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Sammanfattning 
 
2005 implementerades de nya regleringar för hur företag som använder IFRS som regelverk 
ska hantera goodwillposten. Tidigare linjära avskrivningar förbjöds och ersattes av en årlig 
prövning av goodwillvärdet för att se ifall nedskrivningsbehov förelåg. Regelverket infördes 
för att öka jämförbarheten företag emellan och för att minska väsentligheten på den 
svårbehandlade och ofta resurskrävande posten. Dessa svårigheter öppnar upp för 
subjektivitet i behandlandet av goodwill som ger företagsledningar möjlighet att manipulera 
redovisningen för egen vinning. Utifrån tidigare forskning har en teoretisk referensram tagits 
fram och utifrån denna har frågeställning och hypoteser arbetats fram.  
 
Studien inriktar sig och fokuserar på faktorerna kapitalstruktur och företagsstorlek. 
Undersökningen genomfördes med hjälp av ett systematiskt slumpmässigt urval över Nasdaq 
OMX Stockholm, med ett totalt urval på 50 företag. Årsredovisningar studerades för att ta 
fram nyckeltal som sedan beräknades och sattes in i statistiska tester för att besvara ställda 
hypoteser.  
 
Resultatet visar att utifrån observationer av skillnader mellan bolag som skriver ned goodwill 
kontra inte, kan ställda hypoteser bekräftas då empirin står i relation med teorin. Detta kan 
dock inte bekräftas genom statistiska tester, där en för svag signifikans uppstår. Faktorer som 
kapitalstruktur och företagsstorlek indikerar därför utifrån observationer, att ligga till grund 
för hur nedskrivningar av goodwill genomförs. Detta för att exempelvis kunna påverka 
resultatet och på så sätt kunna ge fördelar för företaget. Studiens resultat visar på att det 
subjektiva utrymmet i goodwillhanteringen existerar, vilket medför att det kan finnas 
anledning att tro att goodwillposten i vissa företag kan vara övervärderad.  
 
 
Nyckelord: Goodwill, goodwillnedskrivning, nedskrivningsprövning, IFRS 3, IAS 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
In 2005, the new regulations were implemented for how companies using IFRS as a 
regulatory framework should handle the corporate goodwill. Previous straight-lined 
depreciation was banned and replaced by an annual review of the goodwill value to see if 
there was any need for impairment. The rules were introduced to increase comparability 
between companies and to reduce the importance of the difficult and often resource 
demanding section. These difficulties open for subjectivity in the treatment of goodwill that 
allows management to manipulate the accounting for their own gain. Based on previous 
research, a theoretical framework has been developed and from this the framed questions and 
hypotheses have been worked out. 
 
The study focuses on the factors capital structure and company size. The survey was 
conducted using a systematic random selection of Nasdaq OMX Stockholm, with a total 
selection of 50 companies. Annual reports were studied to produce key performance 
indicators which later were calculated and included in statistical tests to answer the 
hypotheses. 
 
The result shows that based on observations of differences between companies that makes a 
goodwill impairment versus not, assumed hypotheses can be confirmed as the empiricism is 
in relation to the theories. However, this can’t be confirmed by statistical tests, which is too 
weak of significance level. Factors such as capital structure and company size indicate 
therefore, based on observations, the basis for the goodwill impairment. This, for example, to 
influence the result to give benefits to the company. The study shows that the subjective 
space in goodwill management exists, which means there may be reason to believe that 
companies goodwill may be overvalued. 
 
 
Keywords: Goodwill, goodwill impairment, impairment testing, IFRS 3, IAS 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Begreppslista 
 
Goodwill  
Immateriell tillgång som inte går att enskilt identifiera och redovisa. Övervärde i tillgångar 
som skapas vid förvärv.  
 
IASB - International Accounting Standard Board 
Gällande internationell normgivare som arbetar för en ökad kvalité i redovisningen samt för 
en förbättrad harmonisering internationellt. Organisationen tar fram regelverket IFRS. 
 
IASC - International Accounting Standard Committee  
Tidigare normgivare internationellt, tog fram de äldre redovisningsstandarderna i IAS.  
 
FASB - Financial Accounting Standard Board 
Amerikansk motsvarighet till IASB. Tar fram det amerikanska regelverket US GAAP. 
  
IFRS - International Financial Reporting Standards 
Aktuell redovisningsstandard internationellt. Principbaserat regelverk med utrymme för 
verksamhetsanpassning.  
 
IAS - International Accounting Standard 
Äldre redovisningsstandarder som kom till under IASC. Lever fortfarande vidare tillsammans 
med IFRS.  
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1. Inledning 
Studiens första kapitel inleds med att ge läsaren en bakgrund till studiens ämne. Därefter 
beskrivs problemdiskussionen som mynnar ut i problemformulering och syfte.  
 
 

1.1 Problembakgrund 
 
I och med den konstant ökande globaliseringen och teknologiska utveckling som sker, ökar 
behovet för en gemensam utveckling av redovisning för att på så sätt kunna jämföra olika 
företag från olika delar av världen. Artsberg (2005) skriver att EU:s försök att öka 
redovisningens standardisering inom unionen påbörjades redan under 1960-talet. IASB som 
rådande normgivare för redovisningsstandarder växte fram 2001 ur grunderna till IASC som 
då varit gällande internationell normgivare sedan 1973 (IFRS, 2017).  
 
IASB är ett oberoende internationellt redovisningsorgan och gällande normgivare vars mål är 
att arbeta för en harmoniserad redovisningsstandard och genom detta förbättra den 
internationella konvergensen. IASB är organisationen som tar fram och utfärdar IFRS-
regelverket, men även de äldre standarderna IAS som kom till under IASC finns kvar i 
IASB:s regelverk (FAR, 2008). IASB har under 2000-talet arbetat hårt för att få till en 
harmonisering och ett samarbete för vidare utveckling med den amerikanska motsvarigheten 
FASB för att ta fram en normgivning som ska innefatta hela världen, vilket tog sig form i den 
så kallade Norwalk Agreement (FASB, 2002).  
 
2002 antogs inom EU beslutet att alla börsnoterade bolag inom unionen skulle använda sig 
utav IASB:s normer och innebar för svenska börsnoterade företag att de blev tvungna att 
implementera IFRS-regelverket i koncernredovisningen från och med 1 januari 2005 (EG 
1606/2002/4). En av de större skillnaderna mellan det gamla och nya regelverket är att en 
flera tillgångsslag ska värderas till verkligt värde enligt IFRS, däribland immateriella 
tillgångar som innefattar Goodwill. Immateriella tillgångar ska till skillnad mot förut 
identifieras och särskiljas i en större utsträckning. IFRS 3 (FAR, 2007) beskriver att endast 
den del av köpeskillingen som inte kan fördelas ut över andra immateriella tillgångar, får tas 
upp som goodwill. Detta för att reducera goodwillpostens storlek.  
 
Goodwill definieras i den nya standarden IFRS 3 Business Combination som en tillgång som 
ska ge framtida ekonomiska fördelar som inte är möjligt att individuellt identifiera och 
redovisa. I IFRS 3 kan goodwill på ett nu ännu tydligare sätt beskrivas som residualen bland 
nettotillgångarna. I regelverket anses goodwill ha en obestämd livslängd, vilket leder till att 
upp- eller avskrivningar inte längre blir aktuella. Företagen måste istället pröva värdet på 
goodwillposten minst en gång per år, men även vid indikation på värdeminskning, genom ett 
nedskrivningstest för att på så sätt bedöma huruvida värdet består eller inte (Thorell, 2004). 
Om värdet på enheten eller det goodwillposten berör, skulle vara lägre än det redovisade 
värdet, så måste då en nedskrivning göras, vilket görs på goodwillposten. 
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IAS 36 är den del av regelverket som innefattar nedskrivning av goodwill. Då man som 
tidigare nämnt måste göra en årlig prövning av nedskrivningsbehovet av måste företagen 
välja en för dem passande beräkning av nuvärdet av alla förväntade framtida kassaflöden som 
kan kopplas till värdet av goodwill (Smith, 2006). 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Tanken med införandet av IFRS och IAS var att skapa en ökad harmonisering och 
jämförbarhet mellan företag från olika delar inom EU. Detta var en viktig del i att öka värdet 
av företagens finansiella rapporter så att dessa skulle hjälpa investerare att ta rationella beslut 
(Seetharaman, Balachandran, & Saravanan, 2004). Dock visar tidigare forskning på att 
regelverkets önskade förändringar inte slagit ut så pass väl som man önskat och att 
otydligheten i hur regelverket ska tolkas och implementeras gör att en stor inkonsekvens i 
behandlingen av goodwill fortfarande finns kvar (Petersen & Plenborg, 2010). 
 
Problematiken som uppstår i IFRS som fungerar mer som ett ramverk än tydliga spelregler är 
att det finns ett inbyggt utrymme för tolkningar. Detta är något som blir väldigt tydligt i en 
nedskrivningsprövning av goodwill då en uppskattning av framtida kassaflöden samt 
diskonteringsräntor ska göras, vilket skapar ett utrymme för subjektiva bedömningar som 
företagsledningar sedan kan utnyttja för att skapa ett önskvärt resultat för företaget. Enligt 
den positiva redovisningsteorin kommer företagsledningar att välja en redovisningsmetod 
som ger en egen vinning för ledningen och inte alltid med företagets bästa i första hand 
(Watts & Zimmerman, 1986) 
 
Gauffin, Hagström och Nilsson (FAR Balans, 2016) skriver i sin studie angående hur företag 
redogör för sina förvärv och då specifikt hur de immateriella tillgångarna hanteras. De 
uppmärksammar hur goodwillposten blivit en allt större och viktigare post hos företagen, 
alltså tvärt emot vad målet för införandet av IFRS/IAS som var att goodwillposten skulle bli 
en mindre betydelsefull post hos företagen då den är väldigt svår att hantera.  
 
Den stora problematiken som uppstår kring goodwill är alltså som tidigare beskrivet att det 
skapas utrymme för subjektivitet vid nedskrivningsprövning av goodwill vilket också kan 
påvisas genom positiv redovisningsteori i att ledningar i företag tenderar att manipulera 
siffror till viss mån för att på detta sätt skapa en redovisning som uppfyller ledningens mål, 
till exempel för att undvika en goodwillnedskrivning. Denna subjektivitet gör att olika 
strategier kan väljas för att strategiskt manipulera redovisningen. Watts & Zimmerman har 
enligt sin tidigare forskning från 1986 nämnt att kapitalstruktur och storlek på företagen är 
två punkter som kan användas för denna manipulation. Beroende på hur dessa punkter ser ut 
hos företagen mynnar det ut till olika resultat för hanteringen av goodwillposten. Med detta i 
åtanke undersöks därför huruvida det utrymme för subjektivitet som finns i regelverket, 
faktiskt används av företagsledningar för att manipulera verkligheten och på så sätt 
exempelvis slippa göra en nedskrivning av goodwillens värde. 
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1.3 Problemformulering 
 
Problemet som uppstår med den subjektiva bedömningen i redovisningen är att informationen 
i redovisningen inte blir tillförlitlig. Studien kommer därför undersöka om det finns ett 
samband mellan vilka företag som gör nedskrivningar av goodwill utifrån ovan två nämnda 
faktorer, företagsstorlek samt kapitalstruktur. Ur detta har studien formulerat två frågor som 
syftar till att ge svar på problemet; 
 

- Hur spelar företagsstorleken roll i hanteringen av goodwill? 
- Hur påverkar företagens skulder hanteringen av goodwill? 

 
 

1.4 Syfte 
 
Studien syftar till att undersöka huruvida det finns samband mellan företag som skriver ned 
goodwill och hur variablerna, företagsstorlek och kapitalstruktur, påverkar förändringen i 
goodwillposten.  
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Studien har valt att avgränsa sig till och fokusera på företag noterade på Stockholmsbörsen 
Nasdaq OMX. För att få ett så tillförlitligt utfall som möjligt kommer undersökningen studera 
företag på Large Cap-listan då det är dessa som mest frekvent behandlar goodwill, men även 
företag från mid och Small Cap som hanterar goodwill för att få spridning i företagsstorlek.  
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1.6 Studiens disposition 
 
Studien har en deduktiv metod och fortsätter vidare i kommande avsnitt med beskrivning av 
använda teorier. Utifrån den teoretiska referensramen bestäms undersökningens metod och 
hypoteser tas fram. Undersökningen avslutas med presentation av empiri och analys av 
resultaten samt slutsats. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel	6
Avslutande	diskussion	och	slutsats

Kapitel	5
Analys	och	tolkning

Kapitel	4
Empiriskt	resultat

Kapitel	3
Metod

Kapitel	2
Teoretisk	referensram
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras studiens vetenskapliga referensram. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av goodwill och hur posten behandlas i regelverket. Senare behandlas den 
positiva redovisningsteorin med fokus på kapitalstruktur och företagsstorlek.  
 
