgår från. Dessa villkor finns där för att ge banken en typ av säkerhet när 
de lånar ut pengar (Dichev & Skinner 2002). De kan vara resultatbaserade och bygga på att 
bolaget måste leverera vissa finansiella resultat för att inte lånevillkoren ska förändras. 
Konsekvensen av ett brutet kontrakt kan leda till försämrad finansiell situation (Dichev & 
Skinner 2002). Lånekontraktshypotesen är en del av den positiva redovisningsteorin och även 
här kan det finnas incitament för företagsledningen att agera opportunistiskt och avstå från 
nedskrivning för att undvika att försämra bolagets resultat och bryta villkor avtalade med 
långivare (Watts & Zimmerman 1986). För att använda sig av earnings management förväntas 
företagsledningen agera för att vinstmaximera och på så sätt uppfylla krav kopplade till 
lånekontraktshypotesen (Sevin & Schroeder 2005). 
 
  Ramanna & Watts Aktuell studie 
Medelvärde 0,18 0,24 
Antal totalt 124 138 
Antal nedskrivningar totalt 38 19 
Andel nedskrivningar procent 31% 14% 

Tabell 4.15 Jämförelse med tidigare studier 3 



 

 - 32 - 

Bolagen som undersöks i Ramanna och Watts (2012) studie har ett signifikant negativt samband 
mellan nedskrivning av goodwill och lånekontrakt. De bolag som har en högre nivå av 
lånekontrakt är alltså mindre benägna att skriva ner goodwill än de med en lägre nivå av 
lånekontrakt. Ramanna och Watts (2012) har ett medelvärde på 0,18 i sin LÅNKON variabel, 
jämfört med 0,24 i vår studie. Det går att utläsa ur Tabell 4.15 att Ramanna och Watts (2012) 
har fler antal nedskrivningar i deras studie jämfört med resultaten i denna studie, vilket inte går 
i linje med lånekontraktshypotesen. Det högre medelvärdet borde enligt teorin leda till mindre 
nedskrivning, vilket inte är fallet i Tabell 4.15. Däremot är studiens resultat inte signifikanta 
och det går alltså inte påvisa ett signifikant samband i Tabell 4.8 mellan lånekontraktshypotesen 
och nedskrivning av goodwill och nollhypotesen för H3 måste därför accepteras, det finns inget 
samband mellan nedskrivning av goodwill och lånekontrakt. 

4.2.5 H4: Byte av VD  
 
Earnings management beskrivs som när de finansiella rapporterna inte ger en rättvisande bild 
av bolagets faktiska finansiella ställning (Ronen & Yaari 2008; Healy & Wahlens 1999). När 
en ny VD kliver in i en företagsledning kan händelser som belastar bolaget under återstående 
period av räkenskapsåret anses vara kopplade till den föregångna VDn (El Diri 2018). När ett 
bolag byter VD förväntas nedskrivningen av goodwill att ökas enligt earnings management 
teorier och enligt big bath-teorin (Sevin & Schroeder 2005).   
 
  AbuGhazaleh, Al-Hares 

och Roberts 
Aktuell 
studie 

Antal VD-byten 132 24 

Antal som ej gjort VD-byte 396 114 

Antal totalt 528 138 

Andel som gjort nedskrivning och gjort VD-byte 30% 17% 

Andel som gjort nedskrivning med ej gjort VD-byte 17% 13% 
Tabell 4.16 Jämförelse med tidigare studier 4 

 
AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) studie innehåller 528 observationer, där 132 av 
dessa har genomgått ett VD-byte. I Tabell 4.16 går det att utläsa att av 138 observationer i denna 
studie har 24 observationer genomgått ett ett VD-byte. Den markanta skillnaden mellan 
resultaten i studien och i AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) studie är att de uppnår en 
nedskrivningsfrekvens för de som genomfört ett VD-byte på 30%. Motsvarande resultat för 
denna studie är endast 17%. Det går även att utläsa ett samband i AbuGhazaleh, Al-Hares och 
Roberts (2011) undersökningar där andelen som skriver ner goodwill ökar med 13 
procentenheter vid ett VD-byte. Motsvarande siffra i denna studie är en ökning med 4 
procentenheter. Däremot visar koefficienten i Tabell 4.8 ett negativt samband, vilket betyder 
att nedskrivning av goodwill minskar när ett bolag genomgår ett byte av VD. Det kan förklaras 
av att Tabell 4.16 innehåller GWNED som binär variabel och Tabell 4.8 innehåller GWNED 
som en kvot.   
 
AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) hittar signifikanta bevis i sin studie för ett positivt 
samband mellan nedskrivning av goodwill och byte av VD. Det går inte att påvisa ett signifikant 
samband i Tabell 4.8 mellan byte av VD och nedskrivning av goodwill och nollhypotesen för 
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H4 måste därför accepteras, det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och byte 
av VD. 

4.2.6 Kontrollvariabler  
 
Kontrollvariablerna STOR och PROPGW användes i regressionen. Koefficienten för STOR 
tyder på ett positivt samband mellan nedskrivning av goodwill och totala tillgångar. 
Koefficienten för vår andra kontrollvariabel, PROPGW, visar på ett negativt samband mellan 
nedskrivning av goodwill och goodwill i förhållande till totala tillgångar. Resultaten är inte 
signifikanta och det går inte att dra slutsatsen att det finns ett samband mellan den beroende 
variabeln och de oberoende kontrollvariablerna. Ramanna och Watts (2012) koefficienter för 
STOR och PROPGW visar det motsatta förhållandet jämfört med denna studien.  
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5 Slutsats  
 

Det femte kapitlet avser att dra slutsatser om studiens genomförda analys. Kapitlet återkopplar 
även till studiens syfte och problemformulering.  

 
 
Uppsatsen har till syfte att undersöka om ett principbaserat redovisningssystem ger utrymme 
för subjektiva bedömningar och om utrymmet utnyttjas genom nedskrivning av goodwill. För 
att undersöka syftet har vi försökt besvara frågorna;  
 
Skriver svenska börsnoterade aktiebolag ned goodwill i enlighet med marknadens 
förväntningar? 
 
och 
 
Finns det ett samband mellan nedskrivning av goodwill och Earnings management-faktorer? 
 
Den första frågan undersöks genom ett test av andelar där testet undersöker om det finns ett 
samband mellan nedskrivning av goodwill och marknadens förväntan om ett bolags 
nedskrivning. Trots att andelen som förväntas skriva ned goodwill och faktiskt gör 
nedskrivningar är större än andelen som inte förväntas skriva ned goodwill men faktiskt gör en 
nedskrivning, är resultaten inte signifikanta. Det finns ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna och således inget samband mellan variablerna. Nollhypotesen för H1 måste därför 
accepteras och det går inte att dra någon slutsats om att det finns ett samband mellan faktisk 
nedskrivning och förväntad nedskrivning.  
 
Den andra frågeställningen undersöker sambandet mellan nedskrivning av goodwill och 
Earnings management-faktorer och har delats upp i tre hypoteser; (H2) samband mellan 
nedskrivning av goodwill och kompensation till företagsledning, (H3) samband mellan 
nedskrivning av goodwill och lånekontrakt kopplat till resultat samt (H4) samband mellan 
nedskrivning av goodwill och byte av VD. För att testa sambanden gjordes linjära regressioner 
där nedskrivning av goodwill var den beroende variabeln och kompensation till företagsledning, 
lånekontrakt kopplat till resultat samt förändring av VD var de oberoende variablerna. Förväntat 
utfall var negativa samband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna 
kompensation till företagsledning och lånekontrakt och ett positivt samband mellan den 
beroende variabeln och byte av VD. Utfallet från regressionerna är inte signifikanta och 
nollhypotesen måste accepteras i samtliga hypoteser. Slutsatsen är att de undersökta earnings 
management-faktorer inte påverkar ett bolags nedskrivning av goodwill.  
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6 Diskussion 
 

I det sjätte och studiens sista kapitel förs en diskussion om de resultat och slutsatser som blivit 
utfallet av studiens undersökningar. Kapitlet innehåller även reflektioner om vad som gjorts 
bra, vad som kunde utvecklas och avslutas med studiens förslag till vidare forskning.  

 
 
Goodwill är en komplex post att redovisa. Gällande redovisningsstandarder ger beslutsfattare 
stor frihet avseende värdering vilket försvårar bolagens arbete att göra en korrekt bedömning 
av goodwillposten, vilket vi tror kan leda till subjektiva bedömningar. Trots att studiens 
undersökningar inte resulterade i några signifikanta resultat som stödjer de teorier som studien 
utgått från kommer det att föras en diskussion kring resultaten och eventuella anledningar som 
kan ha påverkat utfallet.  
 
