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Abstract 
Since year 2005 all Nordic companies on a regulated stock market needs to present their 

accounts according to the IFRS-standards by IASB. This has affected the management 

of goodwill that now needs to be exposed for an impairment test every year.  This paper 

handles the impairment of goodwill in Nordic companies to test their ability to follow 

IAS 36 in the IFRS-standards and neutrality in The Conceptual Framework for 

Financial Reporting. Goodwill was earlier exposed to linear depreciation according to 

the national rules, while nowadays it needs to be impaired every time it’s warranted 

according to the calculated future cash flow. This creates an opportunity for companies 

to affect the accounts, an opportunity that can be explained by the Agent theory and Big 

Bath. How companies handle this change in accounting is tested to see if there is any 

relationship between goodwill impairments and future cash flow. Earlier studies have 

been made on the American market by Jarva (2009) and his model to calculate future 

cash flow is used in this paper. 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en förklaring av bakgrunden till hur problematiken bakom 

goodwill tillkommit och hur hanteringen av dessa immateriella tillgångar förändrats 

genom internationella redovisningsstandarder. Vidare visas problematiken bakom 

värdeprövning av goodwill med stöd av olika teorier som hotar det kvalitativa kravet på 

neutralitet.  

 

1.1 Bakgrund 

Koncernredovisningen hanteras utifrån såväl nationella som internationella regelverk. 

En stor förändring av redovisningsstandarder för företag inom EU har skett under det 

sista årtiondet då internationella reglerna blivit ett krav för samtliga börsnoterade 

företag. Tidigare var årsredovisningslagen (ÅRL) samt en rekommendation från 

redovisningsrådet (RR1:00) de standarder som angav redovisningsregler för 

koncernredovisning i Sverige. (Carlsson & Sandell 2014) Liknande redovisningsregler 

gällde för övriga nordiska länder. (KPMG 2016, PWC 2011, KPMG 2014) 

 

År 2002 beslutades i Europaparlamentet genom IAS-förordningen (International 

Accounting Standards) att noterade företag på en reglerad marknad från och med 1 

januari år 2005 ska upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med de standarder 

som utfärdats av International Accounting Standards Board (IASB). Detta innebar en 

stor förändring för många nordiska företag som sedan dess tvingats använda ett 

regelverk mer anpassat från den anglosaxiska traditionen som innebär ett större fokus på 

sannenlig redovisning än koppling till beskattningsregler. (Smith, Brännström & 

Jansson 2015) Tidigare gällde även för nordiska noterade företag med 

koncernredovisning en kontinental tradition där redovisningen varit mer formellt 

reglerad men med stort utrymme för värdering. Då koncernredovisning sedan 2005 

istället styrs av IASB:s standarder inom redovisningsområdet vilka benämns som 

International Financial Reporting Standards (IFRS) läggs större fokus på en redovisning 

som ger en verklig bild av tillgångar. En verklig bild av tillgångar innebär således en 

neutral värdering.  
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En konsekvens av denna nya standard blev att hantering goodwill förändrades avsevärt. 

Vid rörelseförvärv uppstår ofta en förvärvad goodwill då det pris som erlagts överstiger 

substansvärdet av de förvärvade tillgångarna. Goodwill har inom nordisk standard för 

koncernredovisning skrivits av linjärt under en bestämd tidsperiod (KPMG 2016, PWC 

2011, KPMG 2014). Enligt rekommendationer från redovisningsrådet gällde i Sverige 

följande; 

 

”Goodwill skall skrivas av på ett systematiskt sätt över nyttjandeperioden. 

Nyttjandeperioden skall återspegla företagets uppskattning av den period under vilken 

framtida ekonomiska fördelar som goodwillposten representerar kommer företaget 

tillgodo. Om inte annat kan visas antas att nyttjandeperioden inte är längre än tjugo år, 

räknat från förvärvstidpunkten.” (RR1:00 2000) 

 

I och med att IAS-förordningen beslutades så försvann den linjära avskrivningsmetoden 

för goodwill. Istället ska goodwill enligt IASB utsättas för en värdeprövning varje år. I 

IFRS 3 Business Combinations (IFRS-volymen 2016) behandlas hur ett 

nedskrivningsbehov fastställs. Denna standard utgår från att immateriella tillgångar vid 

ett företagsförvärv ska redovisas till sitt verkliga värde och uppmuntrar företag att 

redovisa immateriella tillgångar för att restposten benämnd goodwill ska bli mindre. 

(IFRS-volymen 2016) 

 

Samtidigt som dessa IFRS-standarder utfärdats av IASB har det även funnits en 

föreställningsram som företag på reglerade marknader enligt IASB måste följa. Denna 

föreställningsram, The Conceptual Framework for Financial Reporting (IASB 2015), 

bidrar genom kvalitetskrav till utformningen av företagets redovisning. Förutom att 

följa standarder såsom IAS 36 måste företag även förhålla sig till dessa riktlinjer för att 

upprätta en redovisning med tillräcklig kvalité. (IASB 2015) Ändamålet med att 

använda sig av gemensamma standarder har varit att underlätta för investerare och 

intressenter att förstå rapporter och värderingar från företag i olika länder för att öka 

jämförbarheten. IASB anser också att denna hantering av goodwill medför en mer 

användbar information (IFRS 3). 

 

Att undersöka hur företag arbetar med nedskrivning av goodwill är intressant då en 

subjektiv bedömning kan leda till fel värden i företagets tillgångar och ett för 
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optimistiskt resultat. Hur goodwill hanteras är av intresse för flertal intressenter såsom 

investerare och låneinstitut då en felaktig värdering kan leda till att företagets tillgångar 

är för högt alternativt för lågt värderade och resultatet inte speglar den verkliga vinsten i 

företaget. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt The Conceptual Framework for Financial Reporting är en av de grundläggande 

egenskaperna trovärdig representation där ett minimikrav är neutralitet (IASB 2015). I 

enlighet med neutralitetskravet ska redovisningen spegla en verklig bild av företagets 

tillgångar för att varken ge en optimistisk eller pessimistisk föreställning. Något som 

speglas i IAS 36 (IFRS-volymen 2016) där goodwill istället för att varje år skrivas av 

linjärt skall testas för nedskrivningsbehov med hänsyn till förväntat framtida kassaflöde. 