 

2.1 Goodwill 
 
Goodwill är en immateriell tillgång som ska ge framtida finansiell avkastning som inte går att 
enskilt identifiera och redovisa. Goodwill är beskrivit enligt FAR (IFRS/IAS, 2008) en 
tillgång som uppstår vid ett förvärv av ett annat företag där priset för köpet är högre än de 
faktiskt förvärvade tillgångarna minus skulder. 
 
Immateriella tillgångar utgör ofta en stor del av köpeskillingen och ökningen av 
sammanslagningar mellan stora multinationella företag har bara skyndat på detta. Enligt en 
analys på den amerikanska marknaden gjord 2004 av PwC, så uppgick de genomsnittliga 
försäljningspriset till 74% immateriella tillgångar, varav 52% direkt kopplat till goodwill. 
(Hadjiloucas & Winter, 2005). Elwin (2008) skriver att värderingen av goodwill är mycket 
komplicerad och resurskrävande vilket gjort det till en svår och dyr process att redovisa 
tillgången i enlighet rådande regelverk. 
 
 

2.2 Hantering av goodwill 
 
2.2.1 IAS 36: Nedskrivningar 
IAS 36 är den standard som beskriver hur nedskrivning av goodwill ska bedömas och 
hanteras. Syftet med just IAS 36 är att ge vägledning i form av ett ramverk som ska 
underlätta för de som sköter redovisningen så dessa på ett bra och säkert sätt kan säkerställa 
att goodwillen inte redovisas till högre värde än återvinningsvärdet. Det är om det redovisade 
värdet överstiger återvinningsvärdet som man tvingas att göra en nedskrivning av goodwill 
(IAS 36 punkt 6). 
 
2.2.2 Nedskrivningsprövning 
IAS 36 nionde punkt beskriver att företag på balansdagen måste göra en rättfärdig bedömning 
huruvida det förekommit en minskning i goodwillenhetens värde och för att ta reda på detta 
måste man beräkna dess återvinningsvärde. Enligt standarden kan detta göras på olika sätt, 
dels genom att pröva nedskrivningsbehovet per tillgång, men det kan även göras per 
kassagenererande enhet eller i grupper av dessa baserat på användning eller försäljning 
(IFRS/IAS, 2008). 
 
Återvinningsvärdet sägs, i IAS 36, vara det högsta av tillgångens nettoförsäljningsvärde och 
nyttjandevärde. För att få fram nettoförsäljningsvärdet tar man antingen summan som kan fås 
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genom försäljningen eller en beräkning av marknadsvärdet (IAS 36 punkt 6). Nyttjandevärdet 
är svårare att säga exakt men beräknas genom att uppskatta tillgångens framtida kassaflöde 
inom verksamheten enligt IAS 36 punkt 31. I processen för nedskrivningsprövning så gör 
man bland annat en kassaflödesvärdering och räknar på den framtida diskonteringsräntan som 
ska motsvara det avkastningskrav som företagets risknivå ger. Diskonteringsränta är den 
räntesats som ska uttrycka det avkastningskrav som man får på det investerade kapitalet, 
vilket kan vara svårt att beräkna då framtida ekonomiska händelser kan vara problematiska 
att förutse.  
 
2.2.3 Framtida kassaflöde 
Uppskattning av framtida kassaflöde ska med bakgrund i punkt 33 i IAS 36 baseras på 
företagsledningens bästa bedömningar efter budgetar och prognoser för den återstående 
nyttjandeperioden för tillgången. Nyttjandetiden är vanligtvis högst fem år, om inte särskilda 
skäl finns för en längre period. Vid värderingen ska det läggas stor vikt vid externa faktorer 
och även finnas en tillförlitlig uppskattning av framtida ekonomiska förhållanden (IFRS/IAS, 
2008). 
 
2.2.4 Nedskrivning av goodwill 
Goodwill ska som tidigare nämnt i studien prövas för nedskrivning minst en gång årligen, 
men även oftare om det föreligger indikationer på värdeminskning (IAS punkt 90). Om en 
nedskrivning av goodwill sker får man inte återföra värdet då detta istället ses som internt 
upparbetad goodwill och inte en återföring av nedskrivningar från tidigare period (IAS 36 
punkt 124-125). IAS 36 beskriver i sin andra punkt vilka interna och externa indikationer 
som åtminstone måste beaktas vid nedskrivningsprövning. Interna indikationer kan vara att 
tillgången blivit föråldrad eller skadad, vilket kan medföra att tillgångens värde minskar eller 
i värsta fall helt försvinner. Externa indikationer är sådant som sker utanför företaget, till 
exempel en förändring på marknaden i form av marknadsräntor, marknadsvärden eller andra 
avkastningskrav. En annan indikator kan vara om det redovisade egna kapitalet överstiger 
börsvärdet hos noterade bolag. 
 
 

2.3 Den positiva redovisningsteorin 
 
Under 1970 och 1980 talet blev den positiva redovisningsteorin den teori som dominerade 
forskningen. Populariteten berodde mycket på att den bygger på antaganden om att 
redovisningen ger information som styr beslut angående investering, och man använde dessa 
beslut för att studera samband mellan redovisning och aktiekursen. Tidigare forskning var 
ofta en tillbakablick vilket gjorde forskningen irrelevant för investerare, varför den positiva 
redovisningsforskningen snabbt blev en stor framgång (Deegan & Unerman, 2006).  
 
Forskningen utgår ur ett opportunistiskt eller ett effektivitetsbaserat perspektiv (Watts & 
Zimmerman, 1986). I det opportunistiska synsättet försöker man förklara och förutse hur 
ledningen kommer att agera i framtiden. Man utgår från att ledningen kommer välja de 
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redovisningsteorier som man tror kommer att leda till en ökning av deras egen välfärd, som 
exempel nämns att ett bonusavtal kan avgöra hur avskrivningar och amorteringar kommer att 
skrivas. De skriver vidare att man enligt effektivitetsperspektivet antar att företagsledningen 
kommer välja den redovisningsmetod som effektivt beskriver hur företaget presterar. Ett 
exempel på detta är att ledningen väljer en metod för avskrivningar som inte är bäst för 
bonusgenerering utan för att den bäst beskriver nyttjandet av den specifika tillgången (Watts 
& Zimmerman, 1986). 
 
Watts och Zimmerman har tagit fram flera hypoteser som de flesta studier inom den positiva 
redovisningsteorin ofta använder sig utav. Dessa hypoteser förutspår val av bokföring och 
handlar om bokföringsstrategi beroende på företagsstorlek, hög skuldsättningsgrad eller 
användandet av bonussystem. 
 
2.3.1 Politisk Påverkan 
Som beskrivet i tidigare stycke är företagsstorleken en sambandsvariabel för politisk 
påverkan och därmed kommer stora företag välja redovisningsstrategier som minskar 
företagets redovisade vinst. Företag (i synnerhet större) är ofta under tryck från olika grupper 
eller myndigheter. Storleken är också något som beaktas som styrka på marknaden, därav kan 
storleken vara en anledning till att försöka minska uppmärksamheten från myndigheter och 
grupper. Ibland kan vissa grupper mena att företag gör väldigt stora vinster utan att ge 
tillbaka någonting till samhället. De anser att de skatter som företaget betalar är för  
låga och priserna för produkterna för höga (Deegan & Unerman, 2006). Watts och 
Zimmerman (1986) skriver att det är just därför företag försöker undvika sådan typ av 
uppmärksamhet genom att välja en redovisningsstrategi som minskar företagets vinst. 
Politiker känner ofta till dessa företag och att de kan dra till sig denna typ av uppmärksamhet 
och kan därför genom att vidta åtgärder mot dessa företag ge dem själva fördelar.  
 
En annan anledning till att överväga val av redovisningsmetod är hög inflation. Politiker vill i 
dessa fall reducera inflationen genom åtgärder som priskontroller och importrestriktioner, 
vilket en del grundar sig i företagets redovisning. Genom att undvika uppmärksamhet på 
grund utav höga vinster så kan de troligtvis undvika politiska åtgärder och därför minska 
kostnaderna (Watts och Zimmerman, 1986). 
 
Flera studier som bekräftar denna hypotes, att stora företag under politiskt tryck använder sig 
av redovisningsstrategier som minskar vinsten, är som exempel Meyer et al., (2000) som 
visade ett urval på tjugo företag mellan 1980–1993, att stora företag använder sig av 
vinstreducerande strategier i hög omfattning. Lamm-Tennant och Rollins (1994) visade i sin 
studie att det även används omvänt, att som exempel små företag använder sig av 
redovisningsstrategier för att öka den redovisade vinsten. 
 
2.3.2 Andel skulder 
Watts och Zimmerman (1986) menar också på att företag med högre andel skulder kommer 
oftare välja en redovisningsteori som ökar företagets redovisade vinst. Enligt Deegan och 
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Unerman (2006) så kan en långivare när denne lånar ut kapital ta till åtgärder som minskar 
möjligheten till återbetalning. Som exempel kan låntagaren lämna tillgångar som fungerar 
som säkerhet för lånet, eller ta ytterligare lån från andra långivare vilket gör att det blir 
konkurrens om återbetalningen. Risker som existerar är om långivaren investerar i riskfyllda 
projekt. Långivarens arvode är fast och ökar inte vid eventuell succé, men om projektet de 
investerat i går dåligt, vilket inte är helt osannolikt vid investeringar i högriskprojekt, så kan 
förmågan att kunna återbetala minska. 
 
Redovisningens roll i låneavtal och att olika kriterier sätts upp i dessa avtal för att långivaren 
ska bli försäkrade om förmågan att betala tillbaka lånet. Exempelvis om tillgången är kopplad 
till likvida medel. Företagsledning med sådana lånekriterier kan därför komma att välja 
redovisningsstrategier som minskar skulderna, ökar tillgångarna, ökar intäkter eller minskar 
kostnaderna (Watts & Zimmerman, 1986). Inom den positiva redovisningsteorin så antas ett 
existerande låneavtal ge ledningen motiv att manipulera redovisningen så de inte riskerar att 
bryta mot de lånekriterier som existerar. Om det exempelvis bestämts i avtalet att förhållandet 
mellan skulder och materiella tillgångar ska vara på ett visst sätt, och detta är på väg att 
brytas, så kan man manipulera siffrorna genom att öka värdet på tillgångarna eller minska 
redovisade skulder (Deegan & Unerman, 2006). 
 
2.3.3 Bonussystem 
Företag med en bonusplan knuten till resultatet kommer i större utsträckning att välja en 
strategi för redovisning som ökar företagets redovisade vinst (Watts & Zimmerman, 1986). 
Företag har ofta bonussystem knutna till bolagets redovisade vinst eller aktiekurs. Enligt 
Bushman och Smiths studie från 2001, hade 161 av 177 bolag någon form av variabel 
kopplad till redovisad vinst som påverkade bonusen. Vanliga variabler var aktiekurs, vinst 
per aktie, bruttovinst eller tillväxt. 
 
Eftersom bonusen grundar sig i företagets resultat så får den redovisningsstrategi man väljer 
betydande påverkan på bonusen. Vissa teoretiker argumenterar för att en förändring av 
redovisningsteori kan förändra kassaflödet i företaget, vilket i sin tur förändrar 
marknadsvärdet. Detta går emot tidigare argument för den effektiva marknadshypotesen som 
säger att en förändring av redovisningsval inte påverkar framtida kassaflöde och därför inte 
värderingen (Watts & Zimmerman, 1986). 
 
En bonusplan ska ge ledningen anledning till att maximera värdet på företaget. Dock så måste 
bonusen följa ett förhållande till vad ledningen presterat, ju bättre denna korrelation är desto 
större är chansen att ledningen väljer att använda sig av ett vinstbaserade bonussystem. De 
menar vidare att där möjlighet i redovisningen ges att maximera företagets välfärd, så 
kommer den möjligheten att tas. Detta innebär att ledningens bonus kommer öka i linje med 
den redovisade vinsten (Watts & Zimmerman, 1986). Vidare diskuteras att det ofta ser ut så i 
företagen att de krävs en miniminivå på företagets vinst för att det ska betalas ut någon 
bonus. Om företaget inte når denna nivå genom redovisningsstrategier så kommer det utav 
ledningen väljas en strategi som minskar företagets vinst och således skjuter upp vinsten till 
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nästkommande år. Detta kan göras via olika former av periodiseringar och lagervärderingar 
(Watts & Zimmerman, 1986). 
 
Det positiva i att ha ett bonussystem som är kopplat till aktiekursen är att om prestationerna 
ökar, så ökar aktiekursen, vilket gör att både ledning och aktieägare vinner på det. Målen 
mellan agent och principal är sammanvävda (Watts & Zimmerman, 1986). Enligt Nagar et 
al., (2003) så ökar aktiebaserade belöningssystem omfattningen av offentlig information och 
pressmeddelanden från företagsledning av både bra och dålig karaktär, vilket speglar kursen 
för aktien. Dåliga nyheter kan även vara att föredra, vilket kan få aktiekursen att stiga, detta 
kan vara märkligt, men man föredrar dåliga nyheter framför tystnad, vilket ses som negativt 
enligt marknaden. 
 
Wells (2002) påpekar att under året då VD byte sker så kommer höga kostnader för att sänka 
resultatet, då den nya Vd:n inte kan förknippas med de tidigare gjorda besluten och kan inte 
heller ta ansvar för dessa. Senare år resulterar därför i lägre avskrivningar, färre 
nedskrivningar, vilket ökar resultatet och Vd:ns anseende. 
 
2.3.4 Kapitalstruktur 
Enligt den positiva redovisningsteorin av Watts och Zimmerman (1986), påverkar företagets 
kapital hur ledningen kommer att välja redovisningsmetod, när det finns möjlighet för 
subjektiva bedömningar. I artikeln skrivs att företag med högre skulder tenderar att välja en 
redovisningsmetod som ökar resultatet jämfört med företag med en låg skuldsättningsgrad. 
Detta ofta på grund av krav på företagens skuldsättningsgrad från ägare och kreditgivare, 
exempelvis banker, vilket påverkar risken i företaget. Vid högre risk vill de som är 
intresserade i företaget, exempelvis aktieägare, ha en högre riskpremie vilket gör det dyrare 
för företaget. Utifrån detta resonemang vill företag som har högre skulder använda sig utav 
redovisningsmetoder som ger högre resultat samt högre värde på tillgångarna. Ett företag 
med lägre skulder har inte samma problem då lägre skulder jämfört med tillgångar och 
resultat ger en lägre risk.  
 
2.3.5 Företagsstorlek 
Den positiva redovisningsteorin är ett stort inslag inom redovisningsforskning och beskriver 
också hur företagets storlek kan påverka hur företagsledningen väljer redovisningsmetod 
(Watts & Zimmerman, 1986). Argumentet bygger på ett antagande att desto större företag, ju 
mer politisk uppmärksamhet riktas mot företaget. Sådan typ av uppmärksamhet är kostsamt 
för företag som genererar stora vinster, då politikerna kan införa regleringar för att minska 
dessa “övervinster”. Enligt Watts och Zimmerman är det därför troligt att större företag 
kommer att välja redovisningsmetoder för att minska sitt resultat. Även andra forskare stödjer 
påståendet om att större företag tenderar att göra större goodwillnedskrivningar (Godfrey & 
Koh, 2009). En anledning till detta, förutom att väcka politisk uppmärksamhet, kan enligt 
Zang (2008) vara att större företag har gjort flera företagsförvärv och har därför mer 
erfarenhet att hantera goodwill och kan göra bättre bedömningar av värdet av goodwill.  
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2.4 Agentteori 
 
Agentteori har länge varit en viktig och central del utav företagsekonomin. Jensen och 
Meckling (1976) beskriver teorin som att man kan dela upp företagets intressenter i två 
grupper, principaler och agenter. Principaler, som företagets ägare till exempel, och agenter 
såsom företagsledningen. Bakgrunden till agentteorin och dess problem handlar om att 
principaler och agenter agerar utifrån olika målbilder vilket kan skapa en separation mellan 
parterna när båda parter agerar för att maximera sin egennytta (Chow, 1982).  
 
Ett grundläggande antagande inom företagsekonomisk forskning är det som kallas economic 
man, att aktörer handlar rationellt och med tillgång till all nödvändig information för att på 
detta sätt maximera sin egen prestation. Detta gör att agenten inte nödvändigtvis kan antas 
agera nyttomaximerande för dess principal vilket skapar en intressekonflikt (Jensen & 
Meckling, 1976).  
 
För principalerna blir det viktigt att kunna lita på och anta att dess agenter agerar utifrån deras 
intresse för relevant information, så att framtida investeringar ska kunna ske efter ett 
rationellt beslut (Chow, 1982). Även om det ligger i agentens intresse att agera enligt 
principalens mål kan det finnas utrymme för att maximera sina egna mål vilket gör att en 
övervakningssituation av agenterna skapas. Inom redovisningen kan detta visa sig genom 
ekonomiska konsekvenser för agenten om han exempelvis har en ersättning som är relaterad 
till företagets vinst kan agenten förväntas välja en redovisningsmetod som visar en högre 
vinst (Chow, 1982). Detta gör att omfattningen av företagets revision kan ses som en 
övervakningskostnad för intressenterna (Artsberg, 2005).  
 
Principalen vill ha så korrekt och rättvisande redovisning av företaget som möjligt för att 
kunna agera på ett tillförlitligt sätt medan agenterna kan ha andra intressen som tidigare 
nämnts. Detta kan te sig i hur företaget väljer att hantera den subjektiva delen av 
nedskrivningsprövningen av goodwill. Ramanna och Watts (2011) undersöker i sin studie 
huruvida denna möjlighet utnyttjas. De menar på att företagsledningar undviker att skriva ner 
goodwill i den mån det går då det finns bakomliggande faktorer och motiv för ledningen att 
hålla resultatet högt. De skriver vidare att det blir extra tydligt då verkställande direktören 
haft bonus på vinsten samt ett gott rykte att uppehålla. Ramanna och Watts visar också på en 
korrelation mellan hur länge ledningen suttit på sina poster och denna ovilja att tvingas skriva 
ner just goodwill.  
 
 

2.5 Intressenters påverkan för nedskrivning av goodwill 
 
Det finns faktorer som påverkar samspelet mellan företaget och intressenter. De som är 
intressenter av företag har krav och förväntningar på företaget, vilket påverkar ledningens 
beslut angående nedskrivningen av goodwill (Ding et al, 2008). Enligt denna teori förhandlar 
intressegrupper fram kontrakt baserade på krav och förväntningar. Det förhållandet som finns 
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mellan företaget och intressenter grundar sig i att resurser byts ut mot att intressen 
tillgodoses. Clarkson (1995) menar på att dessa intressegrupper kan delas in i två delar, 
primära och sekundära. De primära intressenterna är de som direkt har ett resursutbyte med 
företaget och därför nödvändiga för företagets överlevnad, såsom investerare eller kunder. De 
sekundära intressenterna har inte något resursutbyte med företaget.  
 
Utifrån ett ledningsperspektiv är det den grupp med primära intressenter som anses viktigast 
för företaget och kommer därför få mestadels fokus. Desto viktigare intressenterna är desto 
mer fokus kommer att läggas på att vårda relationen. Hur viktiga de är definieras utifrån 
intressenternas makt och vikt för företagets överlevnad. Finansiell redovisningsinformation är 
en stor och viktig del för att vårda och hantera relationen till intressenterna, vilken kan 
användas för att manipulera och undvika misstro. (Deegan & Unerman, 2011). 
 
Om företaget gör en nedskrivning av goodwillposten så kan det markera att företaget gjort ett 
förvärv som inte gick eller blev som förväntat, att värdet av förvärvet inte blev som 
uppskattats (Ramanna & Watts, 2012). Därför finns det skäl till att företagsledningen vill 
undvika en goodwillnedskrivning för att det inte ska resultera i en misstro mot företaget från 
intressenterna.  
 
Positiv redovisning kan därför användas för att försöka förutse i vilka situationer en 
företagsledning väljer att agera opportunistiskt i sitt val av strategi för redovisningen (Deegan 
& Unerman, 2011). Positiv redovisningsteori tenderar till att försöka förklara och förstå hur 
en företagsledning agerar i olika situationer när det kommer till dess val av 
redovisningsstrategi. Enligt Watts och Zimmerman (1990) så kan man inte förklara val av 
redovisningsmetod om man inte förstår vilka faktorer som valet baseras på. Teorin bygger på 
att alla individer kommer att agera opportunistiskt när de har möjlighet. Företagsledningar 
kommer att utnyttja detta vid en subjektiv värdenedgångsprövning för att undvika en 
nedskrivning av goodwillposten, detta för att undvika misstro från sina intressenter (Deegan 
& Unerman, 2011). 
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3. Metod 
I detta avsnitt behandlas studiens forskningsansats och hypoteser presenteras. Studiens 
tillvägagångssätt beskrivs och presentation av viktiga variabler samt angreppssätt tas upp. 
Avslutningsvis diskuteras studiens validitet samt reliabilitet. 
 
 

3.1 Forskningsansats 
 
Studien har genomförts med en deduktiv ansats vilket innebär att utgå från tidigare teorier för 
att skapa egna hypoteser utifrån dessa. Med detta fastställt samlas den data in som behövs för 
studien och analyseras. Kvantitativa studier utgår oftast från data i siffror där forskningen går 
ut på att pröva en framtagen teori för att sedan dra egna slutsatser. (Bryman & Bell, 2013) De 
faktorer som har observerats är kvantitativa och därav är valet av forskningsstrategi. 
Insamling och analys av data som i detta fall kommer bestå av årsredovisningar samt siffror 
som vi räknat ut till nyckeltal går också att relatera till kvantitativ forskningsstrategi. 
 
De hypoteser studien utgår ifrån, anses inte heller kunna besvaras genom en kvalitativ strategi 
varför en kvantitativ metod valts. Vidare har studien genomförts med hjälp av en 
tvärsnittsdesign, vilket innebär att man samlar in data från mer än ett fall, vid en viss 
tidpunkt, med syftet att komma fram till data med kopplingar till utvalda variabler (Bryman 
& Bell, 2013). Denna typ är att föredra då man samlar in data från flera fall.  
 
 

3.2 Hypoteser  
 
Som den tidigare forskningen som presenteras ovan beskriver kan privata intressen inom 
företagen skapa incitament till att vrida på sanningen i informationen i redovisningen. Denna 
problematik uppstår ur det utrymme för subjektiva bedömningar som regelverket IFRS har 
vilket leder till att studien tagit fram följande hypoteser med syfte att testa huruvida den 
subjektiva bedömningen blir avgörande i företagens hantering av goodwill i frågan om 
nedskrivning ska göras eller ej.  

 
- H1 Desto högre skuldsättningsgrad ett företag har, ju mindre 

goodwillnedskrivning.  
 

- H2 Desto större företag (Nettoomsättning), ju större goodwillnedskrivning.  
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3.3 Tillvägagångssätt 
 
Företagen plockades ut från Stockholmsbörsen, som valdes ut genom ovan beskrivna 
systematiskt slumpmässigt valda urval. Från företagen som blev utvalda i urvalet togs 
årsredovisningar från år 2015 fram.  
 
3.3.1 Variabler 
Utifrån de insamlade årsredovisningarna togs värden fram på posterna resultat före skatt, eget 
kapital, totala skulder, goodwill för 2014 och 2015 samt nettoomsättningen. Med dessa 
värden räknades sedan de nyckeltal vi behöver ut, som sedan är kopplade till framtagna 
variabler. Dessa är: 
 
Typ	av	
variabel	

Namn	 Definition	 Beräkning	

Beroende	 Procentuell	
goodwillnedskrivning	

Förändring	i	goodwill	
i	förhållande	till	total	
redovisad	goodwill	

∆𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙	(å𝑟	𝑥 − 𝑥 − 1 )
𝑈𝐵	𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙	(å𝑟	𝑥 − 1)

	

Oberoende	 Skuldsättningsgrad	 Totala	skulder	i	förhållande	
till	totalt	eget	kapital	

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟	å𝑟	𝑥
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡	𝑒𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	å𝑟	𝑥

	

Oberoende	 Företagsstorlek	 Företagets	storlek	sett	till	
nettoomsättning	

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	å𝑟	𝑥	

Tabell 1. Variabler 
 
Med hjälp av framtagna nyckeltal kan vi dra slutsatser och se samband. Dessa kommer 
påvisas genom egen tolkning samt statistiska modeller. Anledningen till att den beroende 
variabeln i form av goodwillnedskrivning valts att tolkas i procentsats är kopplat till 
företagens olika storlekar, vilket hade gett ett missvisande resultat om man istället tolkat 
variabeln i faktiska kronor. Dessa nyckeltal har sedan används i Excel, där variablerna har 
räknats ut och observerats. I Excel har alla företagen listats och dess värden under punkterna 
totala skulder, eget kapital, nettoomsättning, goodwill för 2014 och 2015 samt differensen i 
goodwill mellan åren. 
 
Det faktiska värdet under goodwillposten som företaget redovisar, är det värde som legat till 
grund för studien, oavsett om det är en ökning eller minskning. Då många företag har en ökad 
goodwill på grund av exempelvis förvärv och valutaförändringar, kommer därför även ett 
resultat redovisas där de företag som skrivit upp goodwill, har ett värde av 0. Detta för att 
verkligen isolera och fokusera på just nedskrivning av goodwill. 
 
Vid en första anblick har slutsatser skapats utifrån dessa siffror. Microsoft Excel är sedan 
använt för att få fram en korrelation och regressionsanalys utifrån dessa värden. Värden vi 
fått ut har sedan bildat vår empiri. Huruvida dessa är signifikanta eller besitter någon form av 
relation eller funktion till varandra kommer att presenteras under empiri.  
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Resultatet har framställts i text och diagram vilket sedan redovisas i empiriavsnittet, därefter 
har en djupare och mer ingående analys genomförts. För att se hur många företag som 
faktiskt skriver ned goodwill, exkluderat förvärv och valutaförändringar med mera, så har 
årsredovisningarna för företagen studerats för att verkligen isolera goodwillnedskrivning. 
Detta tas fram genom att notera värdeförändringen under goodwillposten i balansräkningen, 
sedan addera eller subtrahera med poster som har inverkan, som exempelvis förvärv. 
Resultatet blir den faktiska goodwillnedskrivningen. Om företaget gjort nedskrivning så är 
detta också nämnt i årsredovisningen. Detta resultat redovisas också under nästföljande 
avsnitt. I femte kapitlet Empirisk analys kommer sedan båda dessa resultat analyseras och 
jämföras med varandra för att sedan leda ut till en slutsats. 
 
Tillvägagångssättet är liknande det som använts i tidigare forskning. Det är en tillförlitlig och 
relevant strategi för att uppnå det resultat som krävs. Information som hämtas är pålitlig och 
tillvägagångssättet med uträkningar och anskaffningssätt är tillförlitligt då det speglar den 
faktiska och rättvisande bild av företagen, vilket ger studien ett konkret och pålitligt resultat. 
 
3.3.2 Datainsamling och angreppssätt 
Undersökningen innefattar data ur årsredovisningar från ett antal olika företag, för att utifrån 
dem kunna räkna och skapa nyckeltal. För att sedan kunna använda dessa nyckeltal och 
genom de hypoteser som bildats, testa hypoteserna mot teorin om den subjektiva 
bedömningen i hanteringen av goodwill. Studien tittar dels på årsredovisningar från 2015, 
men också från 2014 för att kunna se förändringar mellan räkenskapsåren.  
 
Bryman och Bell (2013) skriver att en deduktiv studie utgår från tidigare forskning för att 
efter det ta fram en eller flera egna hypoteser som blir studiens inriktning. Eftersom studien 
kommer att utgå ifrån insamlade primärdata som är insamlad för denna specifika studie anses 
primärdata vara tillräcklig för att genomföra undersökningen. Årsredovisningarna från 
företagen är den data som kommer användas, vilken har inhämtats via företagens egna 
hemsidor. Intervjuer och/eller enkäter har inte genomförts då vi anser att denna primärdata är 
fullt tillräcklig för att svara på forskningsfrågorna. Undersökningen har med andra ord utförts 
genom att olika observationer av dokument, studerats för att finna information och generera 
den data som krävs för att testa de hypoteser som bildats.  
 
 

3.4 Statistisk analys 
 
3.4.1 Pearsons korrelationsmatris 
Korrelationsanalys är ett sätt att visa på hur olika variabler samspelar med varandra. Ett av de 
vanligaste testerna är Pearsons korrelationsmatris som testar de oberoende variablerna en och 
en mot den beroende variabeln för att visa hur de enskilda variablerna korrelerar med den 
beroende faktorn. Det finns två typer av korrelation, positiv och negativ riktningskoefficient. 
Positiv korrelation betyder att när den oberoende variabeln ökar, så ökar även den beroende i 



 15 

värde. Negativ korrelation beter sig då på motsatt sätt, alltså när den oberoende variabeln 
ökar i värde så minskar den beroende och vice versa (Lind, Marchal & Wathen, 2014).  
 
3.4.2 Regressionsanalys 
Regression är en funktion inom det statistiska där man skapar den funktion som passar in bäst 
på den data man har observerat. Det finns olika typer av regression, enkel och multipel, linjär 
och icke-linjär samt kvadratisk och kubisk är några av de olika formerna. Relevant för denna 
studie är multipel regression, då man undersöker samband mellan flera variabler, beroende 
och oberoende variabler. Man utför mätvärden på X och Y variabler för att finna samband 
(Lind, Marchal & Wathen, 2014).  
 
 

3.5 Population och urval 
 
Populationen för studien är alla företag i Sverige som redovisar goodwill. Då goodwill är en 
post som främst hanteras i börsnoterade bolag har urvalet gjorts från Stockholmsbörsen. Fem 
kriterier sattes upp för att kunna delta i studien, vilka listas nedan; 

- Företaget ska tillämpa IFRS 
- Företaget ska hantera och redovisa Goodwill 
- Företaget ska redovisa i svenska kronor 
- Företaget ska använda sig utav räkenskapsåret 0101–1231 
- Företaget ska ha lämnat årsredovisning för 2015 samt varit börsnoterat hela året 

 
Urvalet består av totalt 50 företag noterade på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX. Urvalet är ett 
så kallat systematiskt urval (Bryman & Bell, 2013) som är ett av de slumpmässiga urvalen. 
Att just denna metod valts är för att på ett slumpmässigt sätt fånga upp delar av hela 
populationen. Urvalet har genomförts på de tre olika listorna på Stockholmsbörsen; Large 
Cap, Mid- och Small Cap. Dessa är olika listor på börsen som sorterar företagen i storlek för 
att det ska bli lättare för investerare att hitta på börsen (Nasdaq, 2017). Uppdelningen görs 
efter företagens börsvärde, som räknas ut genom att ta antalet aktier i bolaget multiplicerat 
med aktiekursen. Gränsvärden i euro bestämmer sedan vilken lista det specifika företaget 
tillhör; 
 
Large Cap: Mer än 1 miljard euro 
Mid Cap: Mellan 150 Miljoner och 1 Miljard euro 
Small Cap: Mindre än 150 Miljoner euro  
 
Eftersom det inte finns något enkelt övergripande sätt eller lösning för att finna vilka företag 
som redovisar goodwill så krävs att årsredovisningar för aktuellt företag gås igenom 
manuellt. Börsnoterade företag har även årsredovisningar som är lättåtkomliga. Då goodwill 
är en post som är mest frekvent hanterad i större bolag valdes urvalet till 25 bolag från Large 
Cap, 15 stycken från Mid Cap och slutligen 10 från Small Cap-listan. För att genomföra 
urvalet utifrån önskat antal företag från varje lista räknades en systematisk kvot ut, genom att 
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ta det totala antalet företag dividerat med önskat urval och fick då fram var tredje bolag från 
Large Cap, var sjunde från Mid Cap samt var nionde bolag från Small Cap. Om det visade sig 
att ett av de innefattade bolagen inte uppfyller de kriterier som listas nedan, valdes bolaget 
bort och nästföljande bolag ersatte dess plats.  
 
Totalt är alltså 50 bolag valda från de tre listorna, vilket är tänkt att fungera som en miniatyr 
av hela Stockholmsbörsen. Valen av företag är gjorda slumpmässigt för att hålla en hög 
replikerbarhet och minska forskarnas subjektiva påverkan på studien. På hela börsen finns det 
ungefär 300 bolag i dagens läge, något som dock förändras väldigt ofta då företag både 
noteras och tas bort från börsen hela tiden (Avanza, 2017). De 50 företag som deltar i studien 
motsvarar ca 17 % av hela Stockholmsbörsen.  
 
Anledning till just detta val av företag från de olika listorna på Stockholmsbörsen är för att få 
en spridning på företagen sett till både branschtillhörighet och storlek och kunna se 
eventuella skillnader tydligare. En av hypoteserna är huruvida företagsstorleken kopplat till 
nettoomsättningen har betydelse för goodwillnedskrivningar och kräver då att studien har 
med olika storlekar på företag. Även om hypotesen inte skulle kunna styrkas så finner 
undersökningen det intressant för dess huvudsakliga hypotes att se om nedskrivning av 
goodwill skiljer sig åt beroende på företagens storlek. För att öka chansen för spridning och 
olika resultat så valdes därför företagen ut på detta sätt. 
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Tabellen nedan visar de bolag som valts ut att ingå i undersökningen. 25 av företagen tillhör 
alltså Stockholmsbörsens Large Cap-lista, 15 Mid Cap-listan och slutligen de tio minsta 
Small Cap-listan.  
 
Företag Lista  Företag        Lista 
Kinnevik	 Large	Cap	 Medivir Mid	Cap 

Investor	 Large	Cap	 Consentric Mid	Cap 

H&M	 Large	Cap	 Alimak Mid	Cap 

Boliden	 Large	Cap	 Coor	service Mid	Cap 

Ericsson	 Large	Cap	 Elanders Mid	Cap 

SCA	 Large	Cap	 Cloetta Mid	Cap 

Ratos	 Large	Cap	 Gunnebo Mid	Cap 

Telia	 Large	Cap	 Opus Mid	Cap 

ICA	Gruppen	 Large	Cap	 Mekonomen Mid	Cap 

Getinge	 Large	Cap	 Byggmax Mid	Cap 

ComHem	 Large	Cap	 Bilia Mid	Cap 

Sandvik	 Large	Cap	 Bulten Mid	Cap 

Skanska	 Large	Cap	 Capio Mid	Cap 

Volvo	 Large	Cap	 Fagerhult Mid	Cap 

Swedish	Match	 Large	Cap	 Net	Insight Mid	Cap 

NCC	 Large	Cap	 BE	Group Small	Cap 

Avanza	 Large	Cap	 FM	Mattsson Small	Cap 

Saab	 Large	Cap	 Eniro Small	Cap 

Hexpol	 Large	Cap	 Lammhults Small	Cap 

Peab	 Large	Cap	 Boule	Diagnost. Small	Cap 

SSAB	 Large	Cap	 G5	ent. Small	Cap 

Electrolux	 Large	Cap	 Svedbergs Small	Cap 

Klövern	 Large	Cap	 Mr	Green Small	Cap 

ÅF	 Large	Cap	 Duroc Small	Cap 

MTG	 Large	Cap	 Poolia Small	Cap 

Tabell 2. Företagsförteckning 
 

 
3.6 Bortfall 
 
Inom populationen finns det flera företag som inte uppfyller kraven för urvalet var på ett 
bortfall uppstår. Kravet att företagen ska tillämpa regelverket IFRS blir inte ett stort problem 
då alla noterade företag är tvingade att använda regelverket i sin koncernredovisning. Det 
största bortfallet sker självklart bland de företag som inte redovisat någon goodwill för 
berörda år. Detta är något som saknats mest frekvent på Small Cap-listan, varför urvalet 
väger tyngre på Large och Mid Cap. En del företag försvinner även som har sin redovisning i 
andra valutor än svenska kronor. Resterande krav är att ha lämnat årsredovisning för 2015, 
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varit börsnoterade under hela perioden (2015) samt inte innehaft ett brutet räkenskapsår gör 
att flera företag valts bort från studien. 
 
 

3.7 Validitet 
 
Med validitet menas om man verkligen mäter det man vill mäta (Bryman & Bell, 2013). 
Studien vill testa hypoteserna som tagits fram, och då mäta och finna samband mellan de 
variabler som framställts till nyckeltal från årsredovisningar. För att undersöka sambandet 
mellan dessa poster har nyckeltal ur primärdata tagits fram som anses fullt tillförlitlig 
eftersom företagen måste skicka in sin redovisning till bolagsverket och den blir en offentlig 
handling, samt att en revisor alltid skriver under att en revision genomförts, vilket kan ses 
som en kvalitetsstämpel på årsredovisningen och utifrån detta kan vi vara säkra på att 
informationen i årsredovisningarna stämmer i allt väsentligt.  
 
Beräkningarna som gjorts är genom enkla formler som är relevanta för studien. Nyckeltalen 
är därför tillförlitliga. Dessa nyckeltal beskrivs i faktiska tal och procentuellt, hur de faktorer 
vi vill undersöka ser ut i valda företag. Samband kan ses utifrån dessa tal och en slutsats kan 
dras. Dessa tal ställs även mot varandra och bevisas i statistiska uppställningar. Det som 
sänker validiteten i undersökningen är det som skulle kunna ge en missvisande bild inom 
nedskrivningen av goodwill. Då studiens kriterier innefattar alla företag som redovisar 
goodwill kan även de företag som gjort förvärv (och därmed redovisat en ökad goodwill) 
medverka i studien. Detta gör att forskningen mätts på rätt sätt, men för just de företagen som 
ökat goodwillposten kan resultatet bli missvisande. Dock har väldigt få av företagen som 
gjort nya förvärv skrivit ned den tidigare befintliga goodwillen. Generellt sätt så missvisar 
mätningen då vi vill mäta goodwillnedskrivningen, men har mätt värdeförändringen i 
goodwillposten på de 50 företag vi undersökt. Men vi har sedan även mätt just 
goodwillnedskrivningen på alla de 50 företag. Vilket ger en tillförlitlig validitet, dock bara på 
de 18% som redovisar en goodwillnedskrivning. 
 
Slutsatser som genererats ur denna undersökningen är baserade på de hypoteser som bildats. 
Dessa har sedan observerats i relation till resultatet. Med extern validitet menas om 
undersökningen går att generalisera (Bryman & Bell, 2013). Undersökningen är gjord utifrån 
50 företag som tillsammans utgör ca 12% av Stockholmsbörsen. Företagen är valda 
representativt utifrån ett systematiskt slumpmässigt urval som baseras på ett antal kriterier.  
Formen av urval ger en relativt hög validitet. Det som drar ner validiteten i denna 
undersökningen är populationen. Av de 50 företagen i undersökningen är det endast 9 som 
redovisar en goodwillnedskrivning, vilket utgör ca 18%. Det är en väldigt låg siffra som gör 
det svårt att generalisera. För att det ska stärka en generalisering över urvalet krävs en 
starkare siffra. Problemet är att det är väldigt få som skriver ned goodwill överlag, så för att 
få siffran högre krävs ett betydligt större urval. 
 
 



 19 

3.8 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten i en undersökning handlar om huruvida resultatet skulle bli detsamma om 
undersökningen gjordes om på nytt. Reliabiliteten blir därför ett mått på hur säker den 
insamlade datan i forskningen är (Bryman & Bell, 2013). Reliabiliteten i denna undersökning 
anses även den som hög. Då de mätningar som gjorts har genomförts på primärdata som har 
hämtats direkt ur företagens årsredovisningar, i denna studies fall årsredovisningar från 2014 
och 2015. Informationen i årsredovisningarna är definitiva och absoluta vilket gör att 
replikerbarheten av studien är hög.  
 
Undersökningens tillvägagångssätt som används för att bearbeta datan kan göras på flera sätt, 
men då kommer inte samma saker att mätas, För att mäta detsamma som just denna studie 
krävs att man använder samma tillvägagångssätt, det vill säga att man bearbetar den data som 
samlats in på samma sätt, genom samma formler och uträkningar. Annars kan man få andra 
svar som är relevant för andra frågor. Om man däremot använder samma formler och 
uträkningar så kommer man få identiska svar som i denna undersökning och därför anses 
reliabiliteten hög. Det som möjligtvis kan skifta är hur man ser på de resultat man fått fram, 
hur man sätter data i relation till varandra. Sambanden och korrelationen kan då skifta 
beroende på hur man väljer att beakta de resultat man fått fram genom forskningen. Att tolka 
data kan vara problematiskt då den subjektiva tolkningen och bedömningen av resultat kan 
vara svår att förklara i tillvägagångssättet. Dock är den bedömning som görs tagen ur 
statistiska beräkningar gjorda av Microsoft Excel vilket gör att subjektiviteten blir låg i 
studien och identiska svar i en replikerad studie blir möjligt att uppnå. 
 
Om man däremot använder samma tillvägagångssätt, men andra företag eller kriterier i 
urvalet, skulle resultatet kunna bli annorlunda. Väljer man att ha andra kriterier så ändrar det 
preferenserna för vilka företag som kan delta i undersökningen. Väljs då andra företag än de 
vi valt, men fortfarande använder samma tillvägagångssätt så kommer det ge ett annorlunda 
resultat. Vid val av samma formler som i denna undersökningen så kommer troligtvis inte 
slutsatsen skilja sig åt, att om det existerar ett samband eller ej kommer stå fast som i denna 
undersökning. Det som då dock kan skilja är resultatet av siffror och nyckeltal. Möjligen att 
det kan påvisa det starkare eller svagare att det inte finns ett samband, men kontentan av 
slutsatserna kvarstår. Med samma tillvägagångssätt men andra företag, skulle resultatet också 
bli någorlunda detsamma. Studien redovisar ett resultat där 18% av medverkande företag 
skriver ned goodwill, vilket är jämförbart med andra studier där det är ca 20% som skriver 
ned. Det som skulle kunna skilja sig vid andra medverkande företag är resultatet i en 
korrelation eller regressionstest. 
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3.9 Källkritik  
 
Med källkritik avses att bedöma tillförlitligheten i de källor som används. Källor kan existera i 
flera olika former, såsom exempelvis muntligt och skriftligt vilket gör att man hela tiden 
måste granska den insamlade informationen kritiskt (Thurén, 2013). Varje enskild källa 
kräver en individuell bedömning och enligt Thurén finns det fyra kriterier att ta hänsyn till; 
äkthet, tidssamband, tendensfrihet samt oberoende. 
 
Med äkthet så granskar man om källan är ett original. Studien bygger på en vetenskaplig 
referensram som innefattar erkänd tidigare forskning som ökar trovärdigheten i 
undersökningen. Stora delar är inspirerade av Watts och Zimmermans forskning som är väl 
erkänd inom företagsekonomin. Deras teori om den positiva redovisningen ligger till grund 
för mycket forskning. Sätt i tidssambandet är forskningen lite äldre (1986) vilket gör att 
trovärdigheten skulle kunna ifrågasättas men då den fortfarande är väl etablerad i 
sammanhanget ses inte detta som ett problem. Detta gäller även för forskning från Jensen och 
Meckling samt Chow som också är lite äldre. Tendensfriheten som Thurén skriver om 
relaterar vi till att den forskning som studien utgår från, ger en sanningsenlig bild av 
verkligheten då den behandlar olika intressen i goodwillhanteringen som kan påverka. Detta 
skapar även ett oberoende i att forskningen är originalkällor (Thurén, 2013). 
 
 

3.10 Metodkritik 
 
Den insamlade datan ur företagens årsredovisningar är att anse som tillförlitlig då dem är 
genomläst och kontrollerad av revisorer som också godkänt årsredovisningen genom att 
skriva under sin revisionsberättelse. Problem som kan uppstå i metoden är att stora mängder 
data är tagna manuellt ur årsredovisningarna och att den mänskliga faktorn skulle kunna 
medföra en viss felinmatning. Detta skulle rent teoretiskt sett leda till felaktiga resultat vilket 
såklart inte är önskvärt. För att undvika detta har ett slumpmässigt stickprov genomförts efter 
att den insamlade datan sammanställts, med syftet att dubbelkolla så att några felinmatningar 
inte skett. Genom detta har studiens replikerbarhet höjts (Bryman & Bell, 2013). 
 
Då studien genomförts med ett systematiskt urval av observerade företag finns en inbyggd 
risk för snedvridning av populationen. Målet med urvalet har varit att nå alla branscher, men 
även mer fokuserat på Large Cap-bolagen då en större andel av företagen på den listan 
tillämpar IFRS samt redovisar goodwill kontra Mid och Small Cap-bolagen. Då detta urval 
inte tar hänsyn till branschuppdelning kan detta försvåra replikerbarheten och då sänka 
reliabiliteten i undersökningen. Att urvalet gjorts utifrån ett antal uppställda krav har flera 
företag fallit bort från studien vilket också kan vara ett problem för reliabiliteten.  
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4. Empiriskt resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet av studiens undersökta empiri. Inledningsvis 
presenteras förändringen i goodwillposten för att sedan presenteras utifrån hypotesernas 
ansatser. Avslutningsvis visas resultat av statistisk genomgång. 
 
 
4.1 Resultat utifrån förändring av goodwill 
 
Efter att ha studerat och undersökt den insamlade datan från företagens årsredovisningar har 
studien fått fram en empiri som visar hur företagen hanterar goodwill och hur detta är kopplat 
till den subjektiva bedömningen som tidigare i studien nämnts som möjlig förklaringsvariabel 
till nedskrivningar av goodwill. I detta avsnitt tas ingen hänsyn till olika typer av 
värdeförändringar utan endast den redovisade förändringen av goodwillvärdet tas upp.  
 
4.1.1 Förändring av goodwill 
 

 
Tabell 3. Procentuell förändring av goodwill (För större skala, se bilaga 1) 
 
Av de 50 företag medverkande i studien, är det bara 23 stycken som redovisar en 
nedskrivning, sett till värdet under goodwillposten, vilket motsvarar 46% av företagen 
medverkande i studien. 27 företag (54%) har alltså en ökad goodwillpost. Flertalet av de 
företag som har en minskad goodwillpost ligger som vi ser kring nollan i tabellen, vilket i 
flera företag är kopplat till andra värdeminskningar än faktiskt nedskrivning av goodwill. 
Som vi ser i resultatet skriver Kinnevik ned den största andelen goodwill (47%) samtidigt 
som MTG och Poolia istället ökar sin goodwill med 53% samt 49%. Kinnevik och MTG är 
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noterade på Large Cap-listan medan Poolia ligger noterade på Small Cap. Vi kan också 
notera att medelvärdet för förändringen i goodwill är en ökning på 3,5%.  
 

 
Tabell 4. Monetär förändring av goodwill (För större skala, se bilaga 2) 
 
Förändringen i goodwill sett i kronor, är Large Cap-bolaget Telia det företag som skriver ned 
goodwill med högst belopp. 16,3 miljarder kronor skrevs goodwill ned år 2015 jämfört med 
2014. ICA gruppen som även de är noterade på Large Cap, redovisar tvärtemot högst ökning 
av goodwill, 4,75 miljarder kronor. Att skriva upp goodwill är inte tillåtet, vilket betyder att 
någon form av förvärv eller andra värdeförändringar skett i dessa fall.  
 
Uppdelat på de tre olika listorna; Large, Mid och Small Cap redovisas förändringen följande: 
 
Large Cap 
Bland de 25 företag på Large Cap så skriver Kinnevik ned sin goodwill mest, med som ovan 
nämnt 47%. MTG står för den högst ökningen av goodwill på cirka 53%. 
 
Mid Cap 
Av Mid Cap-listans 15 företag är det Coor Service med en nedskrivning på 1,8% som står för 
den största nedskrivning, Bilia som står för den högsta siffran med en ökning av goodwill på 
42%. 
 
Small Cap 
Bland de 10 företagen från Small Cap listan är det Eniro som skriver ned sin goodwill mest, 
30 %. Poolia har istället en ökning av goodwill på 49 %. 
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4.2 Statistik kopplat till hypotes 
 
Som en inledande granskning av empirin har två stycken diagram tagits fram kopplade till de 
variabler som spelar in i de båda hypoteserna som är framtagna för undersökningen. För att 
på ett inledande sätt enkelt visa hur variablerna ser ut, företag för företag, visas nedan två 
grafer med den beroende variabeln procentuell nedskrivning av goodwill samt de oberoende 
variablerna företagsstorlek och skuldsättningsgrad.  
 
4.2.1 Skuldsättningsgrad 
 

 
Tabell 5. Skuldsättningsgrad i relation till goodwillförändring 
 
Ovan visas den graf som visar skuldsättningsgrad och förändring i goodwill, hypotes 1. Alla 
50 företag som har undersökt redovisas i grafen. Skuldsättningsgrad är den variabeln som är 
vald som stigande och beskrivs i den orangea linjen. Företagen är rangordnade efter 
skuldsättningsgrad och sedan har den blå linjen som beskriver förändringen i goodwill 
adderats. Vi kan utifrån grafen inte se att ett samband mellan variablerna existerar. Enligt 
hypotesen skulle då den blå linjen med förändring i goodwill gå ner ju mer den orangea för 
skuldsättningsgrad går upp och tvärtom. Detta är ingenting som kan bekräftas utifrån grafen.   
 
I grafen är det två företag som sticker ut ordentligt sett till den skuldsättningsgrad de 
presenterar i sin redovisning. Avanza är det företag som har högst skuldsättningsgrad, och 
redovisar en relation mellan företagets skulder och det egna kapitalet på hela 77,7 gånger. 
Swedish Match redovisar en skuldsättningsgrad på 57,8 gånger det egna kapitalet. Dessa två 
bolag redovisar värden långt över medelvärdet på 4,1, ett medelvärde som även hade varit 
betydligt lägre utan de två bolagen. Bolaget som istället redovisar lägst skuldsättningsgrad i 
undersökningen är Kinnevik som endast har en skuldsättningsgrad på 0,021. 
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4.2.2 Företagsstorlek 
 

 
Tabell 6. Nettoomsättning i relation till goodwillförändring 
 
I diagrammet ovan visas kopplingen mellan nettoomsättning och den procentuella 
förändringen i goodwillposten, vilket är tänkt förklara hypotes 2. Det man tydligt kan se i 
grafen är att förändringen i goodwill är oberoende sett till nettoomsättning (företagsstorlek). 
Hypotesen säger att ju större företagen är (högre nettoomsättning), desto större 
nedskrivningar av goodwill görs, vilket inte går att bekräfta utifrån denna graf.  
 
Företaget med högst respektive minst nettoomsättning är Volvo samt Boule Diagnostics med 
en omsättning på 312,5 miljarder respektive 331,4 miljoner kronor. Tillsammans har de 50 
företagen en total nettoomsättning på drygt 1 753 miljarder kronor, vilket ger ett medelvärde 
på 35,1 miljarder kronor. 
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4.3 Pearsons korrelationsanalys 
 
För att beräkna korrelationen mellan de beroende och oberoende variablerna har Pearsons 
korrelationsanalys genomförts. Detta har gjorts för att kunna svara på de framtagna 
hypoteserna och kunna påvisa eventuella samband mellan variablerna.  
 

 
Tabell 7. Pearsons korrelationsanalys, del 1 
 
Matrisen visar hur sambanden mellan de enskilda variablerna samspelar med varandra och vi 
ser tydligt att det inte finns någon stark korrelation mellan den beroende variabeln procentuell 
goodwillnedskrivning och de oberoende variablerna skuldsättningsgrad och företagsstorlek. 
Nedskrivning av goodwill, i tabell kallad GWNED %, korrelerar negativt (-0,004) med 
skuldsättningsgraden och även negativt med företagsstorlek sett till nettoomsättning (-0,016).  
 
 

4.4 Regressionsanalys 
 
För att undersöka huruvida det föreligger ett statistiskt samband mellan den beroende och de 
oberoende variablerna har en multipel linjär regressionsanalys genomförts. Då risken för 
multikollinearitet, alltså att flera av de oberoende variablerna korrelerar och då förklarar 
varandra, är låg (-0,06) sett ur korrelationsanalysen ovan ses detta inte som en risk i att 
genomföra en multipel regression.  
 

 
Tabell 8. Regressionsanalys, del 1 
 
Resultatet av analysen visar på ett resultat som inte är statistiskt signifikant vilket alltså 
innebär att hypoteserna inte kan förklaras rent statistiskt utifrån analysen. Analysen visar 
också på en mycket svag korrelation (0,017) vilket stämmer överens med den låga 
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förklaringsgraden i korrelationsanalysen. Korrelationen är alltså av positiv art, vilket skulle 
stödja hypotesen men då resultatet inte är signifikant kan inte detta säkerställas.  
 
 

4.5 Resultat utifrån nedskrivning av goodwill 
 
Detta resultatavsnitt är baserat på endast det som faktiskt är en nedskrivning av goodwill. I 
detta resultat har goodwillposten granskats så att endast en värdeminskning hänförlig till en 
nedskrivning är upptagen i resultatet. Med detta menas att exempelvis eventuella avyttringar 
eller valutaförändringar har observerats i årsredovisningarna och inte tas med som en 
nedskrivning av goodwill. De företag som då redovisat en ökning alternativt ingen faktisk 
nedskrivning av goodwill har satts som värdet 0 och endast de företag som har redovisat 
nedskrivning av goodwill visas under följande avsnitt.  
 
Av de 50 företag som har deltagit i studien så är det endast 9 företag som redovisat en faktisk 
nedskrivning av goodwill. 9 företag har alltså aktivt skrivit ned värdet på sin goodwillpost 
efter den årliga nedskrivningsprövningen. Detta motsvarar 18% av alla företag i studien, 
jämfört med det mer överskådliga resultatet över goodwillförändring, där 23 företag har ett 
negativt värde under goodwillposten, motsvarande 46%.   
 

 
Tabell 9. Procentuell nedskrivning av goodwill 
 
Diagrammet visar att av de 9 företagen så är det Kinnevik (39%) som har högst nedskrivning 
följt av Eniro (28%). Lägst procentuella nedskrivning finner vi hos SCA (0,6%) och Sandvik 
(0,8%). Företagen i diagrammet är alltså de företag som redovisar en faktisk nedskrivning av 
goodwill. För att på ett överskådligt sätt visa hur mycket företagen skrivit ned sin 
goodwillpost visas endast de 9 företag som gjort en nedskrivning i diagrammet. Resterande 
41 företag i studien redovisar alltså ingen nedskrivning och då hade visats som 0%, varför det 
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inte är intressant att visa i diagrammet. Bland de företag som efter nedskrivningsprövningar 
faktiskt skriver ned goodwill är snittet för nedskrivningen cirka 11%, något som höjs upp 
rejält av Kinnevik och Eniro.  
 
4.5.1 Skuldsättningsgrad  
 

 
Tabell 10. Skuldsättningsgrad i relation till goodwillnedskrivning 
 
Skuldsättningsgrad kontra goodwillnedskrivning visas i diagrammet ovan. De företag som 
inte har gjort en nedskrivning av goodwill redovisas här som 0 i den blå linjen. Detta då 
endast nedskrivningen av goodwill är intressant i detta fall. Det går inte att dra någon slutsats 
kopplad till hypotesen utifrån observation av diagrammet. Nedskrivningen av goodwill är 
relativt jämn förutom hos två företag, Kinnevik (-0,39) och Eniro (-0,28). I övrigt är det ingen 
större avvikelse och dessa två utstickare kan inte kopplas till hypotesen. Av det framställda 
resultatet så är det endast medelvärdet som skulle kunna bekräfta våra hypoteser, de bolag 
som skriver ned goodwill har ett medelvärde på skuldsättningsgraden till 1,6 gånger det egna 
kapitalet, jämfört med de företag som inte skriver ned goodwill som har en 
skuldsättningsgrad på 4,6 i snitt. Detta resultat ligger helt i linje med hypotesen, vilket ger en 
relation till teorin. 
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4.5.2 Företagsstorlek 
 

 
Tabell 11. Nettoomsättning i relation till goodwillnedskrivning 
 
Utifrån en observation av diagrammet ovan, nettoomsättning i förhållande till 
goodwillnedskrivning, kan inte heller en slutsats fastställas. Även här är de bolag med ett 
positivt värde redovisat under goodwill, redovisas som 0. Rörelserna på grafen är jämna och 
har också här två som sticker ut. Dessa kan inte kopplas till hypotesen. Även under denna 
hypotes ligger medelvärdet för de företag som skriver ned goodwill kontra de bolag som inte 
gör det i linje för att kunna bekräfta hypotesen. Medelvärdet för nettoomsättningen hos de 
företag som skriver ned goodwill ligger på 35,8 miljarder, jämfört med de företag som inte 
skriver ned goodwill som har ett medelvärde på 30,2 miljarder. Detta bekräftar hypoteserna 
och ger relation till teorin.  
 
 

4.6 Pearsons korrelationsanalys 
 
Precis som i tidigare avsnitt så har en korrelationsanalys gjorts för att bestämma korrelationen 
mellan framtagna variabler. Skillnaden denna gång är att GWNED % är justerad till att bara 
ta hänsyn till den faktiska nedskrivningen av goodwill och bortser därför från andra typer av 
värdeförändringar som kan uppstå vid förvärv/avyttringar eller kursdifferenser som exempel.  
 

 
Tabell 12. Pearsons korrelationsanalys, del 2 
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Matrisen visar alltså hur samspelet mellan variablerna är och visar till skillnad mot när alla 
typer av förändringar i goodwillposten togs med en aningen starkare korrelation mellan 
beroende variabel och respektive oberoende. Dock så är det fortfarande en relativt svag 
korrelation men vi kan se att samspelet är starkare när endast nedskrivningarna tas med i 
variabeln GWNED %. Företag som inte redovisat en nedskrivning av goodwill har fått värdet 
0, istället för som tidigare ett positivt värde vilket alltså kan ha förvirrat utfallet. 
 
Goodwillnedskrivningen korrelerar nu positivt med både skuldsättningsgraden (0,06) och 
nettoomsättningen (0,095) vilket är i linje med vad hypoteserna säger. Jämfört med varandra 
så är den variabler som är mest signifikant, i båda dessa korrelationstest, variabeln om 
nettoomsättning. 
 
 

4.7 Regressionsanalys 
 
På samma sätt som ovan har regressionsanalysen genomförts för att se ifall ett statistiskt 
samband ligger till grund för korrelationen och där med kunna styrka hypoteserna. Precis som 
i föregående regressionsanalys finns inte någon betydande risk för multikollinearitet.  
 

 
Tabell 13. Regressionsanalys, del 2 
 
Resultatet visar precis som tidigare inte ett signifikant utfall, även om resultatet är närmare i 
denna regression. Korrelationen och förklaringsgraden till variationen i resultatet är 
fortfarande lågt men aningen starkare denna gång då alltså endast goodwillnedskrivningarna 
tagits med som förändring i variabeln. Utfallet stödjer alltså hypoteserna men detta kan precis 
som tidigare inte säkerställas på ett statistiskt plan.  
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5. Analys och tolkning 
I detta kapitel analyseras den tidigare presenterade empirin i relation till teori- och 
metodavsnitt. Tankar kring hypotes och syfte tolkas för att därefter leda ner till slutsatser i 
nästföljande kapitel.  
 
 

5.1 Inledande analys 
 
Det resultat som undersökningen kommit fram till är att det inte finns ett tydligt samband 
mellan de variabler som tas upp, skuldsättningsgrad (H1) samt nettoomsättning (H2) och 
nedskrivning av goodwill. Ett väldigt svagt tecken kan noteras men detta går inte att 
statistiskt säkerställa. Av de företag som valts med i undersökningen så styrs, utifrån de 
variabler som undersökts, förändringen av goodwill slumpartat. Detta kan vara hänförligt till 
de nya reglerna i IFRS som implementerades för svenska börsföretag 2005, har påverkat 
redovisningen. Alltså att dessa regler fått den tänkta effekt och då fungerar som de ska. Att 
möjligheten att aktivt manipulera redovisningen genom exempelvis goodwillposten faktiskt 
används kan inte påvisas i studien mer än att tendenserna går i linje med vad tidigare 
forskning tagit upp kring ämnet. Dessa tendenser ser vi vid observation av medelvärden. Att 
en företagsledning aktivt skulle välja att inte skriva ned sin goodwill för att de har en hög 
skuldsättningsgrad för att påverka sitt resultat är att aktivt manipulera. Detsamma gäller om 
man skriver ned sin goodwillpost vid ett högt redovisat nettoresultat, för att minska resultatet, 
vilket enligt vissa teorier skulle minska risken för exempelvis punktinsatser för ökad skatt 
eller uppmärksamhet i olika former. En nedskrivning av goodwill minskar företagets resultat, 
vilket blir extra känsligt i företag med höga skulder i förhållande till det egna kapitalet.  
 
Att IFRS-regelverket implementerades var för att skapa en tydligare gemensam bild av hur 
redovisning och poster inom redovisningen skulle hanteras. Detta för att göra det enklare och 
mer rättvist kunna jämföra företag emellan och få ett större förtroende för styrdokument ur 
företagen. Goodwill har länge varit en svårhanterad post och det är inte helt enkelt att säga 
vad som är goodwill samt hur denne ska beräknas. Detta har gjort att den, på grund av dess 
oklarhet, har använts för att vrida på informationen i redovisningen. IFRS-reglerna tillkom 
för att detta inte längre skulle vara möjligt och gav goodwill en tydligare bild som 
“övervärdet” i en tillgång.  
 
Utifrån det resultat som har framkommit i undersökningen tyder det på att regelverket 
fungerar och blivit mer tydligt och minskat problematiken kring den subjektiva värderingen. 
De slumpartade resultat som framgått tyder på att det inte finns ett större samband mellan 
studerade variabler och att dessa utnyttjas för egen vinning i företagen. Denna slump som 
framkommit tyder på att de siffrorna som företagen redovisar (i hänseende till goodwill) är 
korrekta. Dessa skiljer sig givetvis från varandra beroende på företag, storlek och bransch, 
men sett över helheten så hade ett tydligare samband funnits i resultaten bland påverkande 
faktorer om manipulationen av informationen varit ett faktum.  
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I resultatet av goodwillposten som studerats, så finns det alltså även företag som har en ökad 
goodwill mellan de jämförda åren. Att skriva upp goodwill är inte tillåtet enligt IFRS, vilket 
innebär att ökningen av goodwill är hänförlig till exempelvis ett företagsförvärv eller 
omräkningsdifferenser. Många av de bolag i undersökningen redovisar ett ökat värde på 
goodwillposten, vilket kan ha medfört att resultatet blivit missvisande. Undersökningen riktar 
sig till att undersöka varför och vad som påverkar dessa nedskrivningar av goodwill. De 
företag som ökat sin goodwillpost har trots sin ökning fortfarande deltagit i studien, då de 
uppfyller de kriterier som är uppsatta för medverkan. Dessa företags positiva värde har 
givetvis påverkat resultatet, vilket ifrågasätter validiteten i uppsatsen om det verkligen har 
mätts de som ska mätas. Hade varje företag i undersökningen redovisat ett värde på 
goodwillposten som motsvarar en nedskrivning hade resultatet kunnat bli annorlunda.  
 
För att säkerställa om det finns samband mellan variablerna har korrelation och regression 
test genomförts med Excel. Inte heller via en korrelation eller regression kan ett tydligt 
samband mellan dessa variabler styrkas. Korrelationen kan inte bekräfta varken att det finns 
ett samband eller att det inte finns ett samband då signifikansnivån är för låg. Signifikansen 
visar att variablerna inte styr varandra genom något samband. Regressionen skiljer sig inte 
särskilt mycket när det kommer till resultatet. Den visar i princip samma sak som 
korrelationen, att ett samband inte kan bekräftas. Det vi kan se är att värden pekar mot det 
håll som hypotesen säger, dock är dessa väldigt svaga men ligger iallafall i linje med 
hypoteserna.  
 
Ett försök på ett korrelationstest på endast de företag som redovisat negativa värden i 
undersökningen har också genomförts. Resultatet visar ett helt annorlunda resultat där är en 
starkare korrelation i linje med studiens hypoteser och en mer statistisk bekräftelse kan göras 
då signifikansen är starkare. Detta test visar att signifikansen är starkast vid hypotesen om 
skuldsättningsgrad, H1. Hypotesen om skuldsättningsgrad skulle då ha ett starkare samband 
än hypotesen om företagsstorlek, H2. 
 
Eftersom att ett ökat värde under goodwillposten visar på någon form av förvärv eller 
exempelvis valutavinster kan man snabbt dra slutsatsen att de företagen i undersökningen 
med en ökad goodwillpost, har gjort någon form av förvärv eller valutavinst. Däremot kan de 
fortfarande skrivit ned sin befintliga goodwill, men det syns inte under goodwillposten 
eftersom förvärvet är större än nedskrivningen, och företaget i balansräkningen redovisar en 
ökad goodwillpost. Tvärtom för företag som har en negativ goodwillpost, som har gjort 
nedskrivning av sin goodwill, kan de fortfarande ha gjort förvärv, men att nedskrivningen är 
större än den inkommande goodwillen hänförlig till aktuellt förvärv. Det som undersökts i 
denna uppsats är begränsat till goodwillposten i balansräkningen. Det är värdet under denna 
post som tagits i beaktning och använts för vidare beräkning. Därför har en ökning varit 
möjlig.  
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5.2 Analys av hypoteser 
 
Utifrån H1, Desto högre skuldsättningsgrad ett företag har, ju mindre goodwillnedskrivning, 
kan vi utläsa utifrån en första observation att det inte finns något samband mellan dessa två. 
Teorin om att ett företag med högre skuldsättning, inte skulle skriva ner goodwill i samma 
omfattning som exempelvis ett företag med låg skuldsättning kan inte bekräftas. Utifrån 
observationer av diagram som framställts och företagens siffror så finns inget tydligt 
samband mellan dessa två variabler. Utifrån observationerna så verkar det vara slumpartat 
(sett till skuldsättningsgraden) i om företagen blir tvungna att skriva ner goodwill. De siffror 
som är framtagna visar att företag med hög skuldsättningsgrad både kan redovisa en ökad 
samt minskad goodwillpost. Detta skulle tyda på att regelverket faktiskt uppfyller sitt 
ändamål och att den subjektiva bedömningen inte är så stor som det tidigare misstänkts.  
 
Även H2, Desto större företag (Nettoomsättning), ju större goodwillnedskrivning, ser 
resultatmässigt ut som den första hypotesen. Vid en observation ses inte heller något tydligt 
samband. Samband kan inte ses och teorin kan därför inte bekräftas. Även här kan det faktum 
att vissa företag redovisat ett positivt värde under goodwillposten, spelat roll för resultatet för 
denna hypotes. Man ser även här att företag med hög nettoomsättning redovisar både hög och 
låg goodwill upp eller nedskrivning, vilket tyder på ett slumpartat samband kopplat till 
företagsstorleken. Vid ett korrelations- och regressionstest ser resultatet i princip likadant ut 
som för H1. Värdena pekar mot hypotesen, men är väldigt svaga och kan därför inte fastställa 
en korrelation eller regression statistiskt sett. Signifikansen är svag och sambandet kan inte 
styrkas utifrån detta.  
 
 

5.3 Analys av utökad empiri 
 
Precis som det presenteras i empirin så genomfördes ytterligare en undersökning där, istället 
för att enbart hämta värdet under goodwillposten i balansräkningen, tittade studien på vilka 
företag som gjort faktiska nedskrivningar istället. Det vill säga att exempelvis 
valutaförändring och eventuella förvärv/avyttringar inte har räknats in, vilket ger resultatet av 
goodwillposten. Företag som redovisar förvärv och då en ökad goodwillpost, sätts värdet till 
0, eftersom dem har 0% nedskriven goodwill. Detta är intressant då det resultat ger en 
signifikansnivå som är betydligt mer signifikant, om än inte tillräckligt för att kunna 
säkerställa på den vanliga 95%-nivån. Med andra ord så har ökningarna av goodwillposten en 
stort betydelsen för resultatet. Sett till enbart goodwillpostens värde så är det 23 av 50 bolag 
som skriver ned goodwill, men egentligen är det endast är 9 av dessa som redovisar en 
nedskrivning av goodwill. I studie är det då cirka 18% som gör en nedskrivning av goodwill, 
vilket är jämförbart mot tidigare forskning.  
 
En faktisk goodwillnedskrivning är således ganska sällsynt. Många företag väljer ofta att inte 
skriva ned goodwill alls. Dock så har de allra flesta företagen (44 av 50) en förändrad 
goodwillpost, vilket lätt skapar förvirring kring posten. En anledning är att förvärv av 
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verksamheter ofta skapar ny goodwill och posten växer vilket medför att den faktiska 
nedskrivningen kan vara svår att se. Exempelvis så redovisar MTG en ökning av goodwill på 
53%, men efter granskning i årsredovisningens noter så ha de gjort en nedskrivning på 3,8%, 
vilket inte är synligt vid en första anblick på grund av eventuella förvärv. Eftersom så få 
företag skriver ned goodwill så krävs ett relativt stort urval för att kunna generalisera 
resultatet. I jämförelse med tidigare studier så kan vi se att desto fler företag med 
goodwillnedskrivning, desto mer signifikanta resultat får de. Då det endast var 9 av de 50 
bolagen i studien som redovisade goodwill kan urvalet eventuellt vara lite litet, och hade 
därför gett ett starkare resultat om fler företag skulle valts i urvalet. Det kan även bero på 
företag specifikt då vid granskning sett att flera företag redovisat nedskrivning i föregående 
period (2014) men inte i studiens behandlade period. I denna studie tillämpades det tidigare 
beskrivna systematiska urvalet, vilket genomfördes utifrån de kriterier som sattes upp. Trots 
detta blev det en bra spridning på företag och branscher, och lyckades komma nära den siffra 
om cirka 20% av bolagen som redovisat nedskrivning som tidigare forskning visat. Dock så 
baseras studien på ett slumpmässigt urval som inte tar hänsyn till branschuppdelningen vilket 
gör att resultatet inte kan helt kan säkerställas. Ett urval som kunnat generaliseras bättre, 
såsom stratifierat slumpmässigt urval, hade kunnat ge en mer rättvisande bild över 
populationen.  
 
Att resultatet blir mer signifikant när endast de företag som skriver ned goodwill tas med 
visar att hypoteserna kan stämma, och därmed även ligga i linje med vad den teoretiska 
referensramen säger. Problemet med det förhållandevis lilla urvalet är just att enbart 18% 
visar på goodwillnedskrivning vilket gör att varje enskilt bolag får en stor påverkan vilket gör 
resultatet osäkert att generalisera.   
 
Teorin säger att desto högre skulder ett företag har, desto lägre goodwillnedskrivning 
kommer företaget göra för att kunna redovisa en så hög vinst som möjligt, vilket gynnar dem 
vid framtida kreditprövningar och lån. Utifrån statistiska tester går detta inte att fastställa. 
Men statistiskt sett så ser vi att värdena förbättras ju djupare tester som görs. Testerna pekar 
åt det hållet att teorin kan bekräftas. Om man bara observerar den data studien tagit fram så 
ser vi att exempelvis de företag som redovisar en nedskrivning av goodwill har i medel en 
skuldsättningsgrad på 1,6 gånger det egna kapitalet medan de företag som inte skriver ned 
goodwill har skuldsättningsgrad på 4,6. Detta stämmer med H1, men kan alltså enbart styrkas 
utifrån en observation. Att företag väljer att redovisa så hög vinst som möjligt, är något man 
som företag kanske strävar efter till en viss nivå. Det ger många fördelar för företaget. 
Goodwillposten är en punkt där man har denna möjlighet att manipulera för att få en 
exempelvis ökad vinst. Teorierna om att detta sker skulle således vara sanna, trots de nya 
regler som införts. Studien kan inte säkerställa att det är så eftersom vi inte kommit fram till 
något signifikant statistiskt underlag, men en eventuell manipulation skulle kunna ske även 
idag. De företag som vi valt att undersöka och ta med i undersökningen följer alltså detta 
mönster för redovisning av goodwill. Det kan alltså vara så att företagsledningen aktivt väljer 
den metod som gynnar dem mest, goodwillposten är en post som är väl utnyttjad.   
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Likaså kan teorin om att företagets storlek skulle spela in stämma, i detta fall en högre 
nettoomsättning desto högre goodwillnedskrivning företaget gör (H2). Detta skulle vara för 
att inte redovisa en onödigt stor vinst, utan dra ner på den för att i vissa fall undvika onödig 
uppmärksamhet. Testerna visar likadant som i H1, varken i något av testerna kan en slutsats 
fastställas, men desto djupare och mer specifikt testet blir, ju närmare ett signifikant resultat 
kommer vi. De pekar även här på att teorierna kan stämma, men det är ingenting som kan 
säkerställas rent statistiskt sett. Utifrån ren observation av kan vi här jämföra de företag som 
skriver ned sin goodwill, för dessa företag har en nettoomsättning i medelvärde som uppgår 
till 35,8 miljarder, detta jämfört med företag som inte skriver ned goodwill som i snitt 
omsätter 30,2 miljarder. Vi ser även här att observationen går i enlighet med teorin. Stora 
företag eller företag med hög nettoomsättning skriver ned sin goodwill mer än företag med 
lägre omsättning. Företagen i denna studie visar samma mönster. Anledning till detta kan 
alltså vara att de exempelvis vill minimera uppmärksamhet inför politiker för att inte drabbas 
av restriktioner av någon form.  
  
Enligt dessa observationer tenderar då teorierna om olika anledning till manipulation stämma 
överens med företagen i studien. Dock kan detta inte med säkerhet bekräftas, men vi kan se 
någon form av samband som finns, vilket ökar desto mer man isolerar nedskrivningen av 
goodwill. En tanke är att urvalet blev för litet då endast 18% skrev ned goodwill. Med ett 
större urval hade eventuellt resultatet kunnat generaliseras i större utsträckning, detta på 
grund av att observationerna fortfarande skulle visa det samma, men att korrelation och 
regressionstesterna skulle blivit bättre och mer pålitliga i form av signifikansnivå.  
Ur studiens population valdes ett urval ut på 50 företag. Av dessa var det 46% som 
redovisade ett negativt värde under goodwillposten i balansräkningen men vid närmare 
undersökning var det alltså endast 18% som var hänförligt till nedskrivning. Eftersom 
goodwillposten är en sådan suddig post, både i vad den innebär och hur den redovisas så är 
värdet i balansräkningen svårtolkat. Många företag gör förvärv, vilket redovisas under 
goodwill, dock ger detta ofta en ökning av goodwill, vilket i studiens fall var 27 av 50 som 
gjorde. Valutaförändringar, omräkningsdifferenser och avyttringar är andra poster som 
påverkar goodwill. Därför ser vi så många redovisa nedskrivet värde, men vid vidare 
undersökning väldigt få som just skrivit ned sin goodwill. 
 
 
5.4 Avslutande Analys 
 
Varför det är så få företag som gör en nedskrivning på just goodwill kan ha många orsaker. 
Den kanske största, som säger emot vår andra hypotes, är att en nedskrivning av goodwill är 
att minska sin vinst. Detta är såklart inte alltid populärt då många företag vill redovisa så stor 
vinst som möjligt av många olika anledningar. Klart är att det behandlas olika för varje 
individuellt företag. Storlek, marknadspositioner, finanser och krediter är saker som spelar 
roll för hur ledningen vill styra företaget, och därmed underlag för hur ledningen vill eller 
inte vill, manipulera redovisningen.  
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Studien innefattar 9 företag som skriver ned sin goodwill, men har också 41 företag som inte 
gör det. Oavsett om de redovisar en förändring under goodwillposten eller inte, så har de inte 
skrivit ned sin goodwill. Varför det är så kan ha att göra med, som vi var inne på tidigare i 
detta avsnitt, att IFRS fungerar. Om man inte redovisar en nedskrivning, men man redovisar 
en förändring så betyder det att exempelvis förvärv, avyttringar eller valutakursförändringar 
har skett. Det kan också vändas på, att IFRS inte fungerar. Skulle reglerna fungera till punk 
och pricka så skulle styrelsen för företaget inte ha någonting att säga till om när det kommer 
till nedskrivningar. Nedskrivningprövningen av goodwill ska ske objektivt och utan påverkan 
av interna intressen. Ofta är goodwill en svårdefinierad post, varför IFRS infördes för att 
skapa en bättre kontinuitet i hantering företag emellan för att öka jämförbarheten. Det är svårt 
att säga vilken effekt införandet av regelverket fått men klart står att goodwillposten 
fortfarande är en viktig del i många företags redovisningar och enbart vart femte bolag gör en 
nedskrivning, vilket betyder att en eventuell manipulation fortfarande inte kan uteslutas. 
IFRS har gjort det svårare att genomföra någon form av aktiv strategi, hårdare koll och 
verifiering har också lett till detta. IFRS reglerna har då eventuellt förutom sin medverkan till 
att minska och försvåra manipulationen av redovisningen, medfört att det man redovisar 
faktiskt stämmer, kanske också medfört att man i vissa situationer känner sig obekväm med 
sin goodwillpost, och gärna skulle manipulera, men då det inte går så kan ett förvärv hjälpa 
till att fylla posten åt det håll man vill. Att göra olika slags förvärv kan medverka till den så 
kallade manipulationen istället. IFRS påverkar därför företagen avsevärt. Framförallt när det 
kommer till just goodwillposten.   
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6. Avslutande diskussion och Slutsats 
I detta avslutande kapitel tas studiens slutsats upp, bearbetad utifrån studiens 
frågeställningar och den kontenta som framställts i studien. Avslutningsvis presenteras 
möjliga förbättringsområden samt förslag på vidare forskning.  
 
 

6.1 Diskussion 
 
Studiens syfte var att testa hur samband mellan företag och dess goodwillnedskrivning samt 
påverkande faktorer ser ut. Problemet som dock uppstått är att goodwillposten istället ökat, 
vilket också är motsatt effekt mot vad regelverket infördes till. Genomsnittet bland företagen 
i förhållandet mellan goodwill och eget kapital är fortfarande relativt högt (0,58) och visar att 
posten fortfarande är väldigt viktig för företagens balansräkningar. Nästan 60% av företagens 
egna kapital kommer alltså ur goodwillen, vilket med tanke på postens osäkerhet skapar 
problem och osäkerhet för hur företagen kan klara av svängningar över tid. Ett av företagen 
redovisar mer än 2,5 gånger goodwill kontra eget kapital vilket skulle kunna få förödande 
konsekvenser för företaget om lönsamheten skulle sjunka ett enskilt år och en nedskrivning 
skulle bli aktuell.  
 
Bland de företag som skriver ned goodwill visar resultatet att man i genomsnitt skriver ned 
goodwill med cirka 11% vilket ger en ungefärlig nyttjandeperiod av goodwill på knappt 10 
år, vilket ligger i linje med den tidigare maxlängden att skriva av posten på innan införandet 
av IFRS. Den stora skillnaden mot tidigare, när årliga avskrivningar gjordes, var att alla 
företag då gjorde dessa avskrivningar mot nuvarande 18% av företagen som gjort 
nedskrivningar under året 2015. Utöver dessa 9 bolag är det 14 bolag som har en minskad 
goodwillpost som inte är hänförligt till en värdeminskning på befintlig goodwill utan istället 
kopplat till omväxlingsdifferenser samt avyttringar av exempelvis goodwilltyngda delar i 
företaget.   
 
 
6.2 Slutsats 
 
Resultatet av studien visar på att det föreligger ett svagt samband mellan vilka företag som 
tvingas skriva ned goodwill och storlek på företag samt vilken kapitalstruktur som företagen 
besitter. Utifrån en observation av årsredovisningar och framtagna nyckeltal kan slutsatsen 
dras att företag med högre skuldsättningsgrad tenderar att göra lägre goodwillnedskrivningar. 
Vi kan även se att större företag tenderar att skriva ned en större procentuell del av 
goodwillen. Att företag med större storlek, mätt i nettoomsättning i detta fall, tenderar att 
göra högre goodwillnedskrivning. Dessa slutsatser stödjer ställda hypoteser som ligger i linje 
med tidigare forskning och visar då på att det finns ett utrymme för subjektivitet inom 
ramarna för IFRS som kan påverka besluten som tas i redovisningen och bedömningen av 
exempelvis kassaflödesanalys samt framtida diskonteringsräntor som är centrala och viktiga 
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delar av nedskrivningsprövning av goodwill. Detta samband kan bekräftas utifrån svaga 
specifika observationer. 
 
Utifrån studiens hypoteser dras följande relation och slutsats via observation; 

- Företag med större nettoomsättning tenderar enligt observationer att göra större 
goodwillnedskrivningar. 

- Företag med högre skulder tenderar enligt observationer att ha lägre 
goodwillnedskrivning.  

 
Dragna slutsatser tyder på att eventuell manipulering av redovisningen kan ske och att 
företagsledningen har möjligheten att välja den strategi för redovisning som gynnar företaget 
bäst. Studiens hypoteser kan inte bekräftas utifrån de statistiska beräkningarna då 
signifikansnivån blir för låg, utan de slutsatser som dras görs endast utifrån observationer.  
 
 

6.3 Kritik mot studien 
 
Som vi varit inne på tidigare så hade studien kunnat genomföras med endast företag som 
redovisar en faktisk goodwillnedskrivning, det vill säga att just nedskrivningen är det man 
mätt och inte värdeförändringen under goodwillposten i balansräkningen. Problemet är att det 
inte är så många företag på Stockholmsbörsen som gör detta. Andelen företag som gör en 
faktisk nedskrivning är ganska låg, i denna studie är det endast 9 av 50 bolag (18%). Detta 
skapar en problematik kring urvalet, då studien kan bli svår att generalisera då varje enskilt 
observerat bolag får en relativt stor betydelse för resultatet, vilket hade kunnat undvikas 
genom ett större urval. Vidare hade ett stratifierat slumpmässigt urval varit att föredra då man 
med säkerhet kunnat skapa en jämn bild över populationen sett till de olika 
branschindelningar som finns på börsen. Studiens systematiska urval har inte tagit hänsyn till 
detta vilket skulle kunna försvåra en replikerbarhet. 
 
 
6.4 Vidare forskning 
 
Resultatet ligger i linje med ställda hypoteser vilket tyder på att subjektivitet infinner sig i 
hanteringen av goodwillposten och frågan ifall en nedskrivning är nödvändig eller ej. Dock 
har studien ej kunnat säkerställa detta statistiskt då endast 18% av urvalet gjort faktiska 
nedskrivningar av goodwill vilket gjort att de statistiska tester som genomförts gjorts på för få 
observationer för att få ett signifikant utfall. Därför vore det intressant att utföra studien på ett 
större urval med fokus på företag som gör nedskrivningar för att följa resultatet. Eftersom 
exempelvis Stockholmsbörsen skulle ge ett relativt litet urval och population, skulle det då 
vara intressant om man använde en större börs alternativ flera börser. En population 
bestående av exempelvis 50 företag skulle vara relevant för generaliserbarhet. Båda av 
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studiens hypoteser stämmer med resultatet i studien (dock ej signifikant) vore det även 
intressant att studera flera faktorer som kan ha påverkan i nedskrivningsprövningar.  
I och med det återkommande faktum att goodwillposten är svår att tyda och säga exakt vad 
det är skulle även en kvalitativ studie med fokus på hur företagsledningar upplever 
problemen vara av intresse. Eftersom IFRS reglerna implementeras 2005 så har de inte 
funnits alltför länge. Trots detta är det möjligt att de redan påverkar redovisningen. Det vore 
därför intressant att göra liknande studie om några år för att se om reglernas påverkan har 
blivit mer omfattande. 
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Bilaga 1 
Större skala av tabell 3 från empiriavsnitt. Procentuell förändring av goodwill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
Större skala av tabell 4 från empiriavsnitt. Procentuell förändring av goodwill. 
 
 