Det går att se i denna studie, likt Ramanna och Watts (2012) studie, att bolag med ett BTM-
kvot större än 1 skriver ner goodwill i större utsträckning än de bolag som har ett BTM-kvot 
längre än 1. Resultatet är däremot inte signifikant och det går därmed inte att säga att det är på 
grund av BTM-kvot som bolagen gör en nedskrivning. Det kan vara alltså vara andra faktorer 
som spelar in. Även om resultatet inte är signifikant finns ändå en skillnad mellan grupperna, 
helt enligt förväntan.  
 
Vi har två teorier gällande utfallet. Vår första teori grundar sig i att grupperna inte skiljer sig 
särskilt mycket åt på grund av att det kan finnas utrymme för subjektiva bedömningar. Bolaget 
gör själva en uppskattning om de behöver skriva ned goodwill, och de som testar för 
nedskrivningsbehov kanske inte har tillräcklig kompetens för att värdera denna komplexa post. 
Det betyder att marknaden inte kan förutse när en nedskrivning ska ske. Ytterligare en teori till 
att utfallet inte visar på några samband mellan marknadens förväntade nedskrivning och ett 
bolags faktiska nedskrivning kan vara att Ramanna och Watts (2012) modell är av låg validitet 
och att kriterierna inte är tillräckligt precisa för att fånga upp vad marknaden faktiskt förväntar 
sig av ett bolag och dess nedskrivningar av goodwill.  
 
En annan anledning till att studiens resultat skiljer sig från Ramanna och Watts (2012) studie 
kan vara att hela deras urval består av bolag som förväntas skriva ned goodwill och således har 
ett BTM-kvot större än 1. Även om det inte går att se en signifikant skillnad mellan grupperna 
med BTM-kvot större än 1 och BTM-kvot mindre än 1 går det att se en indikation i Tabell 4.4 
att andelen som har BTM-kvot större än 1 två år i följd skriver ned goodwill i större 
utsträckning. Hade studien haft liknande urvalskriterier som Ramanna och Watts (2012) finns 
det en chans att urvalet inkluderat en större andel nedskrivningar av goodwill.  
 
Vi hittar inga bevis för att lånekontraktshypotesen påverkar goodwill. En anledning till utfallet 
av vårt resultat kan vara att vår lånekontraktsvariabel inte är identisk med den variabel som 
Ramanna och Watts (2012) använder. Deras variabel innefattar ett bolags skulder i förhållande 
till dess totala tillgångar samt att de har en indikation att skulderna är kopplade till prestation 
och resultat. Det är ett tidskrävande moment att undersöka om denna indikation finns för varje 
observerat bolag, därför har det sistnämnda villkoret bortsetts i studien. Vi har skapat oss 
uppfattningen om att en stor andel av de största marknadsnoterade bolagen på något sätt kopplar 
sina lån till prestation, vilket också är en anledning att indikatorn exkluderades. Förenklingen 
kan vara en anledning till att utfallet inte är signifikant och utfallet skulle kunna se annorlunda 
ut om villkors-indikatorn inkluderats i studien. En annan teori som kan förklara att våra resultat 
skiljer sig ifrån det förväntade skulle kunna vara att bolag i USA tar lån under andra villkor mot 
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vad svenska bolag gör. Det skulle påverka resultatet och göra att vårt utfall skiljer sig ifrån 
Ramanna & Watts (2012) studie. Trots att resultatet gällande lånekontraktsvariabeln inte är 
signifikant går det ändå att utläsa att koefficienten indikerar ett negativt samband, likt det som 
Ramanna och Watts (2012) kommer fram till.  
 