 

Tidigare studier har visat att det i flera svenska företag noterade på börsen finns ett 

värde på goodwill som utgör en betydande del av företagets tillgångar (Gauffin & 

Thörnsten 2010). Enligt kravet på neutralitet bör den årliga värderingen av företagets 

goodwillpost värderas i harmoni med det verkliga värdet, vilket i detta fall bedömts vara 

framtida kassaflöde (IFRS-volymen 2016). Då det finns stort utrymme för subjektiva 

bedömningar i denna beräkning finns det en risk att beräkningen inte präglar det 

verkliga värdet på goodwill och därför inte uppfyller kraven för trovärdig redovisning. 

 

Tidigare forskning tyder på att nedskrivning av goodwill är betydligt mer sällsynt med 

dagens regelverk jämfört med tiden då linjär avskrivning gällde för svenska bolag 

(Gauffin & Thörnsten 2010). Kritik som framförts mot värdeprövning av goodwill har 

varnat för att konsekvenserna av värdeprövningen kan bli att det negativa utfallet vid 

lågkonjunktur ökar då nedskrivningsbehoven av goodwill blir stora (Carlsson & Sandell 

2014). Denna konsekvens är dock inte något som syntes under år 2008 då stora delar av 

världen befann sig i en ekonomisk lågkonjunktur samtidigt som det under denna 

tidsperiod hos svenska företag endast skrevs ner 1,5 procent av goodwill. Liknande 

standarder angående hantering av goodwill används i USA. Där var under samma 

period nedskrivningen av goodwill 30 procent, vilket tyder på att det i verkligheten 

finns en skillnad i hantering av goodwill mellan olika länder. (Gauffin & Thörnsten 

2010) 
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Enligt teorierna Big Bath och Agentteorin kan ledningen i företag genom subjektiv 

bedömning i värdering av tillgångar påverka resultatet. Teorin Big Bath menar att 

företag vid dåligt resultat väljer att skriva ner tillgångar och belasta resultatet mer än det 

i verkligheten borde (Levitt Jr. 1998). Agentteorin syftar på att påverka resultatet utifrån 

individens intressen (Ross, S. A. 1973), något som kan leda till att man trots 

nedskrivningsbehov väljer att inte skriva ned goodwillposten på grund av att inte 

försämra framtida förväntningar på företaget och därför försämra sitt eget intresse i 

företaget. Dessa teorier visar två olika sätt att påverka resultatet, men oavsett om företag 

väljer att skriva ned mer än vad som är befogat eller väljer att inte skriva ned trots att ett 

nedskrivningsbehov föreligger problem då det inte uppfyller neutralitetskravet inom 

trovärdig redovisning. Detta skapar problematik då neutralitet är ett grundläggande krav 

(IASB 2015). 

 

Ytterligare problematik inom området är att arbetet med beräkning av ett framtida 

kassaflöde i vissa fall kan vara svårt då framtiden är oviss. Detta gör att en 

värdeprövning av goodwill även ställer krav på företagets förmåga att uppnå sin 

förväntade utveckling. Därför kan en nedskrivning av goodwill även felaktigt göras då 

företaget inte på ett korrekt sätt kunnat förutspå det framtida kassaflödet. En konsekvens 

av detta kan bli att företaget blir dubbelt bestraffat då företaget plötsligt får ett 

nedskrivningsbehov av goodwill samtidigt som kassaflödet minskar, något som med 

stor kraft påverkar företagets räntabilitet (Hammarlund, Mackén, Jacobson & Larsson 

2013). 

 

Att utifrån dagens regelverk inte kunna förutse nedskrivningar av goodwill skapar 

osäkerhet för koncernföretag då goodwillposten inte längre går att budgetera framåt i 

tiden. Detta kan påverka ledningens förmåga att avgöra hur lönsamheten kommer att 

utvecklas och bidra till en ömtålighet som blir kostsam under lågkonjunktur (Carlson 

2014). Detta visar att problematiken inte enbart uppstår för utomstående intressenter 

utan det kan även skapa en problematik inom företaget.  

 

1.3 Problemformulering 

Uppfyller börsnoterade företag i Norden IASB:s minimikrav på neutralitet inom 

trovärdig representation i The Conceptual Framework for Financial Reporting vid 

nedskrivningsprövning av goodwill? 
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att fastställa om nordiska företags värdering av goodwill sker i 

enlighet med kravet på neutralitet utifrån The Conceptual Framework for Financial 

Reporting. Neutralitet är en av de grundläggande egenskaperna inom IFRS:s 

föreställningsram för tro värdig redovisning. Utan en rättvis redovisning av företags 

tillgångar och kapitalstruktur kan intressenter inte förutspå framtida förändringar.  
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2 Referensram 
Detta kapitel redogör för de begrepp som är relevanta för studien och förklarar mer 

utförligt hur de olika standarder som påverkar hantering av goodwill fungerar. Vidare 

lyfts teorier som hotar den neutrala redovisningen fram. Avslutningsvis belyses tidigare 

forskning inom området.  

 

2.1 Goodwill 

 Vad är goodwill 

Goodwill kan ses som en restpost från förvärvsanalysen vilket hanteras i 

koncernredovisningen som en koncernmässig goodwill. Goodwillposten är den del av 

det erlagda priset vid rörelseförvärv som inte kan fördelas på någon identifierbar 

materiell eller immateriell tillgång. (IFRS-volymen 2016)  

 

IASB har valt att definiera goodwill som framtida ekonomiska fördelar som inte enskilt 

går att identifiera och därför inte heller kan redovisas separat. I IFRS 3 är 

utgångspunkten att uppkomsten av goodwill kan beräknas som en eller fler av följande 

komponenter: 

 

• Att det förvärvade företaget kan generera högre avkastning genom att kombinera 

individuella nettotillgångar, vilket leder till att värdet av helheten är större än det 

totala värdet av tillgångarna. 

• Att det i de förvärvade tillgångarna i kombination med de existerande 

tillgångarna finns ett högre värde. 

• Att det erlagts ett för högt pris vid rörelseförvärvet i jämförelse med företagets 

verkliga värde. 

•  Att det vid identifiering och värdering skett felaktigheter. (IFRS-volymen 2016) 
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Figur 1. Goodwill vid rörelseförvärv, egen modell. 

 

Figur 1 visar grafiskt hur goodwill uppstår vid rörelseförvärv. Priset för det förvärvade 

bolaget överstiger i många fall dess nettotillgångar. Då dessa inte kan fördelas direkt på 

de identifierbara tillgångarna hamnar de i restposten goodwill.  

 

Förvärvad goodwill ska inte blandas ihop med det som kallas upparbetad goodwill, 

något som är elementärt i denna studie.  Så kallad upparbetad goodwill anses ge 

ospecificerade framtida fördelar men är inte en identifierbar resurs då det inte tillhör ett 

rörelseförvärv enligt IFRS 3 (Smith, Brännström & Jansson 2015). 

 

 Hantering av goodwill enligt IAS 36 

En av de mest väsentliga skillnaderna mellan K3 (ÅRL) och IFRS 3 (IFRS-volymen 

2016) är hanteraringen av goodwill tiden efter att den har redovisats. K3, som 

fortfarande gäller för svenska icke-noterade koncerner, kräver en avskrivning av 

goodwill över en sannolik nyttjandeperiod (ÅRL). Den linjära avskrivningsmetod som 

inom K3 används som ett sätt att periodisera kostnader och utgår från att goodwill inte 

har en obegränsad nyttjandeperiod. Sättet att skriva av goodwill enligt K3 harmoniserar 

med avskrivningsregler för övriga anläggningstillgångar. Problematiken IASB ser med 

detta är att nyttjandeperioden för goodwill är svår att beräkna och inte ger användbar 

information.(IFRS-volymen 2016) Därför har IASB i sin standard valt en modell där 

företag varje år prövar behovet för nedskrivning för goodwill som härstammar från ett 

rörelseförvärv. 

 

Rörelseförvärv

Nettotillgångar Goodwill Synergier För högt pris Felaktigheter
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En enhet till vilken goodwill har fördelats ska enligt IAS 36:90 (IFRS-volymen 2016) 

prövas för värdenedgång i slutet av varje rapportperiod, vilket innebär att denna process 

måste genomföras minst varje år. Företaget ska då beräkna ett återvinningsvärde1 för 

tillgången. Oavsett om det ursprungligen finns indikationer på en värdenedgång eller 

inte ska företaget testa immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod för 

nedskrivning årligen genom att jämföra det redovisade värdet med dess 

återvinningsvärde. Om ett nedskrivningsbehov föreligger ska det nedskrivna beloppet 

först minska det redovisade värdet för goodwill och därefter hänföras till övriga 

tillgångar i den kassagenererande enheten2 som denna tillgång tillhör (IAS 36:104). 

 

För goodwill finns till skillnad mot andra tillgångar ett förbud mot återföring av 

nedskrivningen om den i ett senare skede inte anses motiverad (IAS 36:124). Enligt IAS 

38 Immateriella tillgångar (IFRS-volymen 2016) får så kallad internt upparbetad 

goodwill inte redovisas i den finansiella ställningen. En ökning av återvinningsvärdet 

för goodwill är troligen en ökning av den internt upparbetade goodwill, vilket är 

anledningen till att en nedskrivning av förvärvad goodwill inte får återföras (IAS 

36:125). 
 

 Återvinningsvärde 

Utgångspunkten för IAS 36 är att det redovisade värdet för en tillgång ska jämföras med 

dess återvinningsvärde, som är det högsta av en tillgångs eller kassagenererande enhets 

verkliga värde och dess nyttjandevärde. (IFRS-volymen 2016) Det verkliga värdet är det 

pris som skulle tas i en transaktion på marknaden vid värderingstidpunkten minus 

kostnader som är direkt hänförliga till avyttringen. Nyttjandevärdet beskrivs som dagens 

värde av framtida kassaflöden kopplade till tillgången. (IFRS-volymen 2016) Då det 

verkliga värdet inte kan beräknas enbart för goodwill måste goodwill fördelas till 

kassagenererande enheter, vilket är nödvändigt då goodwill inte genererar kassaflöden 

ensamt utan är beroende av andra tillgångar (Carlsson & Sandell 2014). Vid beräkning 

av en tillgångs nyttjandevärde finns enligt IAS 36 ett flertal faktorer som ska återspeglas 

för att ge en verklig bild av tillgångens värde. 

 

                                                
1 Återvinningsvärde förklaras närmare i kapitel 2:1:3 Återvinningsvärde. 
2 Kassagenererande enhet förklaras närmare i kapitel 2:2 Kassagenererande enhet.  
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Figur 2. Återvinningsvärde, egen modell. 

 

I figur 2 visas hur återvinningsvärdet kan beräknas. Det går att beräkna genom 

alternativen verkligt värde minus försäljningskostnader såväl som nyttjandevärde. De 

olika alternativen är beroende av olika faktorer, vilket visas i steget under genom två 

rutor som är kopplade till varje alternativ. Återvinningsvärdet är sedan det högsta av 

verkligt värde och nyttjandevärdet.  

 

2.2 Kassagenererande enhet 

Den minsta gruppen av tillgångar som går att identifiera som genererar kassaflöde 

väsentligen oberoende från andra tillgångar kallas för en kassagenererande enhet (IAS 

36:6). Då det inte finns möjlighet att fastställa återvinningsvärdet för en specifik enskild 

tillgång ska det enligt standarden fastställas ett återvinningsvärde för den 

kassagenererande enheten (IAS 36:66). Vid rörelseförvärv ska den förvärvade goodwill 

som uppstår allokeras till de kassagenererande enheter som drar nytta av förvärvet 

genom synergier redan vid förvärvstillfället (IAS 36). 

 

2.3 Kassaflöde 

När en fördelning av goodwill är genomförd ska enheternas koncernmässiga värden 

ställas mot ett återvinningsvärde. Återvinningsvärdet består av framtida prognoser över 

beräknade kassaflöden som omräknas till dagens penningvärde genom en fastställd 

Återvinningsvärde

Verkligt värde minus 
försäljningskostnader

Marknadspris Försäljningskostnader

Nyttjandevärde

Uppskattning av 
framtida kassaflöden

Framtida värde på 
kassaflöden 

(diskontering)
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diskonteringsränta. De framtida kassaflöden som beräknats ska vara nettovärdet av in- 

och utbetalningar som den kassagenererande enheten beräknas ge upphov till (Carlsson 

& Sandell 2014).  IAS 36 ger möjlighet att beräkna detta genom kalkyl baserad på reala 

värden eller nominella värden (IFRS-volymen 2016). 

 

Genom en finansieringsanalys visas förändringen av en organisations likvida medel 

under en period, något som vanligtvis kallas för en kassaflödesanalys (Gröjer 2002). 

Principiellt finns tre olika metoder för att beräkna kassaflödet under en period i 

företaget. 

 

• Enligt den första metoden beräknas periodens inbetalningar samt utbetalningar 

och dess skillnad visar årets förändring av likvida medel. Vid beräkning enligt 

denna metod görs ingen skillnad mellan olika typer av inbetalningar såsom 

pengar från kunder eller genom lån och vid utbetalningar görs ingen skillnad 

mellan pengar från att betala material eller amortering av lån. Denna metod 

innebär problem för externa bedömare då in- och utbetalningar inte finns 

angivna i årsredovisningen. 

• Enligt den andra metoden beräknas skillnaden mellan hur mycket pengar som 

fanns i företagets kassa vid periodens slut respektive början. Denna metod 

beskriver inte vad förändringen orsakats av. 

• Den tredje metoden att beräkna förändring genom kassaflöde beräknas genom 

nettoförändringen av posterna i balansräkningen. Denna metod visar på 

orsakerna till förändringen i företagets kassa genom att penningflödet kan 

beräknas direkt eller indirekt. Detta underlättar för externa bedömare och 

förklarar en eventuell förändring av företagets finansiella struktur. (Gröjer 2002) 

 

För att kunna analysera kassaflödet från olika kassagenerande enheter krävs tillgångarna 

delas upp och en finansieringsanalys görs enligt den tredje metoden. Övriga metoder 

visar enbart på totala kassaflödet och beräknar inte enskilda poster vilket endast ger en 

översiktlig bild. När företag ska beräkna det framtida kassaflödet har ledningen en 

förmåga att vara för optimistiska genom att överskatta företagets prestanda och därmed 

förutspå felaktiga siffror (Heaton 1997). 
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Företags hantering av kassaflöde är av betydelse för dess intressenter. Internt så ger ett 

starkt kassaflöde möjlighet till ökade investeringar, ett starkt kassaflöde är av vital 

betydelse för företags möjlighet till organisk likväl icke organisk tillväxt. I hårt 

konkurrerande marknader så är möjligheten till tillväxt ett viktigt redskap för framtida 

vinstdrivande verksamhet. (Gilchrist & Himmelberg 1995) Externt så ställs krav på 

företags hantering av kassaflöde.  Företags aktieägare kräver avkastning på insatt kapital 

i form av utdelning vilket möjliggörs genom ett starkt fritt kassaflöde. Företags 

betalningsförmåga är av intresse för dess långivare, där kassaflödet är en indikator på 

betalningsförmågan. (Lamont 1997) 

  

 

2.4 IASB:s föreställningsram 

Användarnas behov av information har använts som utgångspunkt då IASB format sin 

föreställningsram The Conceptual Framework for Financial Reporting (IASB 2015). 

IASB har gjort en uppdelning av kvalitativa egenskaper som i harmoni bidrar till 

kvalitetskrav för utformningen av redovisning. De kvalitativa egenskaperna har delats 

upp i grundläggande samt förbättrande egenskaper. De grundläggande egenskaperna i 

föreställningsramen är relevans och trovärdig representation. Dessa måste vara 

uppfyllda för att redovisningen ska anses användbar. (IASB 2015) De förbättrande 

egenskaperna verifierbarhet, jämförbarhet, aktualitet och begriplighet är avsedda att 

förbättra kvalitén på det som redan uppfyller de grundläggande egenskaperna (Smith, 

Brännström & Jansson 2015). Nedan framställs dessa egenskaper i figur 3. 

 



  
 

12 
 

 
Figur 3. Kvalitativa egenskaper i The Conceptual Framework for Financial Reporting. Egen modell 

utifrån IASB (2015). 

 

Vårt fokus utgår från den grundläggande egenskapen trovärdig representation och dess 

minimikrav neutralitet. Trovärdig representation innebär att redovisningen på ett 

trovärdigt sätt ska spegla det som representeras (IASB 2015). Detta är en förutsättning 

för användbar redovisning enligt IASB (2015) och går ut på att avbilda den ekonomiska 

verkligheten i företaget. För att kravet på trovärdig representation ska erhållas finns tre 

kriterier som blir minimikrav för egenskapen. Dessa tre benämns fullständighet, 

neutralitet och felfrihet. (IASB 2015)  

 

Kravet på neutralitet är avsett att verka för en strävan att avbilda företaget på ett verkligt 

sätt utan att vara konservativ eller optimistisk vid bedömningar. Detta sätt att värdera 

tillgångar är i opposition till det tidigare kravet på försiktighet, som fortfarande lever 

kvar i svensk redovisningsstandard genom försiktighetsprincipen. (Smith, Brännström 

& Jansson 2015) Neutralitetsprincipen innebär att anpassning av redovisningen för att 

ge en önskad bild utåt blir motsägelsefullt i förhållande till IASB:s ramverk. Avsikten 

med detta är att redovisningen ska visa en verklig bild av företagets situation för 

intressenter (Smith, Brännström & Jansson 2015). Att vid värdeprövning av goodwill 

använda sig av subjektiva bedömningar som inte speglar en neutral bild av värdet på 

tillgången tyder på bristande neutralitet och leder till att de grundläggande egenskaperna 

i The Conceptual Framework for Financial Reporting inte uppfylls (IASB 2015). 

Relevans
prognosrelevans

bekräftande relevans
minimikrav
Väsentlig

Verifierbarhet Jämförbarhet

Trovärdig representation
Minimikrav
fullständig

neutral
felfri

Aktualitet Begriplighet
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2.5 Agentteorin 

Agentteorin beskriver förhållandet mellan principalerna och agenten i en organisation. 

Ett vanligt exempel på förhållande mellan agenter och principaler i en organisation är 

relationen mellan företagsledningen som agent och aktieägarna som principaler. (Jensen 

1986) Konflikt mellan agenten och principalen kan uppstå när deras mål och riskvilja 

skiljer sig åt (Eisenhardt 1989). En sådan situation baseras oftast på 

informationsasymmetri mellan parterna (Ross 1973). 

 

Agenten, som i det är fallet kan ses som företagsledningen, är tillsatt av principalen, i 

detta fall aktieägarna, för att styra företaget och generera avkastning på aktieägarnas 

kapital (Hill & Jones 1992). Detta ställer höga krav på agenten att leverera resultat som 

ligger i linje med principalens förväntningar. (Li & Sloan 2015) Exempelvis så kan 

agenten välja att opportunistiskt fördröja nedskrivningen av goodwill detta för att 

redovisa ett bättre resultat innevarande år och kunna möta principalens mål om 

utdelning. Ett icke optimalt beslut för helheten som grundar sig i 

informationsasymmetrin mellan agenten och principalen. (Ross 1973) Riskviljan mellan 

agenten och principalen kan också utlösa problem och konflikter i hanteringen av 

goodwill. Företagsledningen kan ha ett incitament i att inte skriva ner goodwill för att 

bolagsvärdet kan sjunka och på så sätt få svårt att locka nya intressenter. Men samtidigt 

kan denna informationsasymmetri leda till fel värdering av bolaget och skapa stora 

fluktuationer i aktiekursen vilket kan skada aktieägarnas kapital i bolaget. (Li & Sloan 

2015) 

 

2.6 Big Bath 

Teorin Big Bath beskriver varför företagsledningen strategiskt väljer att ta kostnader 

under samma period. Det ger företagsledningen möjligheten till resultatpolitik genom 

att redovisa högre kostnader under nuvarande år för att sedan kunna redovisa ett 

starkare resultat med lägre kostnader nästkommande år. (Levitt Jr. 1998) Teorin menar 

att det i vissa fall kan vara mer skadligt för företag att uppvisa flera år av mediokra 

resultat än att samla all negativitet vid en tidpunkt. (Arya, Glover & Sunder 1998) Vid 

en svag prognos för innevarande år så skapar detta enligt Big Bath incitament för 

ledningen att ta upp mer kostnader än skäligt. Detta för att kunna redovisa ett starkare 

resultat nästkommande år. (Jordan & Clark 2011) 
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Handlingsfrihet för företagsledningen har uppstått genom de nya reglerna 

om nedskrivning av goodwill enligt IAS 36 (IFRS-volymen 2016). De nya reglerna ger 

ledningen större frihet vid värdering av goodwill och goodwillnedskrivningar vilket 

enligt Big Bath ger ledningen möjlighet till att manipulera resultatet.  Teorin förklarar 

möjligheten för ledningen att subjektivt manipulera resultatet genom att göra större 

goodwillnedskrivningar än skäligt. Denna handling är vanligt förekommande vid ny 

verkställande direktör i företaget. Den nya verkställande direktören har ett incitament 

för att redovisa ett förbättrat resultat gentemot den tidigare VD: n. (Arya, Glover & 

Sunder 1998) För att göra detta så redovisar företaget stora kostnader första året med 

bland annat stora goodwillnedskrivningar, för att sedan redovisa ett överraskande starkt 

resultat nästkommande år. Den nya ledningen pekar på tidigare verkställande direktören 

som skyldig för de höga kostnaderna det första året, och tar sedan själv åt sig äran för 

det förbättrade resultatet nästkommande år. (Jordan & Clark 2011) 

 

Företagets resultat är viktigt för att locka nya investerare och intressenter. Genom att 

endast uppvisa ett år med negativt resultat kan det minska oron för företags 

intressenter.(Jordan & Clark 2011) 

 

2.7 Tidigare studier 

Här presenteras tidigare undersökningar inom området goodwill. Dessa studier tar sin 

utgångspunkt i den amerikanska marknaden och regleras av protokollet Statement of 

Financial Accounting Standards (SFAS 142). SFAS 142 och IAS 36 har liknande 

regleringar av hantering av goodwillnedskrivningar vilket gör de amerikanska studierna 

relevanta för vår studie. Undersökningarna visar att en problematik i området 

förekommer och att ytterligare undersökningar är motiverade. 

 

 Jarva (2009) 

I undersökningen Do Firms Manage Fair Value Estimates? An Examination of SFAS 

142 Goodwill Impairments använder sig Jarva (2009) av framtida kassaflöde för att 

undersöka hur företag på den amerikanska marknaden använder sig av 

goodwillnedskrivningar enligt SFAS 142. Jarva (2009) undersökte framtida kassaflödet 

genom en datainsamling av 274 amerikanska företag listade på marknaderna NYSE, 

AMEX, och NASDAQ mellan åren 2002–2006. Studiens resultat visar att det finns ett 
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positivt samband mellan nedskrivningar av goodwill och framtida kassaflöde mellan 1–

2 år. Studien kan dock inte statistiskt bevisa att det finns ett samband med 

goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde på 3 år. Studien frambringar bevis på 

att företag som genomgått en organisationsförändring har ett lägre samband mellan 

goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde. Jarva (2009) pekar på Agentteorin och 

Big Bath som skapare av incitament till oskälig värdering av goodwill och därmed ett 

sämre samband mellan goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde. Studien tar 

även fram bevis på att mindre företag kan ta fram sofistikerade nedskrivningstester och 

ifrågasätter Bens et al. (2007). 

 

Studiens resultat visar att nordiska företag i skriver ner goodwill av ekonomiska 

faktorer istället för opportunistiska med undantag för företag med en 

organisationsförändring. (Jarva 2009) 

  

 Hayn & Hughes (2006) 

Hayn & Hughes (2006) undersöker i sin studie Leading indicators of goodwill 

impairment om finansiella upplysningar ger intressenter information som kan användas 

på ett effektivt sätt för att förutse framtida goodwillnedskrivningar. Studien baserades 

med bakgrund av de nya reglerna gällande goodwillnedskrivningar från SFAS 142 där 

majoriteten av data till studien samlats in från amerikanska företag innan de nya SFAS 

142 reglerna trätt i kraft.   

 

Studiens resultat visar att möjligheten att förutse framtida goodwillnedskrivningar 

genom information från finansiella rapporter är begränsad. Detta på grund av bristande 

möjlighet att identifiera de segment i företaget som kan identifieras som värdesegment. 

Studien visar istället att anskaffningsegenskaper vid förvärvstillfället har en större 

möjlighet att förutse goodwillnedskrivningar än de finansiella upplysningarna åren efter 

förvärvet. Dessa resultat tyder på att kvaliteten i informationen från finansiella rapporter 

är för låg för att intressenter ska kunna förutse goodwillnedskrivningar. Studie hittar 

även bevis på att goodwillnedskrivningar kan ha en släpande effekt på ekonomiska 

nedskrivningar på upp till 10 år.  (Hayn & Hughes 2006) 
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 Bens,  Heltzer  & Segal  (2007) 

Bens, Heltzer & Segal (2007) undersöker i studien The information content of goodwill 

impairments and the adoption of SFAS 142 marknadens reaktion vid nedskrivning av 

goodwill i amerikanska företag.  

 

Studien visar att det finns ett betydande samband mellan goodwillnedskrivningar och 

börsreaktion i bolaget. Goodwillnedskrivningar framkallar en signifikant negativ 

börsreaktion vilket leder till ett lägre börsvärde. Resultatet av studien visar även att 

företag med låg informationsasymmetri och mindre företag med knappa resurser 

tenderar till en lägre signifikans mellan goodwillnedskrivningar och börsreaktion. I 

företag där informationsasymmetrin är låg tenderar nedskrivningen att redan vara 

inräknad i aktiekursen. I mindre företag så tenderar marknaden att se dess 

nedskrivningar som icke trovärdiga då det saknas resurser till sofistikerade 

nedskrivningsprövningar. (Bens et al. 2007) 

 

Bens et al. (2007) finner att vid implementering av de nya SFAS 142 reglerna så finns 

inte längre ett negativt signifikant samband mellan goodwillnedskrivningar och 

börsreaktion i företag med hög informationsasymmetri. Detta tyder på resultatpolitik 

vilket försämrar informationen till företagets intressenter och nya investerare.  

 

Bens et al. (2007) studie lyfter fram betydelsen av goodwillnedskrivningar och de 

negativa effekter goodwillnedskrivningar kan ha på bolagets börsvärde. Studiens 

resultat skapar motiv för resultatpolitik och förståelse för teorier som Agentteorin och 

Big Bath. 

 

 Li  & Sloan  (2015) 

Has goodwill accounting gone bad? är namnet på en studie av Li & Sloan (2015) som 

undersöker hur SFAS 142 har påverkat redovisningen i de amerikanska bolagen sedan 

de nya reglerna om värdeprövning av immateriella tillgångar infördes.  

 

Li & Sloan (2015) finner i resultatet av sin studie att de nya redovisningsstandarderna 

leder till uppblåsta goodwill poster i balansräkningen och stor volatilitet i resultatet. 

Studien visar att stora goodwillnedskrivningar tenderar att förekomma när 

rörelsemarginalen är som lägst. Detta föreslår att goodwillnedskrivningar görs efter att 
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den positiva effekten av goodwill redan har utgått. Detta blir en indikation på att 

managers inte skriver ner goodwill i enlighet med goodwills verkliga värde, man 

matchar inte kostnaderna av goodwill med dess intäkter. Istället så skjuter man upp 

goodwillnedskrivningar tills dess att goodwillvärdet redan gått ut. (Li & Sloan 2015)  

 

Resultatet av studien visar att goodwillnedskrivningar släpar efter försämrade 

rörelsemarginaler och utdelningar med minst två år. Managers baserar inte beslutet om 

goodwillnedskrivningar på framtid kassaflöde utan istället som en fördröjning av 

företagets konsumtion av goodwill. Sammanfattningsvis visar studien att managers 

utnyttjar handlingsfriheten som tillkom med dem nya SFAS 142 reglerna där 

nedskrivning av goodwill används till att manipulera resultatet. (Li & Sloan 2015)  

 

Li & Sloan (2015) undersökning bekräftar existensen av Big Bath. Stora 

goodwillnedskrivningar görs när företaget redovisar en låg rörelsemarginal vilket 

signalerar att företagsledningen använder sig av resultatpolitik.  

 

 

 

2.8 Hypotesformulering 

Utifrån teorier och tidigare forskning så utformas följande hypoteser till vår studie: 
 
H0 = Det finns inget positivt samband mellan nedskrivning av goodwill och framtida 

kassaflöde vilket stödjer Agentteorin och Big Bath. 

 

H1 = Det finns ett positivt samband mellan nedskrivning av goodwill och framtida 

kassaflöde vilket visar på neutralitet.  
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2.9 State-of-the-Art 
 
Nedanstående tabell presenterar de vetenskapligt publicerade artiklar som refererats till i 

detta referenskapitel. Tabellen visar hur väl validerade vi anser de olika källorna som 

använts i referensramsavsnittet vara. För att utvärdera detta har vi valt att använda oss 

av antal citeringar, hur väl de 20 senaste citerade källorna hanterat samma ämne och om 

de är peer-reviewed. Genom att analysera källorna genom dessa tre kriterier har vi satt 

en styrka på varje källa. 

  
Referenser Teori Citat Validitet Styrka Peer 
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Bens, D. A., 

Heltzer, W. 

& Segal, B. 

(2007) 

The 

information 

content of 

goodwill 
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adoption of 

SFAS 142 

38 Begränsad 
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Eisenhardt, 
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Agency 
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and Review 
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Dominerande Ja 

Gauffin, B & 

Thörnsten, 

A. (2010) 

Nedskrivning 

av goodwill 
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validering 

Förslag Nej 

Gilchrist, S. 

& 

Himmelberg, 

C. P. (1995) 

Evidence on 

the role of 

cash flow for 

investment 

1267 Bra 

validering 

Dominerande Ja 
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Hayn, C., & 

Hughes, P. J. 

(2006) 

Leading 

indicators of 

goodwill 

impairment. 

289 Begränsad 

validering 

Framväxande Ja 

Heaton, J.B. 

(1997) 

Managerial 

Optimism 

and 

Corporate 

Finance 

1082 Begränsad 

validering 

Framväxande Ja 

Hill, C. W., 

& Jones, T. 

M. (1992) 

Stakeholder-

agency 

theory 

2209 Begränsad 

validering 

Framväxande Ja 

Jarva, H. 

(2009) 

Do Firms 

Manage Fair 

Value 

Estimates? 

An 

Examination 

of SFAS 142 

Goodwill 

Impairments 

124 Bra 

validering 

Framväxande Ja 

Jensen, M. 

(1986) 

Agency 

Costs of Free 

Cash Flow, 

Corporate 

Finance, and 

Takeovers. 

23847 Bra 

validering 

Dominerande Ja 

Jordan, C. 

E., & Clark, 

S. J. (2011) 

Big bath 

earnings 

management: 

the case of 

goodwill 

impairment 

under SFAS 

99 Bra 

validering 

Framväxande Ja 
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No. 142. 

Lamont, O. 

(1997) 

Cash flow 

and 

investment: 

Evidence 

from internal 

capital 

markets. 

1407 Bra 

validering 

Dominerande Ja 

Levitt Jr, A. 

(1998) 

The numbers 

game. 

1121 Begränsad 

validering 

Framväxande Ja 

Li, K. K., & 

Sloan, R. G. 

(2015) 

Has goodwill 

accounting 

gone bad? 

99 Begränsad 

validering 

Låg 

validering 

Nej 

Ross, S. A. 

(1973) 

The 

economic 

theory of 

agency: The 

principal's 

problem. 

5221 Bra 

validering 

Dominerande Ja 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs vårt val av metod för att undersöka det aktuella ämnet. 

Inledningsvis beskrivs det val av metod som gjorts, vilket sedan fylls på av en närmare 

beskrivning av analysmodell och tillförlitligheten i undersökningen. 

 

3.1 Undersökningsmetod 

Undersökningen realiseras genom en kvantitativ metod med en deduktiv ansats som 

testar neutralitet mot teorierna Big Bath och Agentteorin. Urvalet av företag som testas 

är nordiska företag noterade på reglerade marknader. För att kunna genomföra 

undersökningen används en modell av Jarva (2009) där det framtida kassaflödets 

samband med goodwillnedskrivningar och andra variabler testas. Undersökningen 

använder sig av historiska data för att analysera det framtida kassaflödets utfall ett, två 

och tre år från den observerade goodwillnedskrivningen. Detta innebär att vi använt oss 

av det verkliga framtida kassaflödet som uppkommit åren efter att nedskrivning av 

goodwill har skett. 

 

En kvantitativ undersökningsmetod använder sig av observerbara data för att testa 

teorier. Genom den kvantitativa metoden undersöks olika samband mellan påverkan och 

orsak samt testar hypoteser för att få en djupare kunskap av det aktuella fenomenet. 

(Creswell 2013) I en kvantitativ undersökning kan mätfel uppstå vid framförallt två 

kritiska tillfällen. Det första tillfället uppstår då insamling av data sker. Det är därför av 

stor vikt att insamlad data är korrekt och tillräcklig. För att öka validiteten i 

undersökningen och minska risken till slumpmässiga resultat i slutsatser måste 

tillräcklig insamling av data ske för att kunna se ett samband som är tillförlitligt. Det 

andra tillfället där fel kan uppstå är vid tolkningen av den insamlade data som ska 

analyseras i flera steg. (Creswell 2013) För att eliminera dessa risker har vi samlat in 

historisk finansiell data genom databasen Datastream samt tagit stöd av statistikern 

Niclas Åkerman på Linnéuniversitetet i Kalmar. 

 

3.2 Deduktiv ansats 

Forskningsarbete kan vanligtvis delas in i ett induktivt alternativt deduktivt 

angreppssätt.  Genom induktion utgår studier från empiri och genom deduktion utgår 

istället studier från befintliga begrepp och teori. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014) 
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Figur 4. Undersökningens olika ansatser (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). 

 

Vi utgår från de befintliga teorierna Big Bath och Agentteorin samt de kvalitativa 

egenskaperna i IASB:s föreställningsram med neutralitet som fokus. Därav motiveras 

valet av en deduktiv ansats i vår kvantitativa metod då vi analyserat data för att sedan 

arbeta med denna genom befintliga teorier. Detta visas i figur 4 ovan av Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2014). Därefter har vi utformat hypoteser som gör att vår 

undersökning kan visa på om dessa teorier och kvalitativa egenskaper har ett verkligt 

samband.  

 

3.3 Datainsamling 

 Insamling av primärdata 

För att samla in den stora mängd data som krävts för denna undersöknings analysmodell 

har databasen Datastream använts. Datastream är en omfattande databas med stora 

mängder finansiella och ekonomiska data för statistiska analyser. Den innehåller 

historiska data som är relevant för vår undersökningsmetod och förbättrar arbetet med 

att samla in en större mängd kvalitativ data för att undersökningen ska vara tillförlitlig. 

Vi har samlat in data för att kunna analysera det framtida kassaflödet under de tre 

kommande åren efter att nedskrivning av goodwill har skett. 
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Information som krävs för Jarvas (2009) analysmodell är historiska data angående de 

aktuella företagens; 

 

• Operativa kassaflödet 

• Kundfordringar 

• Leverantörsskulder 

• Inventarier 

• Nedskrivning/Amortering 

• Nedskrivning av goodwill 

• Nettointäkter 

• Årlig utdelning 

 

Data som insamlats från Datastream kan överföras direkt till Excel, vilket gör att vi kan 

samla in material till vår undersökning på ett sätt som underlättar kommande steg i 

analysen. Detta minskar risken för fel vid manuell överföring. Vid överföring av data 

till Excel presenterades vissa företags siffror med ERROR eller NA. I dessa fall gjordes 

ytterligare ett försök till insamling genom att manuellt kontrollera företagens finansiella 

rapporter och fylla i de siffror som saknades. I vissa fall var inte data tillgänglig och 

dessa företag sorterades bort då alla variabler bör vara tillgängliga för att få ett 

trovärdigt resultat av studien. När de historiska data som krävts för att kunna genomföra 

en analys har samlats in och organiserats i Excel överförs den till statistikprogrammet 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för vidare hantering. 

 

I SPSS används sedan olika analyser för att genomföra undersökningen. Analyserna 

som används i studien är regressionsanalys samt korrelationsanalys för att mäta 

sambandet mellan variabler. Detta gör att vi kan testa studiens hypoteser och utvärdera 

om ett samband föreligger. Vi använder oss av fler variabler än de som direkt ska 

undersökas för att öka validiteten i vår undersökning. Dessa kallas för kontrollvariabler 

och skapar en regressionsanalys som ger mer beskrivande och användbar information. 

(Eliasson 2013) 
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  Insamling av vetenskapliga teorier 

De teorier som behandlar företagsledningens styrning för att påverka resultatet är 

behandlat i omfattande forskning och vi har samlat in denna information genom att 

studera tidigare forskning inom ämnet. Detta gör att vi närmare hanterar teorierna 

Agentteorin och Big Bath. Genom Jarvas (2009) forskningsmetod använder vi oss av en 

undersökning som gjorts på den amerikanska marknaden för att se hur den resulterar i 

norden med andra standarder inom redovisning.  

 

 Forskningsetik 

Då vår studie valt att hantera kvantitativ data som insamlats från en offentlig databas 

krävs ingen vidare motivering av etiska och samhälleliga aspekter på studiens urval och 

hantering av dess insamlade data. Datan som insamlats är all tillgänglig data från 

företag på de valda börsmarknaderna och då ingen intervjueffekt kan uppstå är siffrorna 

inte påverkningsbara i något led av studien och blir därför inte etiskt eller samhälleligt 

påverkade. Valet av börsmarknader och länder gör att studiens resultat inte kan 

generalisas på samtliga marknader i världen utan endast är applicerbar på de utvalda 

länderna.  

 

3.4 Urval 

På grund av att den internationella marknaden av företag som använder sig av IFRS 

regelverk för redovisning är för stor för att vi ska kunna hantera den under denna 

tidsperiod är inte en totalundersökning aktuell. Undersökningen täcker endast en del av 

den totala marknaden vilket innebär en urvalsundersökning. Vid en urvalsundersökning 

är det av stor vikt att urvalet förs på ett genomtänkt sätt för att undersökningen ska vara 

användbar och rättfärdig för en hypotes (Hartman 2004).  

 

Vi har undersökt nordiska företag som är listade på börsnoterade marknader. Detta 

innebär att vi använt oss av företag från Sverige, Finland, Norge och Danmark. De 

marknader som därför valts är Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen, Oslobörsen och 

Köpenhamnsbörsen. Anledningen till urvalet är att vi velat undersöka marknader i 

närområdet. Undersökningen visar ett samlat resultat av hur nordiska börsnoterade 

företag hanterar nedskrivning av goodwill i förhållande till rådande regelverket IFRS. 
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För att kunna analysera företagen krävs det att de varit noterade under minst fem år och 

har gjort minst en goodwillnedskrivning under studiens analys period 2012-2016. Detta 

har gjort att vårt ursprungliga urval av företag måste vara tillräckligt stort för en 

trovärdig analys då bortfallen antogs bli många. Vår urvalsmetod kan därmed ses som 

ändamålsenlig för att kunna ge den testade hypotesen stöd (Hartman 2004).  

 

3.5 Analysmetod 

 Analysmodell 

Analysmodellen som används är en multipel regressionsanalys3 framtagen av Jarva 

(2009). Modellen möjliggör användningen av fler oberoende variabler för att förklara en 

beroende variabel. Den beroende variabeln i denna modell är det framtida kassaflödet. 

Modellens syfte är att med hjälp av nio stycken oberoende variabler förklara det 

framtida kassaflödet i företaget.  

Figur 5. Jarvas regressionsanalys (Jarva 2009) 
   

CFt+j   Beroende variabel, Framtida Kassaflöde tidsperiod t+j 

CFt   Kassaflöde 

WOt   Nedskrivningar av goodwill 

∆ARt   Förändring av kundfordringar    

∆INVt   Förändring av inventarier 

∆APt   Förändring av leverantörsskulder 

DEPRt   Nedskrivning/Amortering 

OTHERt    Övriga netto periodiseringar 

∑t
j=1Rt+j   Summa av t års framtida avkastning (Utdelning) 

∑YearsControlst   Årliga fasta effekter, 

t    Period, År 

                                                
3 Multipel regressionsanalys förklaras i 3:5:2 Sambandsanalys. 
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j   1-3  

Ԑt+j   Mätbrus 

α0    Skärningspunkt Y-axel 

α1-9    Parametrar 

 

Ett positivt värde på riktningskoefficienterna för de oberoende variablerna ger ett 

positivt samband med det beroende variabeln. Motsatt gäller vid ett negativt värde på 

riktningskoefficienten. Ett negativt värde på de oberoende variablernas 

riktningskoefficient ger en negativ påverkan på det beroende variabeln, framtida 

kassaflöde. Goodwillnedskrivningar modelleras med ett negativt värde i modellen. 

Vilket gör att vid ett positivt samband mellan goodwillnedskrivningar och framtida 

kassaflöde så leder större nedskrivningar av goodwill till ett lägre framtida 

kassaflöde. Jarva (2009) beskriver att om företagschefer inte skriver ner goodwill i 

enlighet med de underliggande ekonomiska faktorerna så kommer modellen inte visa en 

signifikant koefficient på goodwillnedskrivningar. 

 

Eftersom företagsledningens förväntade kassaflöde inte kan observeras så används 

realiserat kassaflöde som ett estimat på företagsledningens förväntade kassaflöde. Detta 

gör att alla variabler i Jarvas (2009) modell är baserade på historisk data och ingen egen 

estimering behövs göras. I det realiserade kassaflödet så förekommer både förväntade 

och oväntade komponenter (Jarva 2009).  

 

 Den beroende variabeln CFt-3 består utav realiserat kassaflöde 1-3 år fram i tiden. De 

oberoende variablerna är goodwillnedskrivningar, