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Sammanfattning 

Författare: Rood Abed och Saga Olsson.  

 

Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak.  
 

Titel: Goodwillnedskrivningar – En studie avseende ledningens handlingsfrihet och 

opportunistiska goodwillnedskrivningar. 

 

Nyckelord: Goodwill, goodwillnedskrivningar, IFRS 3, IAS 36, 

resultatmanipulering, bolagsstyrning, ägarstruktur.  

 

Syfte: Studien avser att undersöka om det går att påvisa ett samband mellan 

goodwillnedskrivningar och företagets ekonomiska utveckling, företagsledningens 

incitament och företagets bolagsstyrning bland bolag i Sverige. Då den svenska 

bolagsstyrningsmodellen och ägarstrukturen skiljer sig från den anglosaxiska, syftar 

studien även till att utvärdera om utfallen i denna studie avviker från en tidigare 

genomförd studie i Storbritannien och om avvikelserna kan hänföras till just 

skillnaderna i ländernas ägarstruktur och bolagsstyrning.   

 

Metod: Metoden är en replikering av en tidigare studie. Vi har använt oss av en 

kvantitativ metod, med deduktiv ansats. Studiens primära analysmodell är en 

Tobitregressionsanalys. Empirin är hämtad från databasen FactSet samt manuell 

granskning av årsredovisningar. Studien baserar sig på samtliga noterade bolag på 

Nasdaq Stockholm per den 1 oktober 2018 för åren 2015, 2016 och 2017. Detta 

resulterade i ett totalt urval om 330 bolag och 990 observationer. Efter bortfall baserat 

på olika förbehåll uppgick det slutliga urvalet till 408 observationer, varav 74 med 

och 334 utan rapporterade goodwillnedskrivningar.  

 

Slutsatser: Studien fann inget statistiskt säkerställt samband mellan företagets 

ekonomiska utveckling och goodwillnedskrivningar. Däremot tyder studien på att de 

bolag vars bokförda värde på eget kapital överstiger dess marknadsvärde redovisar 

goodwillnedskrivningar i större utsträckning. Vad gäller företagsledningens 

incitament till att manipulera resultatet så visade studien på ett signifikant samband 

mellan VD-byten och goodwillnedskrivningar. Detta indikerar att en nytillsatt VD 

använder sig av resultatmanipulering för egen vinning. Vi fann inget signifikant 

samband mellan företagens bolagsstyrningsmekanismer och nedskrivning av 

goodwill. Utfallen i den tidigare studien, som baserar sig på bolag i Storbritannien, 

skiljer sig markant från utfallen i vår studie. Detta skulle kunna förklaras av att 

ägarstrukturen och bolagsstyrningsprinciperna skiljer sig åt mellan länderna.  

 



Abstract 
Authors: Rood Abed and Saga Olsson.  

 

Mentors: Bengt Lindström and Jurek Millak.  

 

Title: Goodwill Impairments – A study regarding management's discretion and 

opportunistic goodwill impairments. 

 

Keywords: Goodwill, goodwill impairments, IFRS 3, IAS 36, earnings 

management, corporate governance, ownership.  

 

Purpose: The study intends to investigate whether it is possible to identify a 

correlation between goodwill impairments and a company's financial development, 

management's incentives and its corporate governance mechanisms in Sweden. Due 

to the differences in corporate governance models and ownership structures in 

Sweden and Anglo-Saxon countries, the study also aims to evaluate whether the 

outcome of this study deviates from a previous specific study based on companies in 

the UK. 

 

Method: The method is a replication of a previous study. We have used a 

quantitative method, with a deductive approach. The primary analysis model of the 

study is a Tobit regression analysis. The empirical data has been generated from the 

database FactSet in addition to manual review of annual reports. The study is based 

on all listed companies on Nasdaq Stockholm as of October 1, 2018 for the years 

2015, 2016 and 2017. This resulted in a total sample of 330 companies and 990 

observations. Following exclusions based on certain conditions, the final sample 

consisted of 408 observations, of which 74 with and 334 without reported goodwill 

impairments. 

 

Conclusion: The study is unable to find any statistical correlation between the 

company's financial development and goodwill impairments. However, the study 

results do indicate that companies with book values of equity exceeding their market 

values report goodwill impairments to a greater extent. As to management's incentive 

to manage earnings, the study reveals that CEO changes are strongly associated with 

goodwill impairments. This indicates that newly appointed CEOs use their discretion 

to manage earnings for personal gain. We found no significant correlation between a 

company's corporate governance mechanisms and goodwill impairments. The 

outcome of the previous study, which is based on companies in the UK, differs 

significantly from the outcome of our study. This could be explained by the 

differences in ownership structure and corporate governance principles between the 

countries. 
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1.   Inledning 

I detta kapitel kommer vi introducera bakgrunden till ämnesområdet 

goodwillnedskrivningar. Vidare kommer vi ta upp problematiken kring ämnet och 

presentera våra forskningsfrågor samt syfte. 

  

1.1  Bakgrund 

Det finns två typer av goodwill, internt upparbetad goodwill och förvärvad goodwill. 

Förvärvad goodwill uppstår när ett företag förvärvar ett annat företag till en 

köpeskilling som överstiger nettotillgångarnas verkliga värde och får således tas upp i 

balansräkningen som en immateriell tillgång då anskaffningsvärdet av goodwill kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. Internt upparbetad goodwill får till skillnad från 

förvärvad goodwill inte redovisas i ett bolags balansräkning, då anskaffningsvärdet 

inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (IAS 38). I de allra flesta branscher och 

förvärvssituationer är det väldigt vanligt att den köpeskilling som erläggs i samband 

med förvärvet överstiger just nettotillgångarnas verkliga värde. I en studie av Gauffin 

och Nilsson (2013) konstaterar författarna exempelvis att goodwill i genomsnitt 

utgjort 54 procent av köpeskillingen bland förvärv som genomförts av bolag noterade 

på Stockholmsbörsen under 2012 (ibid).  

 

Reglerna för hantering av goodwill som uppstår vid förvärv är olika beroende på 

vilken redovisningsstandard bolaget följer och på grund av de rådande principerna för 

hur goodwill ska hanteras är ämnet särskilt relevant för bolag som följer IFRS, 

International Financial Reporting Standards. År 2005 trädde ett EU-direktiv i kraft 

som innebar ett krav för alla bolag noterade på reglerade marknader inom EU att följa 

IFRS (Marton et al 2013). Majoriteten av de noterade bolagen på Stockholmsbörsen 

har dessutom någon gång genomfört ett eller flera förvärv och för vissa av dessa 

bolag är företagsförvärv en väsentlig del av deras strategi, såsom Indutrade AB, 

Addtech AB och Lifco AB (Nasdaq, 2018). 

  

År 2004 introducerade IASB en reviderad standard för hur goodwill ska redovisas 

enligt IFRS, kallad IFRS 3 Rörelseförvärv (Marton et al, 2013). Tidigare tvingades 

bolag att göra löpande avskrivningar på goodwill i kombination med 

nedskrivningsprövningar, men i och med IFRS 3 togs kravet på löpande avskrivningar 

bort. För de noterade bolagen på Stockholmsbörsen upphörde kravet avseende 

avskrivningar på goodwill den 1 januari 2005, i samband med att IFRS trädde i kraft. 

Sedan dess genomförs istället uteslutande en årlig nedskrivningsprövning av goodwill 

baserat på det högsta av försäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Utöver förändringen 

gällande avskrivning av goodwill så ställer IFRS 3 bland annat högre krav avseende 

identifiering av tillgångar skilt från goodwill, såsom kundrelationer, varumärken, och 

så vidare (FAR, 2018). IFRS 3 avsåg även att ta ytterligare steg mot att harmonisera 

redovisningsprinciperna med de som råder för börsnoterade företag i USA, det vill 

säga Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Vad gäller specifikt 

nedskrivning av goodwill var ambitionen att, genom att ta bort avskrivningskravet, i 

större utsträckning visa på den förvärvade tillgångens värde (FAR, 2018).  

 



 2 

Införandet av IFRS 3 har fört med sig en utökad tolkningsfrihet för företagsledare och 

försämrad förutsägbarhet för bolagets intressenter vad gäller goodwill. De ökade 

möjligheterna till egna tolkningar bland företagsledningar är något som debatterats 

flitigt genom åren. Förespråkarna för IFRS 3 och avskaffandet av avskrivningar på 

goodwill hävdar att den inneboende tolkningsfriheten ger företagsledningar en 

möjlighet att på ett bättre sätt kommunicera en eventuell förändring av 

framtidsutsikterna för den underliggande verksamheten (FAR, 2018). Kritikerna å 

andra sidan hävdar att det ger företagsledningar en möjlighet att i större utsträckning 

utnyttja tolkningsfriheten till att opportunistiskt justera redovisat resultat från år till år 

(AbuGhazaleh et al, 2011), samt ökar möjligheten att använda internt upparbetad 

goodwill i syfte att kompensera ett eventuellt nedskrivningsbehov (Lander och 

Reinstein, 2003). Det råder således skilda meningar kring vad de förändrade 

principerna vad gäller nedskrivning av goodwill faktiskt har fört med sig för effekter 

och hur företagsledningar hanterat det ökade tolkningsutrymmet. Av ovan 

anledningar är goodwill även ett ämne som förekommit i ett stort antal vetenskapliga 

studier genom åren, särskilt i anslutning till införandet av IFRS 3 år 2004 och 

verkställandet av EU-direktivet avseende IFRS för börsnoterade bolag år 2005. 

 

  

1.2  Problematisering 

Problemet som uppstår när ledningen använder goodwillnedskrivningar som ett 

verktyg för att manipulera resultatet, är att bolagets intressenter får en missvisande 

bild av bolagets finansiella ställning (AbuGhazaleh et al, 2011). Om en 

goodwillnedskrivning genomförs av opportunistiska skäl, eller inte genomförs trots 

att det enligt IAS 36 föreligger ett nedskrivningsbehov, blir resultatet missvisande. 

Hur företagsledningar väljer att hantera goodwill är av intresse för såväl revisorer som 

investerare. Det faktum att goodwill är ett så pass diffust och subjektivt begrepp, 

tillsammans med den begränsade transparensen kring redovisningen av goodwill, 

skapar problem när det gäller att korrekt värdera, revidera och tolka goodwill 

(Brännstrom et al., 2009). Enligt Aktiebolagslagen 9 kap 3 § har revisorer till uppgift 

att “granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning”, vilket innefattar bolagets bedömning av 

goodwill. Revisorer har en väldigt viktig roll att spela vad gäller att kritiskt granska 

bolagens bedömning av goodwill givet det stora inslaget av tolkningsfrihet, inte minst 

gentemot kapitalmarknaden, för att upprätthålla trovärdigheten bland svenska 

börsbolag (Carrington, 2014). Hur investerare ser på goodwill skiljer sig från individ 

till individ och i vilken utsträckning goodwillnedskrivningar är värdepåverkande är ett 

vida studerat ämne med varierande utfall. Ahmed och Guler (2007) finner exempelvis 

i sin studie, som baserar sig på börsnoterade bolag i USA, ett negativt samband 

mellan goodwillnedskrivningar och kursutveckling. Hamberg och Beisland (2014) 

undersöker värdepåverkan av goodwillnedskrivningar för börsnoterade bolag i 

Sverige, före respektive efter införandet av IFRS. Utfallet i studien visar, precis som 

Ahmed och Guler (2007), på ett negativt samband mellan goodwillnedskrivningar och 

kursutveckling före införandet av IFRS i Sverige medan studien inte lyckas finnas 

något samband efter införandet. Studierna pekar på att nedskrivningar av goodwill 

således kan, trots att de inte är kassaflödespåverkande, vara kursdrivande givet det 

signalvärde som de för med sig. Samtidigt, i Gauffin och Nilssons rapport för 2017 

beskriver de IASB:s oro för att den årliga goodwillprövningen är så pass subjektiv att 
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reduceringar av goodwillvärden tenderar att komma alltför sent för att vara 

informativa för investerare. 

  

Gordon och Hsu (2014) har forskat kring ämnet nedskrivningar bland börsnoterade 

bolag på bland annat den Europeiska marknaden och konstaterat att IAS 36 fungerar 

väl på materiella tillgångar och nedskrivningarna ger en bra prognos på framtida 

kassaflöden. När det kommer till de immateriella tillgångarna, med obestämbar 

nyttjandeperiod, hävdar de däremot att IAS 36 inte fungerar. Författarna konstaterar 

att sambandet mellan kassaflödet och nedskrivningar är omvänt vid värdering av 

goodwill jämfört med materiella tillgångar, att en nedskrivning av goodwill alltså 

istället följs av ökade kassaflöden snarare än minskade kassaflöden. Studiens resultat 

tyder på att goodwill inte skrivs av i den utsträckning som är lämplig och att 

intressenter får en missvisande bild av bolagets finansiella ställning. Det är dock svårt 

för utomstående att kritisera ledningens beslut att skriva ned goodwill då vissa 

antaganden som ligger till grund för ledningens bedömning inte är publikt tillgängliga 

(Hayn & Hughe, 2006). 

  

AbuGhazaleh et al. (2011) undersökte börsnoterade bolag i Storbritannien för att ta 

reda på vad som driver ledningens beslut att genomföra goodwillnedskrivningar. 

Författarna menar att företag ser goodwillnedskrivningar som ett verktyg för att 

manipulera resultatet. Samtidigt finner AbuGhazaleh et al. (2011) stöd för att starka 

bolagsstyrningsprinciper kan begränsa detta beteende (ibid). Vi finner dock en 

avsaknad av studier kring ämnet goodwillnedskrivningar, som fokuserar på den 

svenska marknaden. Det finns betydande skillnader vad gäller bolagsstyrning och 

ägarstruktur i Sverige jämfört med de anglosaxiska länderna. Den brittiska och 

amerikanska bolagsstyrningsmodellen utgår från ett anglosaxiskt synsätt där man 

använder sig av den så kallade “one-tier model” medan den svenska modellen i högre 

utsträckning liknar den kontinentaleuropeiska “two-tier model”. Karakteristiskt för 

one-tier model är att det bara finns ett beslutsorgan i bolaget medan 

ledningsfunktionen i two-tier model är uppdelad i två beslutsorgan, ett övervakande 

och ett verkställande organ (Bolagsstyrning, 2016). 

  

De mest väsentliga skillnaderna i bolagsstyrningen mellan länderna är kopplade till 

ägarstrukturen och styrelsens sammansättning. Svenska börsbolag har oftast en 

kontrollerande ägare, medan börsbolag i Storbritannien och USA i större utsträckning 

har ett spritt ägande  (Bolagsstyrning, 2016). Större, kontrollerande aktieägare har i 

tidigare studier setts som en alternativ form av bolagsstyrning, där dessa aktieägare 

iklär sig en övervakande roll avseende ledningens beteende (Shleifer och Vishny, 

1997). Deegan (2013) menar att transparens är än viktigare för bolag med ett spritt 

ägande. I och med att dessa aktieägare inte har samma tillgång till information om den 

underliggande finansiella utvecklingen i verksamheten som större, kontrollerande 

ägare har, så är informationsasymmetrin högre mellan dem och ledningen (ibid). Av 

denna anledning spelar de övergripande bolagsstyrningsprinciperna en större roll i de 

anglosaxiska länderna. En annan väsentlig skillnad mellan ländernas bolagsstyrning 

är att i Storbritannien och USA är det vanligt förekommande att VD:n och övriga 

delar av ledningen även utgör en del av styrelsen samt i vissa fall att VD:n även utgör 

styrelseordförande i bolaget. I Sverige begränsar aktiebolagslagen såväl antalet 

ledningspersoner i styrelsen samt möjligheten för VD:n att även inta posten som 

styrelseordförande (8 kap. 49 §ABL). Således finns det ett värde i att undersöka även 
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den svenska marknaden för att se huruvida de slutsatser som fattats i de studier som 

genomförts i Storbritannien och USA även är relevanta i Sverige.  

  

Givet de skillnaderna i ägarstruktur och bolagsstyrning som råder mellan Sverige och 

storbritannien finner vi det intressant att i så stor utsträckning som möjligt applicera 

samma analys som AbuGhazaleh et al (2011) på den svenska marknaden och bolag 

noterade på Stockholmsbörsen, i syfte att utvärdera om de bakomliggande orsakerna 

till en goodwillnedskrivning skiljer sig mot tidigare forskning som primärt fokuserar 

på Storbrittanien. Mot bakgrund av detta har vi även kommit fram till våra 

forskningsfrågor och vårt syfte enligt nedan. 

  

1.3  Syfte 

Studien avser att undersöka om det går att påvisa ett samband mellan 

goodwillnedskrivningar och företagets ekonomiska utveckling, företagsledningens 

incitament och företagets bolagsstyrning bland bolag i Sverige. Då den svenska 

bolagsstyrningsmodellen och ägarstrukturen skiljer sig från den anglosaxiska, syftar 

studien även till att utvärdera om utfallen i denna studie avviker från en tidigare 

genomförd studie i Storbritannien och om avvikelserna kan hänföras till just 

skillnaderna i ländernas ägarstruktur och bolagsstyrning. 

  

1.4  Forskningsfrågor 

Går det att påvisa ett samband mellan goodwillnedskrivningar och företagets 

ekonomiska utveckling, företagsledningens incitament och företagets bolagsstyrning 

bland svenska bolag? 

  

Går det att se skillnader mellan bolag i Sverige och Storbritannien avseende hur 

företagets ekonomiska utveckling, företagsledningens incitament och företagets 

bolagsstyrning påverkar nedskrivning av goodwill och går det att koppla vissa 

skillnader till ländernas olika ägarstrukturer? 

  

1.5  Avgränsningar 

Då studien fokuserar på Sverige och svenska bolag har vi valt att avgränsat oss till 

bolag noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista. Anledningen till varför vi har valt 

att fokusera på noterade bolag på just Nasdaq Stockholms huvudlista är på grund av 

de informationskrav samt krav på IFRS-redovisning som ställs på dessa bolag, vilket 

underlättar informationsinsamlingen. Vi har inte inkluderat andra reglerade 

handelsplatser, såsom NGM Nordic MTF, eller oreglerade handelsplatser såsom 

Nasdaq First North, då det råder skillnader i såväl noteringskrav som inriktning bland 

medlemmarna på de olika handelsplatserna.  
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2.  Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi att presentera relevanta teorier för denna studie som vi 

använt oss av när vi analyserat resultatet i avsnittet “5. Analys och diskussion”. Vi 

inleder med att förklara begreppen goodwill, IAS 36 och IFRS 3 med mera för att 

läsaren ska få förståelse för ämnet. Vidare beskriver vi relevanta teorier för vår 

studie. Därefter introducerar vi tidigare studier om goodwillnedskrivning. 

2.1 Teoretisk inledning 

Agentteorin förklarar problematiken med det faktum att ledningens och ägarnas 

incitament i olika fall kan skilja sig åt. Teorin är relevant för studien eftersom vi 

undersöker huruvida ett potentiellt ägande i bolaget bland personer i ledningsgruppen 

begränsar uppkomsten av opportunistiska goodwillnedskrivningar genom att 

intressena för ledningen respektive aktieägarna sammanflätas. Vidare kommer vi att 

beskriva positiv redovisningsteori, en applicering av agentteorin, som grundar sig i att 

företagsledningar är nyttomaximerande. Teorin förklarar uppkomsten till fenomenen 

Earnings Management, Big Bath och resultatutjämning, där ledningen använder sin 

handlingsfrihet för att skriva ned goodwill eller vidta andra redovisningsåtgärder för 

att justera resultatet på ett sätt som gynnar dem själva. Det är därför det finns 

regelverk och principer för bolagsstyrning, för att begränsa ledningens 

opportunistiska beteende samt minimera informationsasymmetrin mellan ledningen 

och aktieägarna. 

  

För att svara på studiens syfte behövs även tidigare forskning för att få en klar grund 

för analysen. 

 

2.2 Tillgångar 

Enligt IFRS definieras en tillgång som en resurs som kan förväntas ge ekonomiska 

fördelar i framtiden. En tillgång delas upp i anläggningstillgångar och 

omsättningstillgångar. En omsättningstillgång är en tillgång som är avsedd att 

omsättas inom tre år, antingen genom försäljning eller förbrukning.  En 

anläggningstillgång däremot är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk i 

verksamheten (4 kap. 1 § ÅRL). Anläggningstillgångar delas in i materiella-, 

immateriella- och finansiella anläggningstillgångar. Materiella tillgångar utgörs av de 

fysiska tillgångar som ett företag har såsom maskiner och inventarier, medan 

immateriella tillgångar är icke fysiska tillgångar, såsom exempelvis goodwill. 

Finansiella anläggningstillgångar utgörs av exempelvis andelar i intresseföretag 

(ibid).  

  

2.3 Goodwill 

Det finns två typer av goodwill, internt upparbetad goodwill och förvärvad goodwill. 

Goodwill som uppkommer vid rörelseförvärv utgörs av skillnaden mellan 

köpeskillingen och nettotillgångarnas verkliga värde och redovisas som en 
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immateriell tillgång i balansräkningen. Denna typ av goodwill representerar de 

framtida ekonomiska fördelar som uppkommer från förvärvade tillgångar som inte 

redan är identifierade och separat redovisade (IAS 38). Internt upparbetad goodwill 

genereras internt över tid genom aktiviteter som skapar framtida ekonomiska fördelar. 

Internt upparbetad goodwill får enligt IAS 38 inte redovisas som en tillgång i 

balansräkningen då den inte är identifierbar, bolaget saknar kontroll över posten och 

anskaffningsvärdet inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (IAS 38). Notera att vi i 

denna studie generellt syftar på förvärvad goodwill när vi använder begreppet 

goodwill. 

  

2.3.1 Definitionen av goodwill 

Goodwill är ett historiskt omdebatterat ämne (Guiliani och Brännström, 2011). Flera 

studier har försökt definiera vad goodwill egentligen utgörs av men begreppet är 

fortsatt vagt (ibid). Forskning kring definitionen av goodwill är inte enbart en fråga av 

akademiskt intresse utan även i allra högsta grad relevant för hur goodwill praktiskt 

hanteras av företag i samband med förvärv samt nedskrivningsprövningar (ibid). 

 

Johnson och Petrone (1998) har identifierat två övergripande synsätt när det gäller 

goodwill, top-down-perspektivet och bottom-up-perspektivet. Top-down-perspektivet 

förklarar goodwill som det värde som återstår efter att revisorn identifierat det 

förvärvade bolagets nettotillgångar, en redovisningsmässig residual helt enkelt 

(Johnson & Petrone, 1998). Bottom-up-perspektivet förklarar goodwill som de 

förvärvade tillgångarnas övervärde, den premie över nettotillgångarnas bokförda 

värde som förvärvaren är villig att betala (Johnson & Petrone, 1998). 

 

 

Bottom-up perspektivet erbjuder följande möjliga förklaringar till varför goodwill 

uppstår (ibid): 

 

• Det verkliga värdet överstiger det redovisade värdet av målbolagets redovisade 

nettotillgångar - Att uppskatta en tillgångs verkliga värde kan vara utmanande i vissa 

fall och det kan finnas redovisningsmässiga anledningar att försöka begränsa vissa 

tillgångars bokförda värden kopplat till rådande av- och nedskrivningsprinciper. 

 

 • Verkligt värde på övriga nettotillgångar som inte har redovisats av målbolaget - 

Det är möjligt att målbolaget har oidentifierade immateriella tillgångar som inte 

redovisats då de inte uppfyller de redovisningskriterier som krävs, alternativt att 

regelverket förbjuder aktivering av dessa kostnader. Exempel på detta kan vara 

forsknings- och utvecklingskostnader som uppkommit under forskningsfasen. 

 

 • "Going concern"-värdet i målbolagets befintliga verksamhet - Målbolagets 

möjligheter, genom bland annat synergier, att visa på en högre totalavkastning för de 

gemensamma tillgångarna jämfört med avkastningen för dessa tillgångar var för sig 

har ett värde. 

 

 • Värdet på de synergieffekter som uppstår genom förvärvet - Dessa synergier är 

unika för varje företagskombination eftersom varje kombination skapar olika 

synergier och därmed olika värden. 
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 • Övervärdering av den likvid som erläggs av förvärvaren - Detta uppstår särskilt i 

samband med aktiefinansierade förvärv för noterade bolag där värdet på respektive 

bolags aktier baseras på marknadspriset som i sin tur är avhängig likviditeten i aktien. 

Den dagliga handelsvolymen är vidare sannolikt långt lägre än den volym som 

emitteras i samband med förvärvet och det är inte säkert att samma antal aktier har 

emitterats om det först hade genomförts en nyemission och förvärvet sedan betalats 

med likviden från nyemissionen. 

 

 • Övervärdering av förvärvets tillgångar - Detta kan föranledas av en 

konkurrensutsatt budgivning varigenom priset drivs upp och att det därmed uppstår en 

skillnad mellan anskaffningspriset och bokfört värde, eller med andra ord goodwill. 

Införandet av IFRS 3 representerar ett försök till att förtydliga goodwill. IFRS 3 

erbjuder definitionen “En tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar 

som uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är 

enskilt identifierade och separata redovisade” (IFRS 3, §68). IFRS 3 beskriver vidare 

goodwill som ”nettot per förvärvstidpunkten av beloppen för de identifierbara 

förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna värderade enligt IFRS” (IFRS 3, 

§32b). 

 

Enligt IFRS 3 ska goodwill först och främst beräknas som nettot av de identifierade 

förvärvade tillgångarna och skulderna (top-down). När goodwill väl identifierats ska 

det enligt IFRS 3 brytas ned till dess beståndsdelar och beskrivas i noterna (bottom-

up). IFRS 3 kombinerar således de två olika perspektiven, vilket enligt Giuliani och 

Brännström (2011) ger upphov till förvirring och försämrar såväl efterlevnad som 

jämförbarhet. Giuliani och Brännström (2011) noterar en stor diskrepans i 

redovisningen av goodwill bland de studerade bolagen. Av den anledningen hävdar 

Giuliani och Brännström att man kan tala om ett glapp mellan teori (IFRS 3) och hur 

bolag agerar i praktiken. Giuliani och Brännström (2011) menar att glappet mellan 

teori och praktik delvis beror på just IFRS försök att kombinera de två allmänna 

perspektiven, top-down och bottom-up (ibid). 

  

2.3.2 Goodwill i praktiken 

Gauffin och Nilsson har i årliga rapporter, för åren 2005-2017, studerat hur de 

svenska börsnoterade företagen redogjort för sina företagsförvärv vad gäller 

framförallt immateriella tillgångar och goodwill. De mest förekommande 

immateriella tillgångarna var kundavtal/relationer, system/teknologi och varumärken. 

När de studerar relationen mellan immateriella tillgångar och goodwill hos olika 

förvärvare noterar de att cirka 30% av övervärdet allokeras till identifierade 

immateriella tillgångar och att resterande cirka 70% allokeras till goodwill (Gauffin 

och Nilsson, 2019). 

 

Att så stor del av de immateriella nettotillgångarna redovisas som goodwill kan ha att 

göra med det som forskarna Detzen och Zülch (2012) tar upp i sin studie. De menar 

att företagsledningar med ekonomiska incitament kopplade till företagens resultat 

redovisar så stor andel goodwill som möjligt vid förvärv, då goodwill inte skrivs av 

som andra tillgångar. Vidare observerar Gauffin och Nilsson (2019) närmast 

försumbara nedskrivningar av goodwill i relation till totalt redovisad goodwill bland 
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de studerade bolagen i sin senaste rapport. I rapporten går det att läsa att andelen 

goodwillnedskrivningar för året 2017 uppgick till 0,7% (exklusive Ericssons 

nedskrivning), för 2016 till 0,6%, och för åren 2014 och 2015 till knappt 0,9% 

(Gauffin och Nilsson, 2019). Tillsammans med en stadig andel årliga förvärv gör 

detta att andelen goodwill bland svenska börsbolag ökar väsentligt över tid (ibid). 

Goodwill som andel av totala tillgångar uppgår till 18,3% för 2017, en ökning med 

cirka 3 procentenheter de senaste fem åren. Med ökad andel goodwill ökar också 

riskerna vid en konjunkturnedgång och om den finansiella bedömningen av de 

underliggande kassagenererande enheterna avsevärt försämras (ibid). Stora 

nedskrivningar av goodwill skulle kunna leda till att bolagen förbrukar det egna 

kapitalet och tvingas upprätta kontrollbalansräkning (25:13 ABL).   

 

Vidare påpekar Gauffin och Nilsson (2019) att svenska börsnoterade bolag generellt 

inte ger tillräckligt med information till marknaden avseende goodwill. IFRS 3 (2008 

B 64 e) ställer bland annat krav på en beskrivning av de faktorer som utgör redovisad 

goodwill, och de omständigheter som motiverar en köpeskilling som genererar 

goodwill, för varje väsentligt förvärv. Beskrivningen ska med andra ord vara så fyllig 

att det går att uppskatta framtida värdenedgångar baserat bland annat på den (Gauffin 

och Nilsson, 2019). I en rapport för 2014 var det enbart 11% av de studerade bolagen 

som enligt Gauffin och Nilsson förklarar uppkomsten av goodwill på ett 

tillfredställande sätt. 

 

Även Giuliani och Brännström (2011) hävdar att informationsgivningen rörande 

goodwill är bristfällig. Giuliani och Brännström (2011) spekulerar i att en av 

förklaringarna till detta kan vara att bolagen undviker att dela med sig av information 

av konkurrensskäl. Mer information är, sett ur IFRS och kapitalmarknadens 

perspektiv, att föredra före mindre men det måste vägas mot värdet i att inte röja 

strategiskt viktig information för bolagen (Giuliani och Brännström, 2011). 

 

Även efter förvärvet är företagens hantering av goodwill komplex och något av en 

”svart låda” för utomstående (Giuliani och Brännström, 2011). Sedan 2005 när IFRS 

infördes i Sverige så skrivs goodwill inte av utan genomgår uteslutande en årlig 

nedskrivningsprövning (se ”2.3.5 IAS 36 Nedskrivningar” för ytterligare 

information). Lander och Reinstein (2003) respektive Herz et al (2001) har 

identifierat åtminstone två huvudproblem kopplat till detta. 

  

Det första problemet uppstår när målbolaget integreras i det förvärvande bolaget eller 

i dotterbolagen till det förvärvande bolaget, vilket gör att det är svårt att göra separata 

utvärderingar av målbolagets utveckling och redovisning. Det ter sig således näst 

intill omöjligt att i dessa fall enskilt utvärdera goodwill relaterat till målbolaget, skilt 

från annan goodwill i det förvärvande bolagets koncern (Lander och Reinstein, 2003; 

Herz et al, 2001). 

  

Det andra problemet har att göra med svårigheterna att hålla isär förvärvad goodwill 

från internt upparbetad sådan. Enligt IFRS (IAS 38) är det inte tillåtet att redovisa 

internt upparbetad goodwill som en tillgång i balansräkningen. Detta beror på att 

internt upparbetad goodwill inte är en identifierbar resurs, vilket betyder att den 

varken är avskiljbar eller under företagets kontroll. Samtidigt är det väldigt svårt att 

över tid separat mäta den goodwill som uppstod vid förvärvstillfället från sådan 
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goodwill som uppstått därefter. Detta gör att internt upparbetad goodwill indirekt kan 

aktiveras vid en nedskrivningsprövning, antingen medvetet eller omedvetet (ibid). 

Dessutom ger nedskrivningsprövningen upphov till stora möjligheter till egna 

bedömningar och tolkningar för ledningen (AbuGhazaleh et al., 2011). Vid 

förvärvstillfället värderas goodwill till verkligt värde som bestäms av köpeskillingen i 

transaktionen. Vid nedskrivningsprövningar av goodwill värderas goodwill istället till 

återvinningsvärdet som oftast bestäms av nyttjandevärdet (Marton, et al. 2010). 

Ledningen kan beroende på deras egna incitament överdriva, minimera eller helt avstå 

goodwillnedskrivningar genom att anpassa de underliggande antaganden som ligger 

till grund för nedskrivningsprövningen (ibid). Ett exempel på ett sådant antagande är 

den diskonteringsränta som utgör en väsentlig parameter i de kassaflödesbaserade 

värderingsmodeller som används i samband med nedskrivningsprövningar av 

goodwill (Carlin och Finch, 2009). Carlin och Finch (2009) menar att 

diskonteringsräntan utgör en avgörande del av det handlingsutrymme som ges inom 

IFRS och att den används av företag på ett opportunistiskt sätt. Gauffin och Thörnsten 

(2010) noterade exempelvis att över 40% av de svenska börsnoterade bolagen i deras 

studie sänkte diskonteringsräntan 2009 jämfört med 2008 trots att den riskfria räntan 

steg. Ett annat sådant exempel är den affärsplan och de kassaflöden som 

verksamheten förväntas generera i framtiden, information som är totalt okänd för 

marknaden. 

 

Det faktum att goodwill är ett så pass diffust och subjektivt begrepp, tillsammans med 

den begränsade transparensen kring redovisningen av goodwill, skapar problem när 

det gäller att korrekt värdera, revidera och tolka goodwill (Brännstrom et al., 2009). I 

Gauffin och Nilssons rapport för 2019 beskriver de IASB:s oro för att den årliga 

goodwillprövningen är så pass subjektiv att reduceringar av goodwillvärden tenderar 

att komma alltför sent för att vara informativa för investerare. Tidigare forskning 

pekar också på att införandet av IFRS för svenska börsbolag och avskaffandet av 

löpande avskrivningar på goodwill har begränsat signalvärdet av 

goodwillnedskrivningar. Hamberg och Beisland (2014) undersökte exempelvis 

värdepåverkan av goodwillnedskrivningar för börsnoterade bolag i Sverige, före 

respektive efter införandet av IFRS. Utfallet i studien visar på ett negativt samband 

mellan goodwillnedskrivningar och kursutveckling före införandet av IFRS i Sverige 

medan studien inte lyckas finnas något samband efter införandet. 

 

Vidare menar Gauffin, Hagström och Nilsson (2016) att följderna av en bristfällig 

rapportering av goodwill är begränsade. De hävdar vidare att så länge avvikelserna 

från gällande redovisningsregler inte är väsentliga så kommer följderna från bolagets 

revisor eller börsen vara begränsade till ett påpekande eller en synpunkt i ett 

revisions-PM. Det vill säga, det kommer knappast leda till en oren revisionsberättelse 

och ingen kommunikation kommer heller bli offentlig för allmänheten (ibid). 

Sammantaget bidrar detta till mindre transparens kring goodwill och ökade 

möjligheter för ledningen att manipulera nedskrivningsprövningar av goodwill. 
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2.3.3 Skillnader i övervakning mellan Sverige och Storbritannien 

Redovisningen av bland annat goodwill, skiljer sig åt väsentligt bland länder runtom i 

världen trots försöken till harmonisering (Leuz, 2010). Detta beror till stor del på att 

övervakningen skiljer sig åt, vilket i sin tur är ett resultat av bland annat ländernas 

olika juridiska system, finansiering och politiska inflytande (ibid). Leuz (2010) 

hävdar exempelvis att globalt harmoniserade redovisningsstandarder inte kommer att 

bli verklighet om man inte också finner en lösning där även övervakningen 

harmoniseras. Vidare menar Leuz et al (2003) att just starka regulatoriska 

övervakande institutioner skyddar investerare och begränsar företagens möjligheter 

att manipulera redovisningen på ett opportunistiskt sätt.  

 

I Storbritannien är det den privata organisationen Financial Reporting Review Panel 

(FRRP) som övervakar och granskar den information som offentliggörs av 

börsnoterade bolag. Det är också FRRP som har möjlighet att bötfälla bolag som inte 

följer de standarder som råder. I Sverige ligger är det börsens uppgift att finna fel och 

kräva bolag att rätta dessa felaktigheter. Börsen saknar samtidigt befogenhet att 

utdöma viten till bolag som inte sköter sig utan behöver i dessa fall vända sig till 

Finansinspektionen (FI) som fattar beslut kring eventuella påföljder. 

 

I en studie från 2010 undersöker Berger skillnaderna i övervakning på 

kapitalmarknaden bland länderna i Europa. Berger (2010) noterar i sin studie att den 

svenska börsen inte identifierade några fel under 2007, vilket gör att han ställer sig 

frågan huruvida det är ett tecken på hög kvalitet eller svag övervakning (Berger, 2010 

s.32). Gauffin och Thörnsten (2010) ifrågasätter även de övervakningen i Sverige när 

de noterar att goodwillnedskrivningarna bland svenska börsbolag, som andel av total 

goodwill, enbart uppgick till 1,5% under finanskrisåret 2008. Detta står alltså i stark 

kontrast till motsvarande andel samma år i USA som uppgick till hela 30%. Gauffin 

och Thörnsten (2010) menar att denna markanta skillnad åtminstone delvis måste vara 

en effekt av mer effektiv övervakning av SEC (den amerikanska motsvarigheten till 

Finansinspektionen).  Berger (2010) kritiserar samtidigt även FRRP för att vara alltför 

fokuserade på redovisningen och att de inte granskar olika värderingsansatser i 

tillräckligt hög utsträckning, vilket Berger menar begränsar effekterna av 

övervakningen. 

 

 

2.3.4 IFRS 3 

IFRS 3 är en standard som ställer krav på hur den finansiella rapporten ska utformas 

vid ett rörelseförvärv, vilket även omfattar redovisningen av förvärvad goodwill. 

IFRS 3 infördes 2004 och blev aktuellt för svenska börsnoterade bolag 2005, när EU-

direktivet avseende IFRS-krav för bolag på reglerade marknader inom EU trädde i 

kraft (Marton et al, 2013). Syftet med standarden var att förbättra relevansen, 

jämförbarheten och tillförlitligheten samt att öka antalet identifierade immateriella 

tillgångar och begränsa andelen goodwill vid företagsförvärv (IFRS 3). IFRS 3 ställer 

även krav på bolagen att lämna kvalitativ information avseende de faktorer som gett 

upphov till goodwill.  
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Enligt IFRS 3 ska det förvärvande bolaget identifiera målbolagets tillgångar och 

skulder vid förvärvstidpunkten och redovisa förvärvet enligt förvärvsmetoden. 

Målbolagets tillgångar och skulder värderas till verkligt värde och eventuella 

immateriella tillgångar,  såsom varumärke och kundrelationer, identifieras i den 

utsträckning det är möjligt. Verkligt värde definieras av IFRS 3 som “Det pris som 

vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid 

överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer”. Detta 

innebär att det kan förekomma både över- och undervärden på samtliga tillgångar och 

skulder. Den positiva differens som uppstår mellan köpeskillingen och 

nettotillgångarnas verkliga värde, inklusive eventuella identifierade immateriella 

tillgångar, bokförs som goodwill och tas upp som en immateriell tillgång i 

balansräkningen. Ett eventuellt underskott leder istället till en nedskrivning av 

tillgångarnas värde i motsvarande mån (IFRS 3). 

 

2.3.5 IAS 36 Nedskrivningar 

IAS 36 redogör för när det föreligger ett nedskrivningsbehov och gäller alla slags 

tillgångar. Syftet med standarden är ”att beskriva de metoder som ett företag ska 

använda för att säkerställa att dess tillgångar inte redovisas till ett högre värde än 

återvinningsvärdet” (IAS 36, 2018). I samband med att IFRS 3 infördes 2004 

ändrades IAS 36 så att goodwill och andra tillgångar med  obestämbar 

nyttjandeperiod inte längre skrivs av löpande utan enbart nedskrivningsprövas årligen 

(Gauffin och Nilsson, 2019).  

 

Åsikterna om den nya standarden för hantering av goodwill går isär och Schatt, et al. 

(2016) menar att det finns både fördelar och nackdelar med revideringen av IAS 36. 

Författarna menar att fördelarna med det nya tillvägagångssättet är att företagen har 

större möjligheter att dela med sig av information om verksamhetens underliggande 

finansiella utveckling. Samtidigt finns det de som hävdar att nedskrivningsprövningar 

är komplicerade och dyra att genomföra. De hävdar vidare att det ger ledningen större 

utrymme att manipulera resultatet än tidigare när goodwill skrevs av systematiskt 

(Schatt et al, 2016).  

 

Enligt IAS 36 ska bolag genomföra en årlig nedskrivningsprövning, oavsett om det 

finns en indikation eller ej på värdeminskning. Det finns inga bestämmelser som styr 

när under året en prövning ska genomföras, däremot bör nedskrivningsprövningar 

genomföras vid samma tidpunkt varje år (IAS 36:80-99). Vid en 

nedskrivningsprövning görs en bedömning av huruvida återvinningsvärdet överstiger 

det redovisade värdet eller ej. När en tillgång redovisas till ett högre värde än 

återvinningsvärdet ska det redovisade värdet enligt IAS 36 skrivas ner. 

Återvinningsvärdet är det högsta värdet av tillgångens verkliga värde (minus 

försäljningskostnader) och tillgångens nyttjandevärde (IAS 36:22). Det är samtidigt 

viktigt att inte förväxla återvinningsvärdet med verkligt värde i samband med 

nedskrivningsprövningar av goodwill (Marton et al. 2010). Verkligt värde är ofta 

väldigt svårt att uppskatta då det saknas en marknad för denna typ av transaktioner, 

vilket gör att bolag generellt använder sig av ett uppskattat nyttjandevärde när 

återvinningsvärdet ska fastställas. Med nyttjandevärde menas nuvärdet av de 

förväntade framtida kassaflöden som den förvärvade tillgången kommer att generera. 

Goodwill genererar visserligen inget kassaflöde i sig men baseras på kassaflöden från 
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en eller flera olika kassagenererande enheter som utgör underlaget vid beräkningen av 

nyttjandevärdet. Det är även vanligt att nyttjandevärdet överstiger verkligt värde just 

för att det baserar sig på en modell som är känslig för de antaganden som appliceras 

och som i regel är högst subjektiva (Marton et al. 2010). Detta gäller inte minst den 

diskonteringsränta som används (Carlin och Finch, 2009). Diskonteringsräntan ska 

enligt IAS 36 i första hand motsvara avkastningskravet bland liknande, 

marknadsmässiga transaktioner eller noterade bolag och i andra hand bolagets egna 

kapitalkostnader (IAS 36, s. 55). Samtidigt är diskonteringsräntan kanske den 

parameter som ger ledningen störst möjlighet att påverka värderingen av 

nyttjandevärdet och därmed återvinningsvärdet Carlin och Finch (2009).  

 

Den nedskrivningsprövning som görs och beräkningen av återvinningsvärdet är högst 

subjektiv och långt ifrån samtliga av de antaganden som ligger till grund för 

beräkningen är kända för utomstående (Brännström et al., 2009); Gauffin och 

Nilssons, 2019). En nedskrivning av goodwill redovisas som en kostnad i 

resultaträkningen och det årliga resultatets utfall är såklart en viktig 

bedömningsparameter för många företagsledningar och i vissa fall påverkar det även 

ledningens ersättning (Xie, Davidson & DaDalt, 2003). Således finns det incitament 

för ledningar att hantera nedskrivningsprövningar på ett opportunistiskt sätt, det vill 

säga överskatta återvinningsvärdet när de vill undvika nedskrivningar och underskatta 

det när de vill framkalla en nedskrivning (Marton et al, 2010). Den stora graden 

tolkningsfrihet kopplad till nedskrivningsprövningen av goodwill gör även att bolaget 

kan “dölja” ett nedskrivningsbehov genom att indirekt aktivera internt upparbetad 

goodwill, vilket är ett problem i sig i och med att IFRS uttryckligen förbjuder det 

(Lander och Reinstein, 2003). Det är även av den anledningen som IAS 36 förbjuder 

återföring av nedskrivning av goodwill, då det är svårt att avgöra vad som avser 

internt upparbetad goodwill och vad som avser förvärvad goodwill, samtidigt som 

återföring av nedskrivningar av andra tillgångsslag är tillåtet (IAS 36:110-116; §125 

IAS 36). 

  

2.4 Agentteori och positiv redovisningsteori   

Agentteorin förklarar förhållandet mellan agenten (ledningen) och principalen 

(aktieägarna). Grunden för denna teori är att det finns ett kontraktsförhållande mellan 

principalen och agenten, vilket innebär att principalen överlåter ansvaret och 

beslutsfattning till agenten (Schroeder, Clark och Cathey, 2014). 

  

Inom agentteorin pratar man om agentproblemet, vilket grundar sig i att agenten 

tenderar att agera opportunistiskt (Jensen & Meckling, 1976). Detta fenomen har i sin 

tur gett upphov till positiv redovisningsteori, som en förklaring till ledningens val av 

redovisningsprinciper och eventuella redovisningstekniska åtgärder. Det kan handla 

om att ledningen manipulerar resultatet genom att öka innevarande års resultat på 

bekostnad av framtida resultat, alternativt att denne utnyttjar sitt tolkningsutrymme till 

att genomföra opportunistiska goodwillnedskrivningar. Positiv redovisningsteori är en 

applicering av agentteorin och utvecklades av Watts och Zimmerman (1986) under 

1970-talet. Watts och Zimmerman förklarar att det opportunistiska agerandet påverkar 

den finansiella rapporteringen och ger intressenterna en missvisande bild av bolagets 

finansiella ställning. 
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Positiv redovisningsteori presenterar tre hypoteser som förklarar förekomsten av olika 

redovisningsprinciper: 

  

i) Bonusplanhypotesen: antyder att om företagsledningens bonussystem är 

kopplad till redovisat resultat så kommer den att använda sådana 

redovisningsmetoder som maximerar utfallet i bonussystemet. Detta 

beteende skulle i sin tur kunna leda till en missvisande bild av bolagets 

underliggande finansiella ställning och utveckling, vilket skulle försvåra 

för principalen (aktieägarna) att fatta välinformerade investeringsbeslut 

(Xie, Davidson & DaDalt, 2003). 

 

ii) Skuldkontraktshypotesen: när företaget har relativt omfattande 

skuldförbindelser kommer företagsledningen att använda 

redovisningsmetoder i syfte att förbättra resultatet. Därav kan det finnas ett 

negativt samband mellan skuldsättningsgraden i ett bolag och redovisade 

goodwillnedskrivningar. 

 

iii) Politiska kostnadshypotesen: menar att finns skillnad mellan stora och små 

bolag och hur de väljer att redovisa sitt resultat. Watts och Zimmerman 

menar att stora bolag drar till sig mer uppmärksamhet än små bolag och att 

det är mer sannolikt att staten eller andra politiska intressenter 

uppmärksammar bolag med höga resultat. För att undvika detta använder 

stora bolag redovisningsmetoder för att redovisa lägre vinst (Watts & 

Zimmerman, 1990). 

  

Ett sätt att begränsa agentproblemet är genom att se till att ledningen har ett 

betydande aktieägande i bolaget, vilket gör att ledningens och aktieägarnas intressen 

sammanflätas (Jensen, 1993). Utöver detta spelar bolagsstyrningen och 

rapporteringsskyldigheten en viktig roll i att begränsa ledningens opportunistiska 

beteende och att minimera informationsasymmetrin mellan ledning och aktieägare. 

Såväl relevanta regelverk som bolagsstyrning återkommer vi till längre ned i avsnittet. 

 

2.5 Earnings Management 

Earnings Management kan förklaras av agentteorin och positiv redovisningsteori och 

är ett fenomen som började uppmärksammas redan på 1960-talet. Forskaren Dye 

(1986) menade att Earnings Management främst används för att nå de resultatmål som 

fastställts inför året. Earnings Management möjliggörs genom det tolkningsutrymme 

som tillåts inom redovisningen genom bland annat hantering av goodwill, vilket ger 

företagsledningen en möjlighet att manipulera resultatet på ett sådant sätt som gynnar 

dem själva. 

  

En typ av Earnings Management är Big Bath Accounting, vilket är ett begrepp för när 

ledningen överdriver ett dåligt resultat i syfte att förbättra möjligheterna för ett bättre 

resultat i framtiden (Jordan & Clark, 2004). Big Bath Accounting inträffar ofta under 

sämre år eller i samband med att en ny VD tillträder. Genom att exempelvis skriva 

ned goodwill kan den nytillträdde VD:n skapa goda förutsättningar för ett högre 

resultat i framtiden samtidigt som kostnaderna för innevarande period kan hänföras 

till dennes företrädare (Schilit, 1993; Schäffer et al, 2012). 
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Resultatutjämning är ett annat fenomen inom Earnings Management och förekommer 

antingen naturligt eller avsiktligt. Den naturliga resultatutjämningen sker automatiskt 

genom att bolaget genererar en jämn resultatström enligt Wang & Williams (1994), 

medan den avsiktliga resultatutjämningen förekommer när företagsledningen 

använder redovisningsmetoder för att manipulera resultatet. Zucca och Campbell 

(1992) hävdar att bolag tenderar att jämna ut resultatet med hjälp av avskrivningar 

och nedskrivningar när resultatet är onormalt högt, vilket också är i linje med de 

resultat som presenteras av AbuGhazaleh et al (2011). De menar att den 

tolkningsfrihet som goodwill ger upphov till gör goodwillnedskrivningar till ett 

verktyg för resultatutjämning. 

  

Motiven bakom avsiktlig resultatutjämning är att undvika risken för konkurs, undvika 

oberäkneliga skattekostnader och även undvika uppmärksamhet från myndigheter och 

andra övervakande organ (Trueman & Titman, 1988). Andra studier påvisar att 

resultatutjämning kan vara drivet av nyttomaximerande initiativ från ledningen och att 

detta fenomen ökar när ledningen har en prestationsbaserad ersättning kopplad till 

bolagets aktiekurs (Grant, Markarian & Prabonetti, 2009). 

  

Problemet med såväl Big Bath som resultatutjämning är att det ger en missvisande 

bild av bolagets finansiella ställning och resultat och försvårar för investerare att fatta 

välinformerade investeringsbeslut. (Zucca och Campbell, 1992, p. 36).  

  

2.6 Bolagsstyrning 

Studiens syfte är delvis att undersöka skillnader mellan resultatet i denna studie och 

resultatet från tidigare genomförd studie av AbuGhazaleh et al (2011), vilken baseras 

på den brittiska marknaden. Det råder skillnader i ländernas ägarstruktur och 

bolagsstyrning och därför är det intressant att analysera likheter och skillnader i 

resultatet i de båda studierna. Skillnaderna i ländernas bolagsstyrning kan förklaras av 

lagar och regler, men sägs ha formats av om landet är anglosaxiskt eller kontinentalt 

(Smith, 2006). 

  

De två vanligaste bolagsstyrningsmodellerna är “one-tier model” och  “two-tier 

model”. One-tier model är vanlig i anglosaxiska länder som USA och Storbritannien. 

Karakteristiskt för one-tier model är att det bara finns ett beslutsorgan i bolaget, 

styrelsen. Styrelsen har en verkställande funktion men delegerar det dagliga arbetet 

till en särskilt utsedd styrelseledamot (s.k. “managing director”). Two-tier model 

tillämpas av kontinentaleuropeiska länder såsom Tyskland. Karakteristiskt för two-

tier model är att ledningsfunktionen delas upp i två strikt skilda beslutsorgan, ett 

övervakande och ett verkställande. En person som utgör en del av det ena organet kan 

inte även utgöra en del av det andra (Bolagsstyrning, 2016). 

  

Den svenska bolagsstyrningsmodellen följer “Svensk kod för bolagsstyrning” och kan 

antas ligga någonstans mellan den anglosaxiska och den  kontinentaleuropeiska 

modellen. Svensk kod för bolagsstyrning är ett ramverk som syftar till att öka 

förtroendet för bolagsstyrning i Sverige (Bolagsstyrning, 2016). Koden ämnar till att 

minska informationsasymmetrin mellan aktieägare och företagsledning. Olika 

handelsplatser ser olika strikt på Svensk kod för bolagsstyrning. Exempelvis måste 
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noterade bolag på Nasdaqs huvudlista motivera eventuella avvikelser från koden i en 

bolagsstyrningsrapport. Enligt svensk kod för bolagsstyrning har styrelsen det yttersta 

ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen måste följa de riktlinjer 

som beslutats av ägarna på bolagsstämman. Den verkställande direktören är 

underordnad styrelsen och måste följa de riktlinjer som styrelsen delgivit (ibid). 

  

Den svenska bolagsstyrningsmodellen liknar den kontinentaleuropeiska på så sätt att 

det finns en principiell utgångspunkt i att hålla isär rollerna och arbetsfördelningen 

mellan ledningen och styrelsen. Den svenska koden för bolagsstyrning tillåter 

maximalt en person ur ledningen att även sitta i styrelsen och en majoritet av 

styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets 

ledning. Dessutom stipulerar koden att minst två av ledamöterna ska vara oberoende i 

förhållande till större aktieägare (vilket definieras som aktieägare med innehav som 

överstiger 10 procent av rösterna eller kapitalet i bolaget) (Bolagsstyrning 2016). 

Vidare förbjuder svensk lag VD:n att även utgöra styrelseordförande i bolaget (8 kap. 

49§ ABL). Den anglosaxiska modellen skiljer sig markant från den svenska modellen 

och delar istället in styrelseledamöterna i operativa och icke-operativa ledamöter. Den 

brittiska motsvarigheten till den svenska koden för bolagsstyrning tillåter ett 

betydande inslag av operativt ansvariga ledamöter (majoriteten, exklusive ordförande, 

ska vara icke-operativa) och tillåter även VD att utgöra styrelsens ordförande (FRC 

2018). 

  

De flesta svenska börsnoterade bolagens ägarstruktur liknar mer de 

kontinentaleuropeiska än de anglosaxiska. Många av de svenska börsbolagen har ett 

förhållandevis stort antal ägare, men det är vanligt förekommande att det finns en 

ägare eller grupp av ägare vars innehav av aktier är så stort att bolaget kan sägas ha en 

kontrollerande ägare. De anglosaxiska bolagen saknar ofta kontrollerande ägare och 

karaktäriseras snarare av ett väldigt spritt ägande. Kontrollerande aktieägare tar ofta 

ett aktivt ansvar för bolaget genom att delta i valkommitté eller styrelse 

(Bolagsstyrning, 2016). Tidigare studier tyder även på att större, kontrollerande ägare 

kan ses som en alternativ bolagsstyrningsmekanism. Man menar att de på grund av 

sitt stora ägande har starka incitament att övervaka ledningens arbete, vilket kan ske 

såväl i det publika forumet som i det tysta (AbuGhazaleh et al, 2011). 

  

2.7  Tidigare forskning 

Nedskrivning av goodwill är ett väldebatterat ämne och man kan hitta många studier 

och vetenskapliga artiklar som stärker synen av goodwill som ett komplext ämne. 

Nedan följer ett antal relevanta artiklar som vi använt oss av i vår studie och som tar 

upp problematiken kring ledningens handlingsfrihet i samband med bedömningen av 

goodwill. 

  

I en studie av AbuGhazaleh et al. (2011) utgår de från de 500 största börsnoterade 

bolagen i Storbritannien. Stickprovet bestod av 528 observationer mellan åren 2005-

2006, varav 109 av observationerna hade gjort goodwillnedskrivningar. Syftet med 

artikeln var att undersöka om den rådande tolkningsfriheten inom IFRS har gjort att 

ledningen använder sig av goodwill som ett verktyg för att genomföra opportunistiska 

redovisningsåtgärder eller om goodwillnedskrivningar sker i enlighet med IAS 36 

rekommendationer. Författarna lyfter fram två viktiga slutsatser i sin studie. Dels 
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finner de att ledningen generellt utnyttjar sin handlingsfrihet till att genomföra 

goodwillnedskrivningar. De konstaterar att man kan se en koppling mellan 

goodwillnedskrivningar och nyligen genomförda VD-förändringar, samt att 

nedskrivningar görs i samband med onormalt högt eller lågt resultat, vilket tyder på 

en förekomst av Earnings Management. Dels påvisar de att att 

goodwillnedskrivningar är starkt kopplade till bolag med effektiva 

bolagsstyrningsprinciper, vilket indikerar att en stark bolagsstyrning sannolikt kan 

bidra till att minimera opportunistiska goodwillnedskrivningar av ledningen (ibid).  

  

Kopplingen mellan Earnings Management och goodwill bekräftas av författarna Kabir 

och Rahman (2015). Deras studie, som baserar sig på australiensiska bolag under åren 

2007 till 2012, påvisade ett positivt samband mellan en nytillsatt VD och 

nedskrivningar av goodwill. Även AbuGhazaleh et al. (2011) slutsatser kring vikten 

av en effektiv bolagsstyrning för att begränsa förekomsten av opportunistiska 

goodwillnedskrivningar finner stöd i  Kabir och Rahman (2015) studie. Däremot 

antyder Kabir och Rahman (2015) att en stark bolagsstyrning inte helt och hållet 

eliminerar ett opportunistiskt beteende hos ledningen.  

  

Författarna Stenheim och Madsen hade i sin studie från 2016 en liknande ansats som 

AbuGhazaleh et al. (2011), där de undersökte sambanden mellan 

goodwillnedskrivningar och ekonomisk utveckling, bolagsstyrningsmekanismer, 

respektive Earnings Management. Studien baserades på de 288 största börsnoterade 

bolagen i Storbritannien under åren 2005 till 2009. Författarna påvisar framförallt ett 

samband mellan goodwillnedskrivningar och försämrad ekonomisk utveckling, vilket 

tyder på att bolagen faktiskt följer IAS 36 rekommendationer och att 

goodwillnedskrivningar drivs av försämrade ekonomiska förutsättningar snarare än 

opportunistiskt beteende av ledningen. Samtidigt finner studien vissa tecken på 

kopplingar mellan nedskrivning av goodwill och Earnings Management, exempelvis 

genom att en högre andel prestationsbaserad ersättning till bolagets ekonomichef 

leder till lägre goodwillnedskrivningar. Däremot lyckades de inte finna något 

samband mellan bolagens bolagsstyrningsmekanismer och nedskrivning av goodwill. 

 

Ledningens möjligheter till Earnings Management är kopplad till de stora möjligheter 

till egna, subjektiva bedömningar som goodwill och nedskrivningsprövningar av 

goodwill ger upphov till. Valet av diskonteringsränta är en avgörande faktor när det 

kommer till kassaflödesbaserade värderingsmodeller och är således även avgörande i 

samband med nedskrivningsprövningar av goodwill. Carlin och Finch (2009) hävdar 

att diskonteringsräntan utgör ett av starkaste verktygen ledningen kan ta till för att 

påverka utfallet vid nedskrivningsprövningar. I en studie från 2009 undersökte Carlin 

och Finch ett antal australiensiska företags val av diskonteringsränta i samband med 

nedskrivningar i förhållande till en oberoende parts val av diskonteringsränta. 

Resultatet visade att det förekommer ett opportunistiskt beteende vid framställandet 

av den finansiella rapporten och vid val av diskonteringsränta.  

 

Tidigare studier menare vidare att Earnings Management påverkar goodwill redan vid 

förvärvstillfället. Då goodwill är en residualpost, är posten beroende av hur övriga 

tillgångar värderas vid ett företagsförvärv och IFRS ger upphov till en stor andel egna 

tolkningar och bedömningar. Författarna Detzen och Zülch (2012) menar att 

företagsledningar med ekonomiska incitament utnyttjar denna tolkningsfrihet genom 

att redovisa så stor andel goodwill som möjligt vid förvärvstillfället. Detta för att på 
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så sätt minimera de årliga avskrivningarna och belastningen på företagets resultat. 

Studien styrker bonusplanhypotesen, som antyder att om företagsledningens 

bonussystem är kopplat till redovisat resultat så kommer ledningen att använda sådana 

redovisningsmetoder som maximerar utfallet i bonussystemet. Att ledningen redan 

vid förvärvstillfället utnyttjar möjligheten att hantera goodwill opportunistiskt talar 

för att de kommer att uppvisa samma beteende även i samband med 

nedskrivningsprövningar.  
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3.   Metod 

I kapitlet nedan följer vårt tillvägagångssätt och förklaring till hur studien har 

genomförts. Vi börjar med att presentera studiens population och förklarar vidare 

studiens analysmetod, där vi bland annat förklarar variablerna som har använts 

under studiens gång. Vidare presenteras våra hypoteser och i slutet av detta kapitel 

följer en metodkritik. 

  

För att studera om det går att påvisa ett samband mellan goodwillnedskrivningar och 

företagets ekonomiska utveckling, företagsledningens incitament och företagets 

bolagsstyrning bland svenska bolag har vi replikerat en tidigare utförd studie på den 

brittiska marknaden, AbuGhazaleh et al (2011). I detta avsnitt kommer vi göra en 

utförlig genomgång av deras metod och varför just denna metod lämpar sig för vårt 

urval. Vi kommer att presentera tre olika hypoteser för att svara på vår första 

forskningsfråga, det vill säga om det finns ett samband mellan 

goodwillnedskrivningar och företagets ekonomiska utveckling, företagsledningens 

incitament respektive företagets bolagsstyrning. För att svara på hypoteserna har vi 

använt oss av en kvantitativ forskningsmetod, med deduktiv ansats. Vårt utfall har 

slutligen jämförts mot utfallet från studien av AbuGhazaleh et al (2011, vilket 

besvarar vår fjärde hypotes och vår andra forskningsfråga avseende huruvida det går 

att se skillnader mellan börsnoterade bolag i Sverige och Storbritannien. 

 

3.1 Hypoteser 

För att svara på frågeställningarna testades fyra hypoteser, varav de tre första 

hypoteserna är identiska med de som presenteras i studien av AbuGhazaleh et al 

(2011). Den första hypotesen utgår från att goodwillnedskrivningar görs av rationella 

skäl kopplade till faktiska ekonomiska nedskrivningsfaktorer. Hypotes nummer två är 

fördelad på tre påståenden med fokus på opportunistiska goodwillnedskrivningar 

drivet av företagsledningarnas egen nyttomaximering. Den tredje hypotesen baserar 

sig på forskning som visar att en välfungerande bolagsstyrning bidrar till att minimera 

opportunistiska goodwillnedskrivningar. Den fjärde och sista hypotesen är inte 

baserad på AbuGhazaleh et al (2011) studie, utan har utvecklats specifikt för denna 

studie. Syftet med hypotes fyra är att förtydliga diskussionen kring rådande skillnader 

mellan denna studie och AbuGhazaleh et al (2011)  studie vad gäller ägarstruktur och 

bolagsstyrning och dess möjliga effekter på utfallen i hypotes två och tre. Observera 

att hypotes fyra enbart är ett analytiskt hjälpmedel och inte ingår i 

regressionsmodellen. 

  

3.1.1 Hypotes 1: Ekonomiska faktorer 

H1: Ceteris paribus, Det finns ett signifikant samband mellan faktiska ekonomiska 

nedskrivningsfaktorer och redovisad goodwillnedskrivning. 

Enligt IAS 36 ska nedskrivning av goodwill göras om det finns indikationer på att 

värdet på den kassagenererande enhet, till vilken goodwill tillhör, minskat. Då vi inte 

hade tillgång till finansiell information om de underliggande kassagenererande 
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enheterna som legat till grund för bedömningen av goodwill har vi använt oss av 

information på koncernnivå för de respektive bolagen. 

  

Vi testade denna hypotes med hjälp av fem variabler, i) bokfört eget kapital i relation 

till marknadsvärdet (B/M), ii) storleken på goodwill i relation till totala tillgångar 

(GWA), iii) procentuell förändring av omsättningen mellan två år (TURNOVER), iv) 

procentuell förändring av kassaflödet i den löpande verksamheten mellan två år 

(OCF), och v) avkastning på totala tillgångar (ROA). 

 

3.1.2 Hypotes 2: Ledningens incitament 

  

H2a: Ceteris paribus, Det finns en koppling mellan skuldsättningsgraden och 

redovisad goodwillnedskrivning. 

Enligt Watts och Zimmerman (1986) så kan man förklara företagsledningens 

redovisningsmetoder utifrån vad som ur ledningens perspektiv är nyttomaximerande 

för dem själva. Positiv redovisningsteori förklarar att företagsledningar med 

incitament att manipulera redovisat resultat kommer att göra det. En av de tre 

delhypoteserna inom positiv redovisningsteori är skuldkontraktshypotesen, som 

hävdar att bolag med hög skuldsättning i större utsträckning kommer att använda sig 

av redovisningsåtgärder i syfte att förbättra det redovisade resultatet. Denna teori 

tyder således på att högt skuldsatta bolag kommer undvika att göra 

goodwillnedskrivningar oftare än bolag med låg skuldsättning. 

  

Vi testade denna hypotes med hjälp av variabeln, totala räntebärande skulder i 

förhållande till totala tillgångar (DEBTRATIO). 

  

H2b: Ceteris paribus, Bolag med onormalt lågt respektive onormalt högt resultat 

före avskrivningar (EBITDA) kommer i högre utsträckning rapportera högre 

goodwillnedskrivningar. 

De finansiella rapporter och resultat som noterade bolag publicerar utgör 

beslutsunderlag för investerare på kapitalmarknaden. Av den anledningen, bland 

annat, kan det finnas skäl att redovisa ett så jämnt resultat som möjligt mellan 

perioder för att inge förtroende och minimera den uppfattade risken i bolagets 

verksamhet. Resultatutjämning kan handla om åtgärder för att manipulera 

redovisningen i såväl positiv som negativ riktning och kan utgöras av allt från 

pensionsredovisning och extraordinära kostnader till metod för av- och 

nedskrivningar och hantering av goodwill (DeFond och Park, 1997; Herrmann & 

Inoue, 1996). 

  

Vi testade denna hypotes med hjälp av variablerna, onormalt hög respektive låg 

förändring av resultat före av- och nedskrivningar mellan två år i relation till totala 

tillgångar (SMOOTH respektive BATH), där onormalt hög respektive låg förändring 

bedöms utifrån medianen av observationernas samlade positiva respektive negativa 

värden. 
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H2c: Ceteris paribus, det är mer sannolikt att bolag som nyligen bytt VD 

rapporterar högre goodwillnedskrivningar. 

Tidigare forskning tyder på att det finns ett samband mellan höga 

goodwillnedskrivningar och en nyligen tillsatt VD. Detta kan förklaras genom 

fenomenet Big Bath Accounting som omfattar de situationer där företag genom olika 

redovisningsmässiga åtgärder eller andra initiativ tar upp signifikanta kostnader i 

samband med bland annat ett VD-byte. På detta sätt kan den nytillträdde VD:n skapa 

goda förutsättningar för ett högre resultat i framtiden samtidigt som kostnaderna för 

innevarande period kan hänföras till dennes företrädare (Schilit, 1993; Schäffer et al, 

2012). Nieken & Sliwka (2015) beskriver vilken effekt såväl en VD:s rykte som ett 

VD-byte kan ha på ett bolags redovisade resultat. Enligt studien har såväl  avgående 

som inkommande VD incitament att minimera det redovisade resultatet för den första 

perioden som efterföljer VD-bytet. 

  

Vi testade denna hypotes med hjälp av variabeln, har det skett några VD byten under 

året (CEO). 

 

3.1.3 Hypotes 3: Bolagsstyrningsprinciper  

  

H3: Ceteris paribus, Bolag med starkare principer för bolagsstyrning kommer i 

högre utsträckning rapportera högre goodwillnedskrivningar som inte är av 

opportunistisk karaktär (dvs nedskrivningar drivna av exempelvis VD-byte eller 

andra incitament). 

Styrelsen representerar aktieägarna i ett bolag och har som primära uppgift att se till 

aktieägarnas bästa i alla avseenden. Inom ramen för detta har styrelsen som uppgift att 

bland annat följa upp, stödja samt kontrollera ledningen. Vid brist på översyn från 

styrelsen kan företagsledningen sträva efter att maximera sin egen nytta och agera 

opportunistiskt. Studier visar att effektiva bolagsstyrningsprinciper bidrar till att 

begränsa manipulering av det redovisade resultatet, motverka bedrägerier och 

dessutom leder till att förbättra kvaliteten på bolagets årsredovisningar (Mulgrew & 

Forker, 2006; Ebrahim, 2007; AbuGhazaleh et al, 2011). 

   

Vi testade denna hypotes med hjälp av fyra variabler, i) antal oberoende 

styrelseledamöter (BINDEP), ii) antal styrelsemöten under året (BACTIVITY), iii) 

styrelsens ägarandel i bolaget exklusive eventuella ledningspersoner i styrelsen 

(NONEXEOWN) och, iv) ledningens ägarandel i bolaget (EXEOWN). 

  

3.1.4 Hypotes 4: Skillnader mellan Sverige och Storbritannien 

  

H4: Ceteris paribus, Det går att hänföra skillnader i utfall i hypotes två och tre till 

skillnader i ägarstrukturen mellan bolag i Sverige och Storbritannien. 

Som vi nämnt i förklaringen till hypotes tre så visar tidigare studier på att effektiva 

bolagsstyrningsmekanismer bidrar till begränsad resultatmanipulering (Mulgrew & 

Forker, 2006; Ebrahim, 2007; AbuGhazaleh et al, 2011). Dessa studier är samtidigt 

baserade på amerikanska respektive brittiska bolag och anglosaxisk bolagsstyrning 

och ägarstruktur, vilket skiljer sig markant från den svenska motsvarigheten. I 
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Storbritannien har de flesta börsnoterade bolag en splittrad ägarbild medan svenska 

bolag domineras av en eller ett fåtal större ägare (Bolagsstyrning 2016). Vidare 

förekommer det i tidigare studier resonemang om att större, kontrollerande aktieägare 

har setts som en alternativ form av bolagsstyrning, där dessa aktieägare iklär sig en 

övervakande roll avseende ledningens beteende (Shleifer och Vishny, 1997). På grund 

av dessa rådande skillnader i ländernas ägarstruktur och bolagsstyrning är det 

intressant att analysera skillnaderna i utfallen mellan vår studie och AbuGhazaleh et 

al (2011) studie vad gäller hypotes två och tre. 

  

Vi testade denna hypotes genom att jämföra våra utfall i hypotes två och tre, med 

utfallen i AbuGhazaleh et al (2011) studie. Notera att denna hypotes skiljer sig från de 

andra tre hypoteserna då den inte ingår i regressionsmodellen då den istället har 

fungerat som ett analytiskt hjälpmedel.  

  

3.2 Population och bortfall 

Den valda tidsperioden för undersökningen var från 31 december 2015 till och med 

31 december 2017. Populationen bestod av de 330 bolag (990 observationer, åren 

2015-2017) på Nasdaq Stockholms huvudlista som var noterade per 1 oktober 2018. 

Vidare sållade vi bort de bolag som: 

  

1. inte hade posten goodwill i balansräkningen under samtliga av de tre åren som 

studien omfattar, 

2. inte var noterade per den 1 januari 2014, 

3. saknade någon datapunkt med bäring på studiens frågeställning, 

4. slutligen bolag vars verksamhetsinriktning var bank och finans, då de skiljer 

sig från andra branscher, banker har exempelvis egna kapitalkrav. 

  

Vårt slutliga urval bestod av 408 observationer, varav 74 rapporterade 

goodwillnedskrivningar och 334 utan. 

  

3.3 Datainsamling 

Studien består dels av sekundärdata framtagen ur databasen FactSet och dels 

primärdata framtagen manuellt via granskning av de studerade bolagens 

årsredovisningar. Datan har sammanställts i Excel och sedan överförts till 

analysprogrammen SPSS och R, där vi analyserat datan. För att minimera risken vid 

manuell överföring av data valde vi att först föra över data till Excel från FactSet. Om 

data saknas eller det hade blivit fel vid importen så stod det tydligt ERROR eller NA. 

Om detta hände så gjorde vi ett nytt försök genom att manuellt granska bolagets 

finansiella rapporter. Om data inte var tillgänglig så tog vi bort dessa bolag från vår 

studie, då samtliga bolag bör ha med alla variabler för att få ett så trovärdigt resultat 

som möjligt. Den data vi har tagit fram är kopplad till de variabler vi kommer att 

presentera i avsnittet “3.4 Analysmetod - 3.4.2 Regressionsmodell” och avser 

goodwill, nedskrivning av goodwill, styrelsens ägarandel i bolaget, ledningens 

ägarandel i bolaget, antal styrelsemöten, marknadsvärdet på bolagets aktier, bokfört 

värde på eget kapital, bokfört värde på totala tillgångar, bokfört värde på skulderna, 

VD-byten, årets resultat före skatt, kassaflöde, rörelseresultat och omsättning. 



 22 

 3.4 Analysmetod 

3.4.1 Regressionsanalys 

Eftersom vi valde att replikera den studie som genomförts av AbuGhazaleh et 

al  (2011) utgick vi från samma regressionsmodeller som de baserade sin studie på. 

Detta stärker även validiteten avseende vårt delsyfte med studien, nämligen huruvida 

det föreligger några skillnader i utfallen mellan Sverige och Storbritannien, då vi inte 

riskerar att analysmodellen påverkar jämförbarheten i förhållande till specifikt 

AbuGhazaleh (2011) studie. Vi har, precis som AbuGhazaleh et al (2011), använt oss 

av tre olika regressionsanalyser för att genomföra vår studie, en tobit-regression 

(studiens primära analysmodell), en linjär regression och en logistisk regression. 

Dessa tre analyser är signifikansanalyser och används för att finna ett statistiskt 

säkerställt samband mellan den beroende- och den oberoende variabeln. 

 

Tobit-modellen presenterades för första gången av James Tobin 1958 (Wooldridge, J. 

M., 2002) och är en censurerad regressionsmodell där värden över, alternativt under 

en bestämd gräns för den beroende variabeln ”censureras”. Modellen är en 

”Maximum Likelihood Estimation” (MLE) som uppskattar parametervärdena och 

utgår från den maximala sannolikheten att dessa påverkar värdet för den beroende 

variabeln (Wooldridge, J. M., 2002). Skälet till att vi, precis som AbuGhazaleh et al, 

(2011), använde oss av Tobit-modellen var för att justera för det faktum att en så stor 

del av observationerna koncentreras kring värdet noll. Detta beror på att IFRS inte 

tillåter bolag att skriva upp värdet på goodwill. Tobit-modellen uppskattar 

observationens mest sannolika värde för beroendevariabeln utifrån observationens 

oberoendevariabler i förhållande till populationen som helhet. 

 

Den linjära regressionsanalysen testar om sambanden mellan beroendevariabeln och 

oberoendevariabeln har någon betydelse för goodwillnedskrivningens storlek. 

AbuGhazaleh et al (2011) använde sig av denna modell för att säkerställa att tobit-

modellen inte uppskattar parametervärden som inte finns (eller är noll) på grund av 

individuella val snarare än att det handlar om en censurerad observation (Maddala, 

1991, s. 804). Det skulle ju kunna vara så att vissa eller till och med samtliga 

nollvärden är representativa för utvecklingen i de underliggande kassagenererande 

enheterna, det vill säga att ledningen inte hade valt att skriva upp goodwill ens om det 

var möjligt. På grund av att observationerna koncentreras kring värdet noll blir det 

svårt att hävda att urvalet är normalfördelat. Det är även så författare till andra studier 

som använt sig av tobit-modellen motiverat valet av modellen före en linjär 

regressionsanalys (Deloof et al, 2007). Samtidigt går det att argumentera för att 

urvalet, på grund av sin storlek (n > 30) faktiskt är normalfördelat (Lisper & Lisper, 

2005). 

 

Den logistiska regressionsmodellen utgör en alternativ lösning till problemet med att 

beroendevariabeln enbart kan anta positiva värden och att populationsfördelningen 

koncentrerar sig kring värdet noll. Den logistiska regressionsmodellen hanterar 

analyser när beroendevariabeln är binär, det vill säga att den enbart kan anta två 

värden (exempelvis ett eller noll). När vi genomförde denna analys lät vi således vår 

beroendevariabel anta värdet ett om det gjorts en goodwillnedskrivning och värdet 

noll om det inte gjorts någon goodwillnedskrivning. Eftersom beroendevariabeln 

enbart kan anta två värden så finns inget krav på normalfördelning, vilket gör att 



 23 

metoden lämpar sig väl för vårt urval. Modellen löser dock inte problemet med de 

censurerade värdena. Vi vet fortfarande inte om nollvärdena verkligen är noll eller om 

vi hade haft positiva goodwillförändringar om det varit möjligt. Modellen tar heller 

inte hänsyn till storleken på goodwillnedskrivningarna, vilket gör att testet tappar i 

styrka och det är enklare att begå typ II-fel (Bjerling & Ohlsson, 2010) 

 

De olika regressionsanalyserna genererar ett t-test, som testar om nollhypotesen kan 

förkastas. T-testet beräknas genom att lutningen divideras med standardavvikelsen. 

Om p-värdet i regressionsanalysen understiger 0,05 är utfallet statistiskt signifikant 

till 95 procents säkerhet och nollhypotesen kan förkastas (De Veaux, Velleman och 

Bock 2016, 512). Vi har i denna studie utgått från tre olika signifikansnivåer i de olika 

regressionsanalyserna, 10 procent (*), 5 procent (**) och 1 procent (***). 

 

Vidare, för att kunna tolka parametrarna i våra analyser måste de förklarande 

variablerna vara oberoende av varandra (De Veaux, Velleman och Bock 2016, 833-

850). Om förklaringsvariablerna är starkt korrelerade med varandra bör man tillämpa 

en metod som klarar av att hantera korrelerade förklaringsvariabler (exempelvis 

Partial Least Squares-regression), alternativt exkludera vissa variabler. För att testa 

om de oberoende variablerna korrelerar med varandra gjorde vi även ett Pearsons 

korrelationstest (ibid). 

 

3.4.2 Regressionsmodell 

Regressionsmodellen som vi har använt oss av är i hög utsträckning densamma som 

den som användes av AbuGhazaleh et al (2011) (se rubriken “3.4.5 Exkluderade 

variabler” för ytterligare information avseende avvikelser). Vår regressionsmodell får 

således följande ekvation:  

 

GIL=α + β1B/M + β2GWA + β3TURNOVER + β4OCF + β5ROA + β6DEBTRATIO + 

β7 BATH + β8 SMOOTH + β9 CEO + β10 BINDEP + β11BACTIVITY + β12EXEOWN 

+ β13 NONEXEOWN + β14 ADD + β15 YEND + β16SIZE + e 
Figur 1. Regressionsmodell: samtliga variabler  
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Förklaring av variablerna: 

 
Tabell 1: Förklaring av variabler i regressionsmodellen 

Variabler Förklaring 

GIL Nedskrivning av goodwill (uttryckt som ett positivt värde) dividerat med 

totala tillgångar vid slutet av t-1 

BM Bokfört EK (justerat för nedskrivning av goodwill) dividerat med 

marknadsvärde vid slutet av t 

GWA Ingående balans avseende goodwill, dividerat med totala tillgångar t-1 

∆TURNOVER Förändringen av  omsättning mellan åren t-1 och t dividerat med totala 

tillgångar vid slutet av år t-1 

∆OCF Förändringen av kassaflöde från den löpande verksamheten mellan 

perioden t-1 och t dividerat med totala tillgångar vid slutet av t-1 

ROA Avkastning på totala tillgångar vid slutet av t-1 (vinst före skatt dividerat 

med totala tillgångar) 

DEBTRATIO Totala räntebärande skulder vid slutet av t-1 dividerat med totala tillgångar 

vid slutet av t-1 

BATH Förändringen av  resultat före avskrivningar mellan t-1 och t dividerat med 

totala tillgångar vid slutet av t-1 (så länge förändringen understiger 

medianen av negativa värden, annars 0) 

SMOOTH Förändringen av  resultat före avskrivningar mellan t-1 och t dividerat med 

totala tillgångar vid slutet av t-1 (så länge förändringen överstiger medianen 

av positiva värden, annars 0) 

∆CEO Värde 1 om bolaget fått en ny VD under t, annars 0 

BINDEP Antalet oberoende styrelseledamöter dividerat med totala antalet 

styrelseledamöter under t 

BACTIVITY Antalet styrelsemöten under t 

EXEOWN Det totala antalet aktier som innehas av personer i ledningen dividerat med 

det totala antalet utestående aktier vid slutet av t 

NONEXEOWN Det totala antalet aktier som innehas av personer i styrelsen (exklusive 

personer i ledningen) dividerat med det totala antalet utestående aktier vid 

slutet av t 

ADD Värdet 1 om bolaget adderat goodwill under t genom förvärv och annars 0 

YEND Värdet 2 om observationen avser 2015 och 1 om 2016 och 0 om 2017 

SIZE Den naturliga logaritmen av totala tillgångar vid slutet av t-1 
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3.4.3 Kontrollvariabler 

Vi har använt oss av tre kontrollvariabler ADD, YEND och SIZE. Kontrollvariablerna 

används för att utesluta att ett eventuellt samband är spuriöst (SPSS). Ett spuriöst 

samband uppstår när man tror sig se ett samband mellan två variabler, men där 

sambandet i själva verket beror på en tredje okänd variabel (ibid). 

 

3.4.4 Förklaring av oberoendevariabler 

Nedan presenteras samtliga variabler som vi använt oss av för att testa våra hypoteser 

samt hur de är beräknade. Vidare presenteras våra förväntningar på korrelationen 

mellan den beroende variabeln “nedskrivning av goodwill” och respektive 

oberoendevariabel.  

 

Det faktum att variablerna bygger på AbuGhazaleh et al (2011) brittiska studie gör att 

man kan ifrågasätta tillämpbarheten av variablerna på svenska bolag. Detta beror 

bland annat på den svenska särarten med kontrollägande, vilket skiljer sig markant 

mot den brittiska ägarstrukturen. I Storbritannien har de flesta börsnoterade bolag en 

splittrad ägarbild medan svenska bolag domineras av en eller ett fåtal större ägare 

(Bolagsstyrning 2016). Vidare förekommer det i tidigare studier resonemang om att 

större, kontrollerande aktieägare har setts som en alternativ form av bolagsstyrning, 

där dessa aktieägare iklär sig en övervakande roll avseende ledningens beteende 

(Shleifer och Vishny, 1997). Skillnaderna i ländernas ägarstruktur gör det även svårt 

att uttala sig om den förväntade korrelationen. 

 

3.4.4.1 Variabler kopplade till ekonomiska faktorer (hypotes 1) 
 
BM: Variabeln utgörs av det bokförda värdet dividerat med marknadsvärdet. Här 

behandlade vi hela bolaget som en enda kassagenererande enhet. Bolag med ett 

bokfört värde som överstiger marknadsvärdet av eget kapital förväntas göra högre 

nedskrivningar av goodwill. Detta skulle kunna förklaras av att det bokförda värdet av 

det egna kapitalet i teorin borde konvergera mot marknadsvärdet (Zang 2008). I 

enlighet med AbuGhazaleh et al, (2011) förväntade vi oss en positiv korrelation 

mellan BM och nedskrivning av goodwill. 

  

GWA: Variabeln utgörs av det bokförda värdet på goodwill dividerat med totala 

tillgångar vid årets slut. Bolag med en hög andel goodwill i deras balansräkning kan 

rapportera större goodwillnedskrivningar eftersom dessa bolag är exponerade mot 

nedskrivningsprövningar i större utsträckning (Zang 2008). Vi förväntade oss således 

en positiv korrelation mellan goodwillnedskrivningar och GWA, i enlighet med 

AbuGhazaleh et al, (2011). 

  

TURNOVER: Variabeln mäter förändringen i omsättningen mellan två år. Vi antog 

att om bolagets omsättning ökar så borde risken för nedskrivning av goodwill vara 

lägre och vice versa. Vi förväntade oss därmed en negativ korrelation mellan 

TURNOVER och nedskrivning av goodwill, i enlighet med AbuGhazaleh et al 

(2011). 
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OCF: Variabeln mäter förändringen i kassaflöde från den löpande verksamheten 

mellan två år. Ett bolags kassaflöde är en viktig parameter att ta hänsyn till i en analys 

av dess finansiella ställning. Genererar bolaget förbättrade kassaflöden bör rimligen 

behovet för nedskrivning av goodwill vara lägre. Av dessa skäl förväntade vi oss en 

negativ korrelation mellan OCF och nedskrivning av goodwill, i enlighet med 

AbuGhazaleh et al (2011). 

  

ROA: Variabeln mäter bolagets avkastning på dess totala tillgångar. Ju bättre 

avkastning ett bolag presterar desto lägre borde rimligen risken för nedskrivningen av 

goodwill vara (Francis et al., 1996; Zang 2008). I och med detta, och i enlighet med 

AbuGhazaleh et al (2011), förväntade vi oss en negativ korrelation mellan ROA och 

nedskrivning av goodwill. 

  

3.4.4.2 Variabler kopplade till ledningens incitament (hypotes 2) 
  

DEBTRATIO: Variabeln mäter bolagets totala räntebärande skulder dividerat med 

totala tillgångar och är ett mått på bolagets skuldsättningsgrad. Tidigare studier har 

konstaterat att det finns ett samband mellan skuldsättningsgraden och Earnings 

Management, däremot har slutsatserna varierat. I vissa studier har man observerat en 

positiv korrelation mellan hög skuldsättningsgrad och resultatmanipulering medan 

andra funnit en negativ korrelation mellan dessa parametrar. I enlighet med 

AbuGhazaleh et al (2011) förväntade vi oss ingen korrelation mellan DEBTRATIO 

och nedskrivning av goodwill givet de motstridiga resultat som observerats från 

tidigare genomförda studier (AbuGhazaleh et al, 2011). 

  

BATH: Variabeln mäter onormalt negativa förändringar av bolagets resultat före 

avskrivningar (EBITDA) mellan två år, där onormalt negativa förändringar definieras 

som de förändringar som är större än medianen av negativa förändringar för hela 

populationen. De förändringar som inte är större än den negativa medianförändringen 

får värdet noll. Variabeln försöker identifiera de bolag med onormalt låga resultat, då 

tidigare studier tyder på att företagsledningar utnyttjar sitt tolkningsutrymme och 

överdriver behovet av goodwillnedskrivningar (Big Bath) när resultatet är onormalt 

lågt (Zucca och Campbell, 1992). Vi förväntade oss således en negativ korrelation 

mellan förändringen av EBITDA och goodwillnedskrivningar, det vill säga ju högre 

negativa förändringar desto högre goodwillnedskrivningar, i linje med AbuGhazaleh 

et al (2011).  

  

SMOOTH: Variabeln mäter onormalt positiva förändringar av bolagets resultat före 

avskrivningar (EBITDA) mellan två år, där onormalt positiva förändringar definieras 

som de förändringar som är större än medianen av positiva förändringar för hela 

populationen. De förändringar som inte är större än den positiva medianförändringen 

får värdet noll. Variabeln försöker identifiera de bolag med onormalt höga resultat, då 

tidigare studier tyder på att företagsledningar utnyttjar sitt tolkningsutrymme och 

överdriver behovet av goodwillnedskrivningar när resultatet är onormalt högt (Zucca 

och Campbell, 1992). Vi förväntade oss således en positiv korrelation mellan 

förändringen av EBITDA och goodwillnedskrivningar, det vill säga ju högre positiva 

förändringar desto högre goodwillnedskrivningar, i linje med AbuGhazaleh et al 

(2011).  

  



 27 

CEO: Variabeln mäter huruvida det skett ett VD-byte samma år eller året innan 

nedskrivning av goodwill. I tidigare studier har man observerat ett samband mellan ny 

VD och fenomenet Big Bath (Lapointe-Antunes et al., 2008). En nytillträdd VD har 

starka incitament att redovisa ett lågt resultat genom att ta upp engångskostnader eller 

göra stora nedskrivningar. På detta sätt kan den nytillträdde VD:n skapa goda 

förutsättningar för ett högre resultat i framtiden samtidigt som kostnaderna för 

innevarande period kan hänföras till dennes företrädare (ibid). I enlighet med 

AbuGhazaleh et al (2011) förväntade vi oss således en positiv korrelation mellan byte 

av VD och nedskrivning av goodwill.  

  

 

3.4.4.3 Variabler kopplade till effektiva bolagsstyrningsprinciper (hypotes 3) 
  

BINDEP: Variabeln mäter antalet oberoende styrelseledamöter, det vill säga antalet 

styrelseledamöter som inte innehar någon operativ ledningsroll eller äger några aktier 

i bolaget. Tidigare forskning pekar på att ju fler oberoende representanter som 

återfinns i styrelsen desto mindre sannolikt är det att bolaget ägnar sig åt 

resultatmanipulering (exempelvis Beasley, 1996; Dechow et al, 1996; Xie et al, 2003; 

Peasnell et al, 2005). Vi förväntade oss en positiv korrelation mellan BINDEP och 

nedskrivning av goodwill, i likhet med AbuGhazaleh et al (2011). Samtidigt noterar 

vi skillnader mellan svensk och brittisk bolagsstyrning kopplat till antalet 

ledningspersoner i styrelsen samt ledamöternas beroendeställning i förhållande till 

större aktieägare. Svensk bolagsstyrning tillåter maximalt en ledningsperson i 

styrelsen och kräver minst två ledamöter som är oberoende i förhållande till större 

aktieägare (Bolagsstyrning 2016). Brittiskt bolagsstyrning begränsar däremot enbart 

antalet ledningspersoner i styrelsen till hälften och detsamma gäller ledamöter som är 

oberoende i förhållande till större aktieägare (FRC 2018). Vidare är vi även medvetna 

om att det kan vara svårt att urskilja den positiva effekten av oberoende 

styrelseledamöter, då den svenska ägarstrukturen domineras av kontrollerande 

aktieägare.  

  

BACTIVITY: Variabeln mäter hur effektiv styrelsen är utifrån antalet möten som 

styrelsen haft det under det innevarande året. Antalet styrelsemöten anses ha en 

avgörande betydelse för hur väl styrelsen uppfyller sin roll att övervaka 

verksamheten. Den brittiska koden för bolagsstyrning rekommenderar bland annat att 

styrelsen ses tillräckligt ofta så att den kan utföra sina åtaganden på ett effektivt sätt 

(AbuGhazaleh et al, 2011). Vi förväntade oss en positiv korrelation mellan 

BACTIVITY och nedskrivning av goodwill, i enlighet med AbuGhazaleh et al 

(2011).  

  

EXEOWN: Variabeln mäter ledningens ägarandel i bolaget. Tidigare studier gör 

gällande att om ledningen äger aktier i bolaget så leder det till minskade 

agentkostnader (Agentteorin) och ledningen ägnar sig därmed i lägre utsträckning åt 

opportunistiska redovisningsåtgärder (Jensen, 1993). Vi förväntade oss en positiv 

korrelation mellan EXEOWN och nedskrivning av goodwill, i enlighet med 

AbuGhazaleh et al (2011). Denna variabel påverkas särskilt av den svenska särarten 

med kontrollägande. Därav kan det vara svårt att urskilja den positiva effekten av ett 

betydande aktieägande bland ledningspersoner.  
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NONEXEOWN: Variabeln mäter styrelsens ägarandel i bolaget exklusive eventuella 

ledningspersoner i styrelsen. Tidigare studier konstaterar att styrelseledamöter som 

äger aktier i bolaget har ett större incitament att övervaka ledningen än 

styrelseledamöter som saknar ägande i bolaget (Jensen, 1993). Vi förväntade oss en 

positiv korrelation mellan NONEXEOWN och nedskrivning av goodwill, i enlighet 

med AbuGhazaleh et al (2011). Denna variabel påverkas särskilt av den svenska 

särarten med kontrollägande. Därav kan det vara svårt att urskilja den positiva 

effekten av ett betydande aktieägande bland styrelseledamöter.   

  

  

3.4.4.4 Kontrollvariabler 
  

ADD: Variabeln kontrollerar om observationerna adderat goodwill under året. Att 

bolag adderar goodwill indikerar att bolaget genomfört förvärv och bolag som 

förvärvar skulle kunna vara mer benägna att skriva ned goodwill då nedskrivningen 

kommer att kompenseras av det förvärvade goodwill värdet. Vi förväntade oss ingen 

korrelation mellan ADD och GIL (AbuGhazaleh et al, 2011). 

  

YEND: Variabeln kontrollerar utfallen mot vilket år observationen avser. Detta för att 

säkerställa att utfallet inte påverkats av förändring i konjunkturen eller någon annan 

exogen faktor hänförligt till ett specifikt år. Vi förväntade oss ingen korrelation 

mellan YEND och GIL (AbuGhazaleh et al, 2011). 

  

SIZE: Variabeln anger den naturliga logaritmen av totala tillgångar. Detta för att 

kontrollera om storleken på bolaget har någon betydelse för goodwillnedskrivningar. 

Vi förväntade oss ingen korrelation mellan SIZE och GIL (AbuGhazaleh et al, 2011). 

  

3.4.5 Exkluderade variabler 

Utöver de oberoendevariabler som listas och beskrivs ovan omfattade 

regressionsmodellen som användes av AbuGhazaleh et al (2011) ytterligare tre 

variabler, SEPCHAIR, USCLIST och CGU. Dessa tre variabler har av olika 

anledningar exkluderats från vår regressionsmodell. En beskrivning av dessa 

variabler, bakgrunden till varför AbuGhazaleh et al (2011) valt att inkludera dem i sin 

regressionsmodell och varför vi valt att exkludera dem i vår modell återges i detalj 

nedan. 

  

Variabeln SEPCHAIR anger om ett bolags VD även är dess styrelseordförande och 

tillämpas i syfte att undersöka om styrelsens oberoende har en inverkan på 

förekomsten av goodwillnedskrivningar. Om styrelseordföranden inte är oberoende 

från ledningen så försvårar det styrelsens möjligheter att övervaka ledningens arbete. 

Enligt svensk lag (8 kap. 49 §ABL) är det förbjudet för en och samma person att 

utgöra såväl ett bolags VD som dess styrelseordförande och därmed är variabeln 

irrelevant för vår studie då vi fokuserar på just den svenska marknaden. 

  

USCLIST är en kontrollvariabel som undersöker om bolaget är parallelnoterat på en 

börs i USA. I studien av AbuGhazaleh et al (2011) var detta relevant då de undersökte 

börsnoterade bolag i Storbritannien under perioden 2005-2007. IFRS, och därigenom 
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IFRS 3, blev genom ett EU-direktiv obligatoriskt för börsnoterade bolag inom EU 

från och med just 2005 och det förbud av goodwillavskrivningar till förmån för 

prövningar av goodwillnedskrivningar som detta medförde var därför någonting helt 

nytt för dessa bolag vid den tidpunkten. I USA däremot, där börsnoterade bolag följer 

US GAAP, infördes motsvarigheten till IFRS 3 (SFAS 142) redan år 2001. 

Författarna ansåg därför att bolag med en parallelnotering på en börs i USA kanske 

skulle vara mer vana vid det nya regelverket och prövningar av 

goodwillnedskrivningar och därmed rapportera goodwillnedskrivningar i högre 

utsträckning. Då vår studie undersöker perioden 2015-2017 bör man kunna 

argumentera för att samtliga bolag har hunnit vänja sig vid det rådande regelverket 

(IFRS 3) och att en parallelnotering således inte skulle ha någon effekt. Mot bakgrund 

av detta har vi valt att exkludera variabeln USCLIST från vår studie. 

  

Den oberoende variabeln, CGU, återger hur många kassagenererande enheter bolaget 

har i syfte att undersöka om antalet kassagenererande enheter påverkar storleken på 

goodwillnedskrivningar. I AbuGhazaleh et al (2011) studie ligger variabeln, 

tillsammans med ytterligare fem andra variabler, till grund för hypotes 1. Författarna 

skriver i sin studie att de på förhand inte vill försöka sig på att förutspå huruvida 

sambandet mellan CGU och goodwillnedskrivningar kommer att vara positivt eller 

negativt då man funnit flertalet tidigare genomförda studier med motstridiga resultat. 

Utfallet i AbuGhazaleh et al (2011) studie visade sedermera inte heller på något 

signifikant samband mellan CGU och goodwillnedskrivningar. Av dessa anledningar 

har vi valt att exkludera variabeln från vår studie. 

  

3.5 Metodkritik 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet. Om en undersökning kan göras om av en annan 

författare och uppnå samma resultat så har den uppnått hög tillförlitlighet (Eliason 

2006). En viktig parameter för att säkerställa hög tillförlitlighet är att det underlag 

som använts under undersökningen är tillgängligt för alla. Vid avsaknad av 

information om tillvägagångssätt eller material som har använts kan reliabiliteten 

ifrågasättas. Därför är mätningens metod samt noggrannhet i utförandet två ytterligare 

avgörande faktorer för hur hög eller låg reliabiliteten blir (Ibid s.15-16). Den 

inhämtade datan är framtagen från FactSet och den information som inte gick att få 

fram ur FactSet togs fram manuellt, genom granskning av årsredovisningar. Vi kan 

inte med säkerhet garantera att det inte skett felaktigheter vid manuell hämtning av 

data. Däremot förändras inte informationen i årsredovisningar över tid och de är heller 

inte påverkbara. Dessutom finns alla årsredovisningar tillgängliga för alla intressenter 

och samma information som vi har hämtat finns för andra att hämta. Vidare kan det 

hävdas att även om andra författare inte har tillgång till FactSet så finns all 

information publikt tillgänglig. 
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3.5.2 Validitet 

Validitet handlar om att undersökningen faktiskt undersöker det den är avsedd att 

undersöka (Bryman & Bell, 2013). Det är viktigt att använda rätt objekt vid rätt 

tillfälle. Även objektet som väljs skall vara rätt för just den undersökningen (Eliason 

2006). 

  

Vår undersökning granskade börsbolag under en treårsperiod. Samtliga bolag har 

observerats tre gånger, vilket kan peka på att observationerna är beroende av 

varandra. Detta leder till att det finns en risk för pseudoreplikation, vilket innebär att 

det som inträffat tidigare år påverkar vad som händer senare år (Spectrum, 2018). 

Detta faktum kan leda till lägre validitet än önskat. För att minimera risken för 

pseudoreplikation och utesluta spuriösa samband har vi använt oss av ett antal 

kontrollvariabler, vilka beskrivits tidigare i detta avsnitt.  Trots detta är det viktigt att 

poängtera att det inte kommer att kunna uteslutas om det finns andra orsaker bakom 

utfallen som inte studerats. Signifikanta samband i studien kommer därmed inte med 

hundra procents säkerhet kunna påstås vara sanning.  

  

Vår primära regressionsmodell, tobit-modellen, är som de allra flesta teoretiska 

modeller inte utan brister. Bland annat lyfter Maddala et al (1991) fram att tobit-

modellen inte bör användas om värdet för beroendevariabeln inte finns (eller är noll) 

på grund av individuella val snarare än att det handlar om en censurerad observation, 

det vill säga en observation som bara delvis är känd (Maddala, 1991, p. 804). De 

observationer för beroendevariabeln som uppvisar värdet noll är censurerade på så 

sätt att vi bara vet att företagsledningarna valt att inte skriva ned goodwill, vi vet inte 

om de i teorin velat skriva upp goodwill, då det inte är tillåtet enligt IFRS. 

Exempelvis skulle en positiv förändring av kassaflödet från den löpande 

verksamheten (OCF) i teorin kunnat motivera en uppskrivning av goodwill. Tanken 

bakom tobit-modellen är att ta hänsyn till detta faktum, att det inte går att skriva upp 

goodwill. Problemet med detta är dock att vi inte med säkerhet vet om nollvärdet är 

ett resultat av företagsledningens individuella val eller om det är hänförligt till 

begränsningarna för uppskrivning av goodwill. Vidare har vi gjort en linjär- och 

logistisk regression för att kunna jämföra utfallen i syfte att upptäcka om det kan 

föreligga problem med tobit-modellen. 

  

Enligt Jacobsen (2002) uppstår risk för ytlighet vid granskning av stora mängder 

kvantitativa data eftersom det inte finns någon möjlighet att göra en djupare analys av 

datainsamlingen. En metod som skulle kunna ge en djupare analys och förståelse är 

att intervjua ansvariga personer på respektive företag. Dock finns det nackdelar med 

även denna metod eftersom vi inte med säkerhet kan avgöra sanningshalten i svaren. 

En VD skulle exempelvis inte nödvändigtvis erkänna om motivet bakom ett beslut att 

skriva ned goodwill var drivet av opportunistiska skäl. 

  

Vidare skiljer sig denna studie och studien av AbuGhazaleh et al (2011) sig åt vad 

gäller de bolagsstyrningsprinciper och ägarstruktur som råder i respektive land som 

studiernas urval baseras på, vilket grundar sig i skillnaderna mellan ländernas 

ägarstruktur. I Storbritannien,  som AbuGhazaleh et al (2011) studie baseras på, har 

de flesta börsnoterade bolag en splittrad ägarbild medan svenska börsbolag, som 

denna studie baseras på, domineras av en eller ett fåtal större ägare, för en mer 

detaljerad beskrivning av ländernas bolagsstyrningsprinciper se avsnittet “2.6 
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Bolagsstyrning” (Bolagsstyrning 2016). Hypotes ett, två och tre i denna studie är 

identiska med de hypoteser som framställdes i studien av AbuGhazaleh et al (2011), 

och hypotes två och tre relaterar goodwillnedskrivningar till bolagsstyrning och 

förekomsten av opportunism. De strukturella skillnader i bolagsstyrningsprinciper 

som råder mellan länderna gör samtidigt att vissa variabler som förekom i 

AbuGhazaleh et al (2011) studie var uppenbart ej tillämpbara på vår studie och på 

svenska bolag med svenska bolagsstyrningsprinciper. Vi har därför exkluderat vissa 

variabler, vilket såklart kan påverka validiteten genom att skillnader i utfallen mellan 

studierna uppstår som ett resultat av detta. Vilka variabler som exkluderats beskrivs 

närmare under rubriken “3.4.5 Exkluderade variabler”. Dessutom finns det en 

uppenbar risk att skillnader i ägarstruktur och bolagsstyrningsprinciper mellan 

länderna kan påverka jämförbarheten mellan utfallen i de båda studierna för de 

återstående variablerna och försvåra möjligheten att dra slutsatser från skillnaderna i 

utfall, vilket är syftet med hypotes fyra i denna studie. Dessa skillnader skapar även 

frågetecken kring hur pass tillämpbara de variabler som AbuGhazaleh et al (2011) 

tagit fram baserat på brittisk ägarstruktur och bolagsstyrningsprinciper är på svenska 

börsbolag. Exempel på detta skulle kunna vara variablerna EXEOWN och 

NONEXEOWN som rör ledningens och styrelsens ägande i bolaget. Då det, till 

skillnad från Storbritannien, är väldigt vanligt i Sverige med ett fåtal betydande ägare 

bland börsbolagen kan det vara svårare att urskilja skillnader i beteende i Sverige 

jämfört med Storbritannien med hjälp av ägarkoncentration som avgörande parameter 

(Bolagsstyrning 2016). Detta gör det även svårt att i denna studie avgöra om 

avsaknaden av korrelation beror på att sambandet mellan goodwill och effektiva 

bolagsstyrningsprinciper saknas eller om det istället beror på att variablerna inte 

lämpar sig för svenska bolag och således inte mäter det de är avsedda att mäta.  
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4.   Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet. I början av kapitlet introducerar vi en 

översiktlig tabell av det slutliga urvalet och en tabell av Pearsons korrelationstest. 

Därefter delar vi upp resultatet per hypotes och presenterar utfallet i vår tobit-

regression. Vi jämför även utfallet i vår tobit-regression mot utfallen i vår linjära och 

logistiska regressionsanalys. 

  

4.1 Översikt av slutligt urval 

  
Tabell 2: Översikt av slutligt urval 

 Observationer   

330 noterade bolag på Nasdaq Stockholm den 1 oktober 2018 för 

åren 2015, 2016 och 2017.  

990   

Observationer inom bank och finans -24   

Observationer som saknar goodwill  -174   

Observationer som saknar data -192   

Observationer som inte var noterade 2014 -192   

     

Slutligt urval 408   

Nedskrivning av goodwill 74 18,10% 

Ingen nedskrivning av goodwill 334 81,90% 

 

Tabell 2 visar hur vi kom fram till vårt slutliga urval. Totalt noterade vi 330 bolag på 

Nasdaq Stockholm per den 1 oktober 2018 och totalt 990 observationer fördelat på 

åren 2015, 2016 och 2017. Efter att vi eliminerat de observationer som saknade 

relevant data, goodwill, tillhörde sektorn bank och finans och de som inte var 

noterade samtliga år, uppgick det slutliga urvalet till 408 observationer. Av de 

observationer som utgjorde det slutliga urvalet hade 74 skrivit ned goodwill och 334 

hade inte gjort det.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 33 

Tabell 3: Beskrivande statistik 

 4.2 Modellkontroll 

  

 

 

Tabell 3 visar medelvärdet och medianvärdet för samtliga variabler, fördelat på det 

samlade urvalet, de observationer som skrivit ned goodwill, respektive de som inte 

skrivit ned goodwill. Detta gör vi för att se om det går att utmäta skillnader i 

variablerna mellan de tre  urvalsgrupperna. Vid granskning av de företagsekonomiska 

variablerna (GWA, TURNOVER, OCF, ROA) kan man se att medelvärdet och 

medianvärdet är högre för de observationer som inte skrivit ned goodwill än de som 

har skrivit ned goodwill. Vad gäller BM är utfallet tvärtom, det vill säga att 

medelvärdet och medianvärdet är högre för observationerna som skrivit ned goodwill 

än de som inte gjort det. Variablerna som är kopplade till hypotes två (DEBTRATIO, 

BATH, SMOOTH, CEO) visar ingen större skillnad i median- och medelvärde mellan 

urvalsgrupperna. Variablerna kopplade till hypotes tre (BINDEP, BACTIVITY, 

EXEOWN, NONEXEOWN) visar inte heller några större skillnader mellan 

urvalsgrupperna. 
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Tabell 4: Pearsons korrelationstest 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4 visar Pearsons korrelationstest som visar korrelationen mellan variablerna. 

Generellt kan sägas att det inte finns någon särskilt stark korrelation mellan de olika 
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oberoendevariablerna eller med kontrollvariablerna. Den starkaste korrelationen 

uppnås mellan SMOOTH (förändringen i resultat före avskrivningar mellan t-1 och t 

dividerat med totala tillgångar vid slutet av t-1) och OCF (förändringen i kassaflöde 

från den löpande verksamheten mellan perioden t-1 och t dividerat med totala 

tillgångar vid slutet av t-1) med en korrelationskoefficient om 0,547, vilket tyder på 

att studien inte verkar ha ett problem med multikollinearitet (Sundell, 2009) 

  

Tabellen visar vidare att den beroende variabeln GIL (nedskrivning av goodwill 

dividerat med totala tillgångar vid slutet av t-1) korrelerar med den oberoende 

variabeln BM (bokfört EK dividerat med marknadsvärde vid slutet av t) motsvarande 

en korrelationskoefficient om 0,421. Tabellen visar även en korrelation mellan BATH 

(förändringen i resultat före avskrivningar mellan t-1 och t dividerat med totala 

tillgångar vid slutet av t-1) och ROA (avkastning på totala tillgångar vid slutet av t-1 ) 

om 0,402, BATH och OCF (förändringen i kassaflöde från den löpande verksamheten 

mellan perioden t-1 och t dividerat med totala tillgångar vid slutet av t-1) om 0,517, 

samt SMOOTH (förändringen i resultat före avskrivningar mellan t-1 och t dividerat 

med totala tillgångar vid slutet av t-1) och TURNOVER (förändringen i omsättning 

mellan åren t-1 och t dividerat med totala tillgångar vid slutet av år t-1) om 0,495. 

  

4.3 Tobitregression 

4.3.1 Hypotes 1 

GIL=α + β1B/M + β2GWA + β3TURNOVER + β4OCF + β5ROA  
Figur 2. Regressionsmodell: Hypotes 1  

 

Ceteris paribus, Det finns ett signifikant samband mellan faktiska ekonomiska 

nedskrivningsfaktorer och redovisad goodwillnedskrivning. 

  
Tabell 5: Tobitregression: Hypotes 1 

Variabler Estimate Stand.Error Z-statistic p-value Signifikansnivå 

BM 0,3358 0,1331 2,525 0,011573 ** 

GWA -0,1839 0,5784 -0,318 0,750501   

OCF -0,2463 1,4424 -0,171 0,864417   

ROA -0,1053 0,9583 -0,111 0,912462   

TURNOVER -1,6531 0,6757 -2,446 0,0114429 ** 

  

I Tabell 5 visar vi utfallet av den tobitregression vi genomfört i syfte att analysera 

sambanden mellan beroendevariabeln (nedskrivning av goodwill) och samtliga 

oberoende variabler som är kopplade till de ekonomiska faktorerna. Här kan vi se ett 

signifikant samband motsvarande ett p-värde om 0,01 avseende GIL (nedskrivning av 

goodwill dividerat med totala tillgångar vid slutet av t-1) och BM (bokfört EK 

dividerat med marknadsvärde vid slutet av t). Koefficienten är positiv, vilket innebär 

att det finns ett positivt samband mellan GIL och BM. Samtliga regressionsanalyser 
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finner ett signifikant samband mellan GIL och BM. Vi kan även se ett signifikant 

samband mellan GIL och TURNOVER (förändringen i omsättning mellan åren t-1 

och t, dividerat med totala tillgångar vid slutet av år t-1) motsvarande ett p-värde om 

0,01. Koefficienten är negativ vilket innebär att det finns ett negativt samband mellan 

TURNOVER och GIL. Vad gäller den logistiska- och linjära regressionen så finnert 

även den logistiska regressionen ett samband mellan GIL och TURNOVER (0,02). 

Däremot finner den linjära regressionsanalysen inget signifikant samband mellan 

variablerna. 

  

4.3.2 Hypotes 2 

GIL=α + β6DEBTRATIO + β7 BATH + β8 SMOOTH + β9 CEO  
Figur 3. Regresionsmodell: hypotes 2 

 

H2a: Ceteris paribus, Det finns en koppling mellan skuldsättningsgraden och 

redovisad goodwillnedskrivning. 

  

H2b: Ceteris paribus, Bolag med onormalt lågt respektive onormalt högt resultat före 

avskrivningar (EBITDA) kommer i högre utsträckning rapportera högre 

goodwillnedskrivningar. 

  

H2c: Ceteris paribus, Det är mer sannolikt att bolag som nyligen bytt VD rapporterar 

högre goodwillnedskrivningar 

  
Tabell 6: Tobitregression: hypotes 2 

Variabler Estimate Stand.Error Z-statistic p-value Signifikansnivå 

DEBTRATIO 1,1342 0,5672 1,968 0,049038 ** 

BATH -1,8319 1,9374 -0,946 0,344401   

CEO 0,5028 0,2766 1,818 0,069062 * 

SMOOTH -8,1406 4,1246 -1,974 0,04842 ** 

  

I Tabell 6 visar vi utfallet av den tobitregression vi genomfört i syfte att analysera 

sambanden mellan beroendevariabeln GIL (nedskrivning av goodwill dividerat med 

totala tillgångar vid slutet av t-1) och samtliga oberoende variabler som är kopplade 

till ledningens incitament. Här kan vi se ett signifikant samband motsvarande ett p-

värde om 0,049 mellan GIL och DEBTRATIO (Totala räntebärande skuld vid slutet 

av t-1 dividerat med totala tillgångar vid slutet av t-1). Koefficienten är positiv, vilket 

innebär att det finns ett positivt samband mellan GIL och DEBTRATIO. Utfallet av 

tobitregressionen är även i linje med utfallet av den linjära och den logistiska 

regressionsanalysen. 

  

Vi kan även se ett signifikant samband mellan GIL och SMOOTH (förändringen i 

resultat före avskrivningar mellan t-1 och t, dividerat med totala tillgångar vid slutet 

av t-1, om förändringen överstiger medianen av positiva värden) motsvarande ett p-

värde om 0,048. Den logistiska regressionsanalysen visar även den på ett signifikant 
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samband mellan SMOOTH och GIL. Den linjära regressionen finner däremot inget 

signifikant samband mellan SMOOTH och GIL. 

  

Tabellen visar vidare på ett signifikant samband mellan CEO (om bolaget fått en ny 

VD under året) och GIL (0,069), vilket även är linje med de övriga två 

regressionsmodellerna.   

  

4.3.3 Hypotes 3 

GIL=α + β10 BINDEP + β11BACTIVITY + β12EXEOWN + β13 NONEXEOWN  
Figur 4. Regressionsmodell:  Hypotes 3 
 

H3: Ceteris paribus, Bolag med starkare principer för bolagsstyrning kommer i högre 

utsträckning rapportera högre goodwillnedskrivningar som inte är av opportunistisk 

karaktär (dvs nedskrivningar drivna av exempelvis VD-byte eller andra incitament för 

ledningen). 

  
Tabell 7: Tobitregression: hypotes 3 

Variabler Estimate Stand.Error Z-statistic p-value Signifikansnivå 

BINDEP 0,60414 0,51477 1,174 0,241   

BACTIVITY 0,0229 0,02268 1,011 0,313   

EXEOWN -0,3631 1,15889 -0,314 0,753   

NONEXEOWN -0,97137 0,76163 -1,275 0,202   

  

Tabell 7 visar resultatet från tobitregressionen vad gäller sambanden mellan 

beroendevariabeln GIL (nedskrivning av goodwill dividerat med totala tillgångar vid 

slutet av t-1) och samtliga oberoende variabler som är kopplade till bolagsstyrning. Vi 

finner inte något signifikant samband mellan de oberoende variablerna och den 

beroende variabeln. Utfallet från den linjära och logistiska regressionen är snarlik från 

utfallet i tobitregressionen och inget signifikant samband går att finna.  
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 4.3.4 Regressionsanalys av samtliga variabler  

GIL=α + β1B/M + β2GWA + β3TURNOVER + β4OCF + β5ROA + β6DEBTRATIO + 

β7 BATH + β8 SMOOTH + β9 CEO + β10 BINDEP + β11BACTIVITY + β12EXEOWN 

+ β13 NONEXEOWN + β14 ADD + β15 YEND + β16SIZE + e 
 Figur 5. Regressionsmodell: samtliga variabler  

 
Tabell 8: Tobitregression: samtliga variabler 

Variabler Estimate Stand.Error Z-statistic p-value Signifikansnivå 

BM 0,33512 0,14701 2,281 0,02263 ** 

GWA 0,15906 0,60926 0,261 0,79403   

TURNOVER -0,83186 0,73965 -1,125 0,26073   

OCF 2,21206 1,92065 1,152 0,24943   

ROA -0,96003 1,25445 -0,765 0,44409   

DEBTRATIO 0,48553 0,58988 0,823 0,41045   

BATH -3,06833 2,73826 -1,121 0,26248   

CEO 0,44611 0,26964 1,654 0,09804 * 

SMOOTH -6,19876 4,10426 -1,511 0,13095   

BINDEP 0,72869 0,49521 1,471 0,14116   

BACTIVITY -0,02316 0,02477 -0,935 0,34993   

EXEOWN 1,03378 1,11759 0,925 0,35496   

NONEXEOWN -0,28439 0,72318 -0,393 0,69414   

ADD 0,08409 0,21696 0,388 0,69823   

YEND -0,16271 0,12555 -1,296 0,19499   

SIZE 0,30002 0,15469 1,939 0,05244 * 

  

Tabell 8 visar utfallet i tobitregressionen när vi tar hänsyn till samtliga variabler. Här 

finner vi enbart ett signifikant samband mellan GIL (nedskrivning av goodwill 

dividerat med totala tillgångar vid slutet av t-1) och BM (bokfört EK dividerat med 

marknadsvärde vid slutet av t) motsvarande ett p-värde om 0,02 samt för GIL och 

CEO (om bolaget fått en ny VD under året) motsvarande ett p-värde om 0,09. Vi 

finner även ett signifikant samband mellan GIL och vår kontrollvariabel SIZE (den 

naturliga logaritmen av totala tillgångar vid slutet av t-1). Koefficienten är positiv 

vilket innebär att desto större bolaget är, desto mer goodwillnedskrivningar gör 

bolaget. Resultatet skiljer sig väsentligt från den linjära regressionen där vi även 

finner ett signifikant samband mellan GIL och BATH (förändringen i resultat före 

avskrivningar mellan t-1 och t dividerat med totala tillgångar vid slutet av t-1 ), samt 
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mellan GIL och OCF (förändringen i kassaflöde från den löpande verksamheten 

mellan perioden t-1 och t dividerat med totala tillgångar vid slutet av t-1). Resultatet i 

tabell 8 skiljer sig även från resultatet i tabell 5 och 6. Vi finner inte längre något 

signifikant samband mellan GIL och TURNOVER (förändringen i omsättning mellan 

åren t-1 och t dividerat med totala tillgångar vid slutet av år t-1), DEBTRATIO (totala 

räntebärande skuld vid slutet av t-1 dividerat med totala tillgångar vid slutet av t-1), 

respektive SMOOTH (förändringen i resultat före avskrivningar mellan t-1 och t 

dividerat med totala tillgångar vid slutet av t-1). 

  

4.3.5 Hypotes 4  

H4: Ceteris paribus, Det går att hänföra skillnader i utfall i hypotes två och tre till 

skillnader i ägarstrukturen mellan bolag i Sverige och Storbritannien. 

  

Hypotes fyra bygger inte på en regressionsanalys utan fungerar istället som ett 

analytiskt hjälpmedel i syfte att förtydliga diskussionen kring rådande skillnader i 

denna respektive AbuGhazaleh et al (2011)  studie vad gäller ägarstruktur och 

bolagsstyrning och dess möjliga effekter på utfallen i hypotes två och tre. Det finns 

såväl likheter som skillnader i utfallen mellan studierna vad gäller lutningen på de 

olika variablerna. Båda studierna finner ett signifikant samband mellan variablerna 

BM och GIL respektive CEO och GIL och uppvisar samma lutning. Tabellen nedan 

ger en översikt av utfallen i denna respektive AbuGhazaleh et al (2011) studie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Tabell 9:  Jämförelse mellan denna undersökning och AbuGhazaleh et al (2011) 

  Denna undersökning   AbuGhazaleh et al (2011)   

Variabler Signifikansnivå +/- Signifikansnivå +/- 

BM ** + ** + 

GWA Icke sign. + Icke sign. + 

TURNOVER Icke sign. - Icke sign. + 

OCF Icke sign. + ** - 

ROA Icke sign. - ** - 

DEBTRATIO Icke sign. + Icke sign. - 

BATH Icke sign. - ** - 

SMOOTH Icke sign. - ** + 

CEO * + ** + 

BINDEP Icke sign. + ** + 

BACTIVITY Icke sign. - *** + 

EXEOWN Icke sign. + ** + 

NONEXEOWN Icke sign. - ** + 

ADD Icke sign. + ** + 

YEND Icke sign. - Icke sign. + 

SIZE * + Icke sign. + 

        

*               = <0,10     

**             = <0,05     

***           = <0,01     

Icke sign. = Inget signifikant samband     

+              = Positiv korrelation     

-               = Negativ korrelation       
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5.   Analys och diskussion 

I uppsatsens näst sista kapitel har vi knutit samman alla delar. Resultatet har 

analyserats utifrån de teorier och tidigare forskning vi har presenterat i tidigare 

Kapitel. Det här kapitlet är uppdelat i enlighet med vår hypotesordning. 

  

5.1 Hypotes 1 

För att svara på forskningsfrågan angående företagets ekonomiska utveckling och om 

vi kan finna ett samband med nedskrivning av goodwill testade vi hypotesen “Det 

finns ett signifikant samband mellan faktiska ekonomiska nedskrivningsfaktorer och 

redovisad goodwillnedskrivning”. 

  

Enligt IAS 36 skall bolag göra minst en nedskrivningsprövning av goodwill per år. 

Vid nedskrivningsprövningen utvärderar bolaget huruvida det redovisade värdet för 

den tillgång eller redovisningsenhet som genererat goodwill överstiger 

återvinningsvärdet eller ej. Återvinningsvärdet är det högsta av försäljningsvärdet och 

nuvärdet av det förväntade framtida kassaflödet (nyttjandevärdet). För det fall att det 

föreligger ett redovisat överskott så ska bolaget genomföra en nedskrivning av 

goodwill. 

  

IAS 36 ställer även krav på informationsgivning avseende de antaganden som ligger 

till grund för nyttjandevärdet, såsom tillväxt, diskonteringsränta och marginal. Men, 

då utomstående intressenter inte har full insyn i ledningens antaganden och 

avvägningar blir det väldigt utmanande att kritisera deras bedömning av behovet för 

goodwillnedskrivningar (Hayn & Hughe, 2006). Nedskrivning av goodwill medför i 

sig således en hög grad av tolkningsfrihet. Det är exempelvis ledningen själva som 

bestämmer och motiverar lämplig diskonteringsfaktor vid beräkning av 

nyttjandevärdet. Carlin och Finch (2009) hävdar att diskonteringsräntan utgör ett av 

starkaste verktygen ledningen kan ta till för att påverka utfallet vid 

nedskrivningsprövningar. Det finns en risk att denna tolkningsfrihet leder till att 

internt upparbetad goodwill indirekt aktiveras, då bolaget med hjälp av detta kan 

“dölja” ett nedskrivningsbehov. Författarna Lander och Reinstein (2003) respektive 

Herz et al (2001) menar att det finns svårigheter i att övertid hålla isär och mäta den 

goodwill som uppstod vid förvärvstillfället från internt upparbetad goodwill. Detta 

gör att internt upparbetad goodwill indirekt kan aktiveras vid en 

nedskrivningsprövning, antingen medvetet eller omedvetet (ibid). Detta alltså trots att 

det enligt IAS 38 inte är tillåtet att aktivera internt upparbetad goodwill. Watts och 

Zimmerman (1986) menar att företag agerar opportunistiskt och väljer 

redovisningsmetoder för att manipulera resultatet. Då vi inte har tillgång till finansiell 

information om de underliggande kassagenererande enheterna som legat till grund för 

bedömningen av goodwill har vi använt oss av information på koncernnivå för de 

respektive bolagen. 

  

Resultatet från samtliga regressionsanalyser visar att bolag som har ett högre bokfört 

eget kapital i relation till marknadsvärdet i större utsträckning kommer att skriva ner 

goodwill. Detta är i linje med AbuGhazalehs et al (2011) studie och skulle kunna 

förklaras av att det bokförda värdet av det egna kapitalet i teorin borde konvergera 
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mot marknadsvärdet (Zang 2008). Att marknadsvärdet understiger det bokförda 

värdet av det egna kapitalet tyder på att marknaden inte delar bolagets uppfattning om 

värdet på dess tillgångar och skulder. Då samtliga tillgångar och skulder enligt IFRS 

ska bokföras till marknadsvärde så bör ett förhållande där BM > 1 sannolikt föranleda 

en nedskrivning. Det signifikanta sambandet mellan BM och GIL tyder följaktligen 

på att bolagen följer IAS 36 rekommendationer. 

  

När vi testade samtliga företagsekonomiska variabler i tabell 5 (BM, GWA, OCF, 

ROA och TURNOVER) fann vi ett signifikant samband mellan nedskrivning av 

goodwill (GIL) och förändringen av omsättning (TURNOVER). Det negativa 

sambandet innebär att om omsättningen minskar så ökar nedskrivningen av goodwill. 

Detta indikerar att en försämrad finansiell ställning med minskande försäljning 

föranleder ett nedskrivningsbehov av goodwill, vilket i sin tur tyder på att bolagen 

redovisar i enlighet med IAS 36 rekommendationer. När vi sedan i tabell 8 testade 

samtliga variabler så fann vi inget signifikant samband mellan omsättningsförändring 

och nedskrivning av goodwill. Vårt resultat avviker från det som AbuGhazaleh et al 

(2011) presenterar, som utöver BM påvisar ett signifikant samband mellan OCF 

respektive ROA och goodwillnedskrivningar. 

  

Då vi enbart fann ett signifikant samband mellan nedskrivning av goodwill och en av 

de fem variablerna kopplade till ekonomisk utveckling så kan vi inte förkasta 

nollhypotesen. Vi kan därmed inte dra slutsatsen att det finns ett signifikant samband 

mellan faktiska ekonomiska nedskrivningsfaktorer och redovisad 

goodwillnedskrivning. Samtidigt kan vi inte heller hävda att det inte finns något 

samband mellan ekonomiska faktorer och nedskrivning av goodwill. 

  

5.2 Hypotes 2 

För att svara på forskningsfrågan angående ledningens incitament och om vi kan finna 

några samband med nedskrivning av goodwill, testade vi tre hypoteser. 

  

5.2.1 Hypotes H2a 

Den första hypotesen löd “Det finns en koppling mellan skuldsättningsgraden och 

redovisad goodwillnedskrivning”. När regressionsanalysen baseras uteslutande på 

variablerna kopplade till ledningens incitament (SMOOTH, BATH, DEBTRATIO, 

CEO) fann vi ett positivt, signifikant samband mellan räntebärande skulder och 

nedskrivning av goodwill. Vi hade inga förväntningar avseende korrelationens tecken 

då tidigare forskning kring ämnet har uppvisat motstridiga resultat (Zang, 2008; 

Zucca och Campbell, 1992). 

  

Vårt resultat strider mot skuldkontraktshypotesen, som hävdar att bolag med hög 

skuldsättning i större utsträckning kommer att använda sig av redovisningsåtgärder i 

syfte att förbättra det redovisade resultatet. Denna teori menar på att högt skuldsatta 

bolag exempelvis kommer undvika att göra goodwillnedskrivningar i högre 

utsträckning än bolag med låg skuldsättning (Watts och Zimmerman, 1986). Den 

inneboende tolkningsfriheten kopplat till nedskrivningsprövningar av goodwill gör att 

ledningen kan manipulera de antaganden som ligger till grund för prövningen och på 



 43 

så sätt undvika nedskrivning trots att det kanske föreligger ett behov för det. Detta kan 

göras genom att bolaget vid nedskrivningsprövningen av goodwill indirekt aktiverar 

internt upparbetad goodwill (Lander och Reinstein, 2003), justerar 

diskonteringsräntan (Carlin och Flinch, 2009), eller förändrar den framtida 

affärsplanen (som inte är offentlig) (ibid).  

  

Att utfallet i vår studie avviker från skuldkontraktshypotesen kan bero på lägre grad 

av informationsasymmetri mellan svenska bolag och deras kreditgivare, vilka  primärt 

utgörs av banker med full insyn i verksamheten (Riksbanken 2016), jämfört med 

amerikanska och brittiska bolag som i högre grad nyttjar kapitalmarknaden för 

kreditfinansiering och som uteslutande är beroende av publikt tillgänglig information 

(WSBI-ESGB, 2015). Skuldfinansiering från kapitalmarknaden som andel av total 

skuldfinansiering bland amerikanska och brittiska bolag uppgick för åren 2000 till 

2010 i genomsnitt till 69% respektive 66% (ibid), medan motsvarande andel bland 

svenska bolag uppgick till 12% under motsvarande period och till 19% vid utgången 

av 2018 (SCB, 2019). 

 

Vidare skulle den typiskt svenska ägarstrukturen kunna bidra till att minimera 

förekomsten av Earnings Management. Detta styrks av den tidigare studie där man 

finner att att resultatmanipulering är mindre förekommande i Sverige än i de flesta 

andra länder (Leuz et al., 2003). Svenska bolag domineras, till skillnad från 

anglosaxiska bolag, av kontrollerade ägare som generellt tar ett aktivt ansvar för 

bolaget (Bolagsstyrning, 2016). Ett sådant ansvar skulle kunna uttrycka sig i att 

säkerställa att motiverade nedskrivningar görs oavsett kapitalstruktur och eventuella 

kostsamma kovenantöverträdelser. Visserligen menar Gauffin och Nilsson (2019) att 

svenska börsnoterade bolag generellt inte delar med sig av tillräckligt med 

information till marknaden avseende goodwill. Samtidigt kan man argumentera för att 

det inte är lika viktigt för svenska bolag som primärt finansieras av banker och som 

redan har full insyn i bolaget. I hypotes fyra gör vi en närmare analys kring skillnader 

i ländernas ägarstruktur och bolagsstyrning samt vilken effekt detta kan ha på 

ledningens incitament att agera opportunistiskt och ägna sig åt resultatmanipulering.  

 

Tobitregressionen som baserades på samtliga variabler fann däremot inget signifikant 

samband mellan räntebärande skulder och nedskrivning av goodwill, även om 

lutningen fortfarande var positiv. Givet vårt utfall kan vi inte förkasta nollhypotesen 

och därmed kan vi heller inte, precis som AbuGhazaleh et al (2011), dra slutsatsen att 

det finns en koppling mellan skuldsättningsgraden och redovisad 

goodwillnedskrivning. 

  

5.2.2 Hypotes H2b 

Den andra hypotesen löd “Bolag med onormalt lågt respektive onormalt högt 

rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) kommer i högre utsträckning rapportera 

högre goodwillnedskrivningar”. 

  

Här undersökte vi variabler kopplade till Earnings Management, specifikt Big Bath 

(BATH) och resultatutjämning (SMOOTH). Resultatutjämning handlar om att 

ledningen vidtar åtgärder i syfte att manipulera redovisningen i såväl positiv som 

negativ riktning och kan utgöras av allt från pensionsredovisning till extraordinära 
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kostnader och val av metod för av- och nedskrivningar (DeFond och Park, 1997; 

Herrmann & Inoue, 1996). Vidare menar forskare att ledningen redan vid 

förvärvstillfället utnyttjar möjligheten att hantera goodwill opportunistiskt och 

redovisar så stor andel goodwill som möjligt (Detzen och Zülch, 2012). Detta för att 

på så sätt minimera de årliga avskrivningarna och belastningen på företagets resultat 

(ibid). 

  

I vårt utfall från tobitregressionen som uteslutande bygger på variablerna kopplade till 

ledningens incitament (SMOOTH, BATH, DEBTRATIO, CEO) fann vi ett 

signifikant samband mellan ett onormalt högt resultat (SMOOTH) och nedskrivning 

av goodwill (GIL). Däremot är lutningen negativ, vilket strider mot våra 

förväntningar av utfallet. Tidigare studier tyder på att företagsledningar utnyttjar sitt 

tolkningsutrymme och överdriver behovet av goodwillnedskrivningar när resultatet är 

onormalt högt (Zucca och Campbell, 1992). Vårt resultat indikerar tvärtom på att 

goodwillnedskrivningar inte görs när bolaget utvecklas i en positiv riktning. Detta 

tyder på att ledningen inte använder sig av resultatutjämning när resultatet före 

avskrivningar är onormalt högt, utan håller sig inom ramen för IAS 36 föreställningar 

om när en nedskrivning bör göras. Resultatet visar vidare på ett negativt samband 

mellan nedskrivning av goodwill (GIL) och ett onormalt lågt resultat före 

avskrivningar (BATH). Sambandet är visserligen inte signifikant men lutningen på 

korrelationen är helt i linje med teorin om att Big Bath Accounting förekommer vid 

onormalt låga resultat. Vi fann samtidigt inget signifikant samband mellan varken 

SMOOTH och GIL eller BATH och GIL baserat på vår slutliga tobitregression som 

innefattar samtliga variabler. 

  

Vårt resultat skiljer sig från AbuGhazaleh et al (2011) som fann ett positivt signifikant 

samband mellan variablerna SMOOTH och GIL, respektive ett negativt signifikant 

samband mellan BATH och GIL. Resultatet avviker även från Stenheim och Madsen 

(2016) vad gäller BATH och GIL, där författarna fann ett negativt signifikant 

samband. Vad gäller  SMOOTH och GIL lyckades de, precis som vi i denna studie, 

däremot inte finna något signifikant samband. Dessa tidigare studier indikerar överlag 

att förekomsten av opportunistiska goodwillnedskrivningar är vanligare i 

Storbritannien än i Sverige.   

 

Som tidigare nämnt kan det finnas en risk i att applicera hypoteser från en brittisk 

studie på den svenska marknaden då den rådande skillnaden mellan ländernas 

ägarstruktur kan ha en väsentlig effekt på utfallet. Därmed är det viktigt att ha i åtanke 

att den svenska särarten med kontrollerande ägare kan vara avgörande i detta 

avseende. I hypotes fyra gör vi en närmare analys kring skillnader i ländernas 

ägarstruktur och bolagsstyrning samt vilken effekt detta kan ha på ledningens 

incitament att agera opportunistiskt och ägna sig åt resultatmanipulering.   

  

Vi kan inte förkasta nollhypotesen. Därmed kan vi inte konstatera att bolag med 

onormalt lågt respektive onormalt högt resultat före avskrivningar (EBITDA) i högre 

utsträckning kommer att rapportera högre goodwillnedskrivningar. 
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5.2.3 Hypotes H2c 

Den tredje hypotesen löd “Det är mer sannolikt att bolag som nyligen bytt VD 

rapporterar högre goodwillnedskrivningar”. 

  

Samtliga regressionsanalyser som genomförts i vår studie fann ett signifikant 

samband mellan VD-byte (CEO) och nedskrivning av goodwill (GIL). Sambandet är 

positivt, vilket är i enlighet med våra förväntningar av utfallet. AbuGhazaleh et al 

(2011) fann även de ett signifikant samband mellan dessa variabler. Detta resultat 

bekräftar fenomenet Big Bath Accounting, vilket beskriver de situationer där företag 

genom olika redovisningsmässiga åtgärder eller andra initiativ tar upp signifikanta 

kostnader i samband med bland annat ett VD-byte. På detta sätt kan den nytillträdde 

VD:n skapa goda förutsättningar för ett högre resultat i framtiden samtidigt som 

kostnaderna för innevarande period kan hänföras till dennes företrädare (Schilit, 1993; 

Schäffer et al, 2012). Att goodwillnedskrivningar sker mer frekvent vid VD-byten kan 

även bero på att den tidigare VD:n och ledningen historiskt undvikit att skriva ned 

goodwill trots att det funnits ett behov för det. Detta skulle i sådant fall kunna 

resultera i att den nytillträdda VD:n passar på att skriva ned goodwill så tidigt som 

möjligt för att undvika att hamna i en situation i framtiden där ett nedskrivningsbehov 

inte kan undvikas.  

  

Tanken med IFRS 3 och IAS 36 är att goodwill ska redovisas till dess verkliga värde 

och återspegla nuvärdet av de olika underliggande kassagenererande enheternas 

framtida kassaflöden. Samtidigt ger IFRS upphov till en hög grad handlingsfrihet och 

stora möjligheter för ledningen att manipulera resultatet (Schatt et al, 2016). Vår 

studie, precis som AbuGhazaleh et al (2011) och Kabir och Rahman (2015), tyder på 

att opportunistiska goodwillnedskrivningar förekommer specifikt vid VD-byten.  

 

Då vi fann ett signifikant samband mellan variablerna CEO och GIL så kan vi 

förkasta nollhypotesen och konstatera att vårt resultat indikerar att det är mer 

sannolikt att bolag som nyligen bytt VD rapporterar högre goodwillnedskrivningar.   

  

5.3 Hypotes 3 

För att svara på forskningsfrågan angående om man kan påvisa ett samband mellan 

företagets bolagsstyrning och nedskrivning av goodwill testade vi hypotesen “Bolag 

med starkare principer för bolagsstyrning kommer i högre utsträckning rapportera 

högre goodwillnedskrivningar som inte är av opportunistisk karaktär (det vill säga 

nedskrivningar drivna av exempelvis VD-byte eller andra incitament)”. 

  

Agentteorin förklarar problematiken med det faktum att ledningens och ägarnas 

incitament i olika fall kan skilja sig åt. Teorin utgår från att båda parterna är 

nyttomaximerande, där ägarna vill maximera bolagets långsiktiga värde medan 

ledningen utnyttjar bolagets resurser för egen vinning (Jensen & Meckling 1976). Det 

är styrelsens uppdrag att, i aktieägarnas ställe, övervaka och kontrollera ledningens 

beteende och säkerställa att ledningen verkligen agerar i aktieägarnas bästa. Om 

styrelsen inte lyckas med detta finns det en risk att VD och ledning utnyttjar sin 

möjlighet att påverka redovisningen på ett opportunistiskt sätt, exempelvis för att 

erhålla högre bonus (Detzen & Zülch, 2012). Ledningen kan vid den årliga 
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nedskrivningsprövningen av goodwill exempelvis justera diskonteringsräntan eller 

andra antaganden i syfte att inte skriva ned goodwill trots att det kanske egentligen 

föreligger ett nedskrivningsbehov. Detta kan undvikas om styrelsen övervakar och 

kontrollerar ledningens beteende på ett systematiskt och fullgott sätt.  

  

Hur pass framgångsrikt styrelsen lyckas med att övervaka och kontrollera ledningen 

beror på ett antal olika faktorer kopplade till bolagets styrning, hur styrelsens 

sammansättning och incitament ser ut, hur pass effektiv den interna kontrollen är, hur 

styrelsens arbetsförordning ser ut, hur ledningens incitament ser ut, och så vidare. I 

denna studie valde vi följande variabler som indikatorer för starka principer för 

bolagsstyrning: antal styrelsemöten under året (BACTIVITY), styrelsens ägarandel i 

bolaget exklusive eventuella ledningspersoner (EXEOWN), ledningens ägarandel i 

bolaget (NONEXEOWN) och antalet oberoende personer i styrelsen (BINDEP).  

 

AbuGhazaleh et al (2011) fann i deras studie ett signifikant samband mellan samtliga 

variabler kopplade till effektiva bolagsstyrningsmekanismer och nedskrivning av 

goodwill. De menar att ju starkare bolagsstyrningsmekanismer bolaget har, desto mer 

benäget är det att skriva ner högre värden av goodwill utan att det uppstår av 

opportunistiska skäl (AbuGhazaleh et al, 2011). AbuGhazaleh et al (2011) menar 

exempelvis att ett större ägande bland personer i bolagets ledningsgrupp begränsar 

uppkomsten av opportunistiska goodwillnedskrivningar. Detta motiveras genom att 

ledningen (agenten) och ägarnas (principalen) intressen på så sätt sammanflätas (ibid). 

Slutsatsen att en effektiv bolagsstyrning bidrar till att begränsa förekomsten av 

opportunistiska goodwillnedskrivningar finner stöd i  Kabir och Rahmans (2015) 

studie. Däremot antyder Kabir och Rahman (2015) att en stark bolagsstyrning inte 

helt och hållet eliminerar ett opportunistiskt beteende hos ledningen. 

  

I vår studie fann vi däremot inget signifikant samband mellan effektiva 

bolagsstyrningsmekanismer (BINDEP, BACTIVITY, EXEOWN och 

NONEXEOWN) och nedskrivning av goodwill (GIL), vilket avviker såväl från 

AbuGhazaleh et al (2011) studie som vårt förväntade utfall. Vi förväntade oss ett 

positivt signifikant samband mellan samtliga variabler och nedskrivning av goodwill. 

Samtidigt var vi medvetna om att den svenska ägarstrukturen skulle kunna försvåra 

möjligheterna att urskilja den positiva effekten av ett betydande aktieägande bland 

ledningspersoner (EXEOWN) och styrelseledamöter (NONEXEOWN), då 

kontrollerande ägare sägs fungera som en alternativ form av bolagsstyrning (Shleifer 

och Vishny, 1997). Stenheim och Madsen (2016) kunde inte heller påvisa något 

samband mellan bolagets bolagsstyrningsmekanismer och nedskrivning av goodwill, 

trots att deras studie precis som AbuGhazaleh et al (2011) gjordes på den brittiska 

marknaden. I hypotes fyra gör vi en närmare analys kring skillnader i ländernas 

ägarstruktur och bolagsstyrning samt vilken inverkan detta kan ha haft på utfallet i 

studierna. 

  

Givet vårt utfall kan vi inte förkasta nollhypotesen. Därmed kan vi inte konstatera att 

starkare principer för bolagsstyrning leder till högre goodwillnedskrivningar av icke-

opportunistisk karaktär. 
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5.4 Hypotes 4 

Den fjärde hypotesen löd ”Det går att hänföra skillnader i utfall i hypotes två och tre 

till skillnader i ägarstrukturen mellan bolag i Sverige och Storbritannien.” 

  

Det finns betydande skillnader mellan svensk och brittisk bolagsstyrning. Detta 

grundar sig i skillnaderna mellan ländernas ägarstruktur. I Storbritannien har de flesta 

börsnoterade bolag splittrad ägarbild medan svenska börsbolag domineras av en eller 

ett fåtal större ägare (Bolagsstyrning 2016). Ett karakteristiskt drag för svensk 

bolagsstyrning är att ägarna deltar i bolagets valberedning, som i sin tur nominerar 

ledamöter till styrelsen för bolagsstämman att ta ställning till, medan det i 

Storbritannien istället är styrelsen som tillsätter valberedningen. En annan avgörande 

skillnad rör antalet beslutsorgan, där det i Sverige finns en principiell utgångspunkt i 

att hålla isär rollerna och arbetsfördelningen mellan ledningen och styrelsen. Den 

brittiska bolagsstyrningsmodellen däremot gör ingen skillnad på styrelse och ledning 

och det dagliga ledningsarbetet delegeras istället till särskilt utsedda styrelseledamöter 

(ibid). 

  

Denna studie är en replikering av AbuGhazaleh et al (2011) studie avseende hypotes 

ett, två och tre, där hypotes två och tre undersöker relationen mellan opportunistiska 

goodwillnedskrivningar och ledningens incitament respektive bolagens 

bolagsstyrningsmekanismer. Skillnaderna i ägarstruktur och bolagsstyrningsmodell 

mellan länderna försvårar jämförbarheten av utfallen avseende hypotes två och tre 

mellan AbuGhazaleh et al (2011) studie, som baserar sig på brittiska bolag, och denna 

studie baserad på svenska bolag. Även tillämpbarheten av hypoteserna och dess 

variabler på svenska bolag kan ifrågasättas givet dessa skillnader.  

 

Den svenska ägarmodellen gör det svårt att i hypotes tre finna samband mellan 

svenska börsnoterade bolag med starka bolagsstyrningsmekanismer och nedskrivning 

av goodwill. Detta då variablerna (BINDEP, BACTIVITY, EXEOWN och 

NONEXEOWN) som används i denna studie för att mäta hur pass effektiv 

bolagsstyrningen i ett visst bolag är delvis bygger på styrelsens och ledningens 

ägarandel, vilket i sin tur är avhängig den övergripande ägarstrukturen i bolaget. 

Givet hur vanligt det är i Sverige med kontrollerande aktieägare blir det således svårt 

att urskilja skillnader i beteende bland bolagen utifrån ägarkoncentration. I 

Storbritannien däremot, som i större utsträckning saknar kontrollerande aktieägare, 

blir distinktionen mellan de bolag med och utan den typen av ägare tydligare. 

Skillnaderna i ägarkoncentration visar sig även i den beskrivande statistiken där det 

genomsnittliga värdet för variabeln NONEXEOWN (den samlade ägarandelen bland 

styrelseledamöter som inte är operativt verksamma) bland urvalet i denna studie är 

10,2 procent medan motsvarande värde i AbuGhazaleh et al (2011) studie enbart 

uppgick till 1,4 procent. Vidare förekommer det i tidigare studier resonemang om att 

större, kontrollerande aktieägare har setts som en alternativ form av bolagsstyrning, 

där dessa aktieägare iklär sig en övervakande roll avseende ledningens beteende 

(Shleifer och Vishny, 1997). Tidigare forskning visar på att resultatmanipulering 

(Earnings Management) förekommer i lägre utsträckning i Sverige än i de flesta andra 

länder (Leuz et al., 2003). Av dessa anledningar kan bolagets 

bolagsstyrningsprinciper överlag ha en större inverkan på kopplingen till nedskrivning 

av goodwill i Storbritannien jämfört med Sverige. Med andra ord blir det viktigare 

med starka bolagsstyrningsmekanismer i ett land som Storbritannien, som saknar 
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aktiva och kontrollerande ägare, och det får sannolikt en större effekt på hur bolagets 

ledning agerar.  

 

Vidare får man inte glömma att skillnaderna i ländernas övervakningssystem även kan 

ha en väsentlig påverkan på resultatet. I en studie från 2010 undersöker Berger 

skillnaderna i övervakning på kapitalmarknaden bland länderna i Europa. Berger 

(2010) noterar i sin studie att den svenska börsen inte identifierade några fel i de 

finansiella rapporterna under 2007, vilket gör att han ställer sig frågan huruvida det är 

ett tecken på hög kvalitet eller svag övervakning (Berger, 2010 s.32). Om vi utgår 

från att detta beror på svag övervakning så skulle det kunna förklaras av att svenska 

bolag domineras av kontrollerande ägare. Kontrollerande ägare, med full insyn i 

bolaget, bör rimligen inte ställa lika höga krav på extern övervakning. Deegan (2013) 

menar att transparens är viktigare för bolag med ett spritt ägande, vilket är fallet i 

Storbritannien. Ägare i brittiska bolag borde, givet avsaknad av motsvarande insyn i 

bolagen, däremot ställa högre krav på extern övervakning.  

  

Skillnaden i ägarstruktur mellan länderna kan eventuellt även förklara den stora 

skillnaden i utfallen i hypotes 2 mellan vår studie och AbuGhazaleh et al (2011). 

AbuGhazaleh et al (2011) fann ett positivt signifikant samband mellan variablerna 

SMOOTH och GIL och de fann även ett signifikant samband mellan BATH och GIL, 

vilket indikerar att bolag på den brittiska börsen manipulerar resultatet med hjälp av 

Big Bath Accounting och resultatutjämning. Vi fann i vår studie emellertid inget 

signifikant samband mellan dessa variabler och nedskrivning av goodwill. Studiernas 

resultat skiljer sig även åt vad gäller riktningen på sambandet mellan räntebärande 

skulder (DEBTRATIO) och nedskrivning av goodwill (GIL). Ingen av studierna fann 

visserligen något signifikant samband, men skillnaden i lutningen är intressant. Där 

AbuGhazaleh et al (2011) fann ett negativt samband mellan variablerna, fann vi 

istället ett positivt sådant. Ett negativt samband indikerar att bolag undviker att göra 

nedskrivningar av goodwill om bolaget är högt skuldsatt, vilket bygger på 

skuldkontraktshypotesen. Att sambandet i vår studie istället är positivt tyder på en 

avsaknad av resultatmanipulering och att nedskrivning istället genomförs trots eller på 

grund av en ansträngd ekonomisk ställning. Dessa skillnader i utfall skulle kunna vara 

ett resultat av den ägarstruktur som dominerar bolag i Sverige och skulle bidra till att 

stärka påståendet att ägarstrukturen kan utgöra en alternativ form av bolagsstyrning. 

Detta skulle således tala för att den relativt höga andel aktiva och kontrollerande ägare 

bland svenska börsbolag skulle bidra till att begränsa opportunistiska 

goodwillnedskrivningar.  

  

Resultatet i denna studie och den av AbuGhazaleh et al (2011) är dock detsamma när 

det gäller en specifik variabel. Båda studierna fann ett signifikant samband mellan 

byte av VD (CEO) och nedskrivning av goodwill (GIL). Således stärker båda 

studierna förekomsten av fenomenet Big Bath Accounting vid specifikt VD-byten i 

bägge studier och ingen skillnad mellan studierna kopplat till avvikelser i ägarstruktur 

går att finna för just denna variabel. 

  

Vi finner samtidigt skillnader vad gäller flertalet variabler kopplade till ledningens 

incitament och bolagsstyrning i denna och AbuGhazaleh et al (2011) studie, vilket 

ändå indikerar att det (till viss del) går att hänföra skillnader i utfallen till skillnader i 

ägarstrukturen mellan bolag i Sverige och Storbritannien. Vi menar att vårt utfall 

tyder på bolagsstyrningen bland svenska börsnoterade bolag håller hög kvalitet 
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överlag, bland annat som en funktion av den ägarstruktur som råder bland svenska 

bolag. Detta gör det svårt att statistiskt säkerställa skillnader i goodwillnedskrivningar 

kopplade till skillnader i bolagsstyrning bland svenska bolag. Utfallet tyder även på 

att kontrollerande aktieägare faktiskt kan fungera som en alternativ form av 

bolagsstyrning, i enlighet med Shleifer och Vishny (1997).   

  

5.5 Kontrollvariabler 

Vi fann ett signifikant samband mellan vår kontrollvariabel SIZE och nedskrivning av 

goodwill. Detta indikerar att bolagets storlek har en väsentlig betydelse för bolag som 

skriver ned goodwill. Detta kanske inte är så konstigt då större bolag kan antas ha 

större goodwillposter i absoluta tal än små bolag och därmed också större möjligheter 

att skriva ned goodwill.  

  



 50 

6.   Slutsats  

I vårt slutliga kapitel har vi gjort en återkoppling till syfte och frågeställning för att 

förtydliggöra vad vi kommit fram till med vår studie.  

  

6.1 Återkoppling till syfte och frågeställning 

Studiens syfte var att undersöka om det går att fastställa ett samband mellan 

goodwillnedskrivningar och företagets ekonomiska utveckling, företagsledningens 

incitament och företagets bolagsstyrning bland bolag i Sverige. Vi lyckas inte dra 

slutsatsen att ett företags ekonomiska utveckling påverkar dess 

goodwillnedskrivningar då studien saknar ett signifikant resultat för fyra av fem 

variabler kopplade till ekonomisk utveckling. Däremot fann vi att de bolag med ett 

högre bokfört värde än marknadsvärde på eget kapital i större utsträckning rapporterar 

goodwillnedskrivningar, vilket tyder på att bolagen följer IAS 36 rekommendationer 

åtminstone i just detta avseende. Vad gäller sambandet mellan företagsledningens 

incitament och nedskrivning av goodwill så lyckades vi inte säkerställa någon 

korrelation mellan skuldsättningsgraden, respektive ett onormalt lågt eller onormalt 

högt resultat före avskrivningar (EBITDA) och redovisad goodwillnedskrivning. 

Däremot fann vi ett signifikant samband (0,098) mellan byte av VD och 

goodwillnedskrivningar. Resultatet i vår studie indikerar således att en nytillsatt VD 

använder sig av resultatmanipulering i form av goodwillnedskrivningar för egen 

vinnings skull.  

  

Att just goodwillposten används som ett redskap för resultatmanipulering kan 

förklaras av Johnson och Petrone (1998) synsätt gällande goodwill, det så kallade top-

down-perspektivet och bottom-up-perspektivet. IFRS 3 försöker kombinera dessa två 

perspektiv, vilket leder till ett glapp mellan teori och praktik. Detta ger upphov till 

förvirring och försämrar såväl efterlevnad som jämförbarhet (Giuliani och 

Brännström, 2011). Styrelsen och ledningen kan vidare utnyttja detta glapp mellan 

teori och praktik, samt den handlingsfrihet som ges i samband med 

nedskrivningsprövning av goodwill på ett opportunistiskt sätt. Ledningen skulle 

exempelvis kunna justera diskonteringsräntan, vilken utgör en väsentlig parameter i 

de kassaflödesbaserade värderingsmodeller som används i samband med 

nedskrivningsprövningar av goodwill (Carlin och Finch, 2009). Gauffin och 

Thörnsten (2010) noterade exempelvis att över 40% av de svenska börsnoterade 

bolagen i deras studie sänkte diskonteringsräntan 2009 jämfört med 2008 trots att den 

riskfria räntan steg. Ett ytterligare problem som diskuteras  av författarna Lander och 

Reinstein (2003) respektive Herz et al (2001) är att det finns svårigheter med att över 

tid hålla isär och mäta den goodwill som uppstod vid förvärvstillfället från internt 

upparbetad goodwill. Detta ger ledningen handlingsfrihet att på ett opportunistiskt sätt 

kunna “dölja” ett nedskrivningsbehov genom att indirekt aktivera internt upparbetad 

goodwill.   

  

När vi analyserade om effektiva bolagsstyrningsmekanismer, kopplade till bland 

annat ägandet bland styrelse och ledning, kunde begränsa uppkomsten av 

opportunistiska goodwillnedskrivningar så lyckades vi inte finna något signifikant 

samband. Detta är i linje med Stenheim och Madsen (2016) men går emot 
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AbuGhazaleh et al (2011) samt Kabir och Rahman (2015). Argumenten för en positiv 

koppling mellan effektiva bolagsstyrningsmekanismer och begränsad förekomst av 

opportunistiska goodwillnedskrivningar handlar dels om att bättre övervakning av 

ledningen leder till mindre möjligheter till opportunistiskt beteende och dels om att ett 

betydande ägande bland styrelse och ledning leder till att deras intressen 

sammanflätas med aktieägarnas (AbuGhazaleh et al, 2011). Vi menar att en förklaring 

till varför vi inte finner något samband skulle kunna ha att göra med den svenska 

ägarstrukturen. Det koncentrerade ägandet överlag bland svenska börsbolag skulle 

kunna försvåra möjligheterna att urskilja den positiva effekten av ett betydande 

aktieägande bland ledningspersoner och styrelseledamöter i ett specifikt bolag. Det 

skulle även kunna vara så att bolagsstyrningen faktiskt är bättre bland svenska bolag, 

då kontrollerande ägare sägs fungera som en alternativ form av bolagsstyrning 

(Shleifer och Vishny, 1997).  

 

Vidare syftade studien till att påvisa om det går att se skillnader mellan börsnoterade 

bolag i Sverige och Storbritannien avseende hur ett företags ekonomiska utveckling, 

företagsledningens incitament och bolagsstyrningen påverkar nedskrivning av 

goodwill och om det går att koppla vissa skillnader till ländernas olika ägarstrukturer. 

Vi jämförde vårt utfall mot AbuGhazaleh et al (2011) i syfte att svara på 

frågeställningen och vi kan konstatera att när det kommer till företagets ekonomiska 

utveckling så är utfallen snarlika. AbuGhazaleh et al (2011) kan, precis som vi, inte 

konstatera att det finns ett signifikant samband mellan företagets ekonomiska 

utveckling och nedskrivning av goodwill. Utfallet i AbuGhazaleh et al (2011) studie 

skiljer sig dock från vårt i det avseendet att de finner ett signifikant samband mellan 

ledningens incitament respektive företagets bolagsstyrning och 

goodwillnedskrivningar. Vidare finner vi även skillnader i lutningen på sambandet 

mellan vissa av dessa variabler och goodwillnedskrivningar som saknar signifikans. I 

Sverige så domineras de börsnoterade bolagen av en eller ett fåtal större ägare, vilket 

är mindre vanligt i Storbritannien, och det finns de som menar att större, 

kontrollerande aktieägare kan fungera som en alternativ form av bolagsstyrning 

(Bolagsstyrning 2016; Shleifer och Vishny, 1997). Vi menar att de stora skillnaderna 

mellan utfallen i studierna vad gäller de variabler kopplade till ledningens incitament 

respektive bolagsstyrning och goodwillnedskrivningar skulle kunna vara ett resultat 

av skillnader i den ägarstruktur som dominerar de olika länderna. Detta styrks även av 

tidigare forskning som visar på att resultatmanipulering (Earnings Management) 

förekommer i lägre utsträckning i Sverige än i de flesta andra länder (Leuz et al., 

2003).  

  

Samtidigt noterar vi en problematik med att applicera en brittisk modell på den 

svenska marknaden. Den höga andelen kontrollerande ägare bland svenska bolag 

medförde i vissa fall svårigheter i att urskilja skillnader i beteendet bland bolagen i 

denna studie utifrån ägarkoncentration. De positiva effekterna som den svenska 

ägarstrukturen medför kan dessutom ha försvårat möjligheterna att observera 

signifikanta samband avseende de applicerade variablerna kopplade till ledningens 

incitament och företagets bolagsstyrning. Sammanfattningsvis anser vi att den 

svenska särarten med kontrollägande har varit en försvårande omständighet för denna 

studie, vilket också visar sig i avsaknaden av signifikanta samband.  
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