Nästa del av vår andra frågeställning gällande earnings management-faktorer är att undersöka 
hur mycket VDn påverkar nedskrivning av goodwill. Det har vi testat genom vår bonushypotes 
och även VD-byten. Vi hittar inga bevis för att dessa variabler påverkar nedskrivningen av 
goodwill och sett till koefficienterna visar det ett motsatt samband mot vårt förväntade utfall. 
Standardavvikelserna är dock högre än koefficienterna, vilket skulle kunna innebära att 
resultatet av ett annat urval hade gett ett annat typ av samband. Ramanna och Watts (2012) 
studie visade på ett samband mellan bonus till VD och nedskrivning av goodwill. En teori är 
att en VD har större inflytande i amerikanska bolag än vad hen har i svenska bolag. Det kan 
även vara fallet i brittiska bolag då AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) studie på just 
brittiska bolag visar på ett positivt samband mellan VD-byte och nedskrivning av goodwill, 
enligt big bath-teorin. Det sambandet går inte heller att påvisa i svenska bolag. Vårt resultat 
skulle kunna förklaras av att företagsledningen i svenska bolag inte har så stort inflytande 
gällande en nedskrivning av goodwillposten och att det är ett beslut som tas av styrelsen. Det 
skulle förklara resultatet och att det inte går att dra någon slutsats om något signifikant samband.  
 
Våra resultat tyder på normalfallet och samtliga nollhypoteser måste accepteras. Vi har 
konstaterat några skillnader mellan grupper och variabler utan att uppnå några signifikanta 
resultat. Utfallet i vår studie skiljer sig från de två studier vi har utgått från vilket kan bero på 
att urvalen skiljer sig geografiskt och kulturellt från varandra. Både Ramanna och Watts (2012) 
och AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) studier är utförda i regioner med en stark 
anglosaxisk redovisningstradition, medan vår studie är utförd i en region med en kontinental 
redovisningstradition. Vi tror att trots större frihet i dagens standarder kopplade till goodwill så 
lever den försiktiga kontinentala traditionen kvar och att earnings management inte utövas i 
samma utsträckning i Sverige.  
 
Trots ovan förda resonemang kan det vara så att resultatet är en slump, vilket inte utesluter att 
det kan finnas ett samband. Målet med studien var att bidra med en ökad förståelse gällande 
sambandet nedskrivning av goodwill och earnings management-faktorer och påvisa 
subjektivitet inom redovisningsbeslut. Trots att vi inte uppnått några signifikanta resultat i 
studien hoppas vi inte att bidraget uteblivit. Vårt bidrag har visserligen inte blivit det vi hoppats 
på, eftersom att vi inte kunde påvisa att goodwillnedskrivningar påverkas av subjektiva 
bedömningar. Vi hoppas att vi bidragit med en diskussion som uppmanar till vidare studier 
inom fältet då goodwill är ett intressant ämne och innefattar mycket osäkerhet. 

6.1 Förslag till vidare forskning  
 
På grund av att nedskrivning av goodwill är relativt ovanligt förekommande samtidigt som våra 
tester saknade signifikans uppmuntrar vi till vidare forskning inom samma ämne med fler 
observationer. Urvalet skulle kunna bestå av flera listor på OMX Stockholm eller inkludera 
utländska bolag som tillämpar IFRS. Vidare upptäcktes det att författarna till en av de tidigare 
undersökningar studien hämtat inspiration från hittade en högre andel nedskrivningar i sitt 
urval. Skillnaden kan bero på att de använde sig av en urvalsmodell som exkluderade samtliga 
bolag som enligt författarna inte förväntades skriva ned goodwill (Ramanna & Watts 2012). 
Det hade varit intressant att se en studie tillämpa Ramanna och Watts (2012) urvalsmodell och 
se om nedskrivningsfrekvensen ökar. Dessutom hade det varit intressant att testa om det 
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förekommer signifikanta skillnader mellan de två urvalsgrupperna, marknadens förväntan på 
nedskrivning och marknadens icke-förväntan på nedskrivning. På så sätt kan vidare diskussion 
föras angående hur väl urvalsmodellen stämmer överens med vad Ramanna och Watts (2012) 
menar att den säger. 
 
Vår variabel BONUS som fångade upp om det utgått resultatbaserad kompensation till VD 
testades för att undersöka om den påverkar ett bolags nedskrivning av goodwill. Våra resultat 
är inte signifikanta och vi hittar inget bevis för att det skulle påverka. En anledning skulle kunna 
vara att VDn inte har tillräckligt stort inflytande över de beslut som rör nedskrivning av 
goodwill. Vidare forskning inom earnings management och styrelsens inflytande över beslut 
med subjektiva utrymmen bör göras.  
 
Det har i studien förts diskussioner kring ämnets komplexitet och hur svårvärderad posten 
goodwill är. Vidare forskning föreslås inom ämnet där en undersökning kring beslutfattarnas 
kompetenser beaktas och hur de tolkar regelverken.  
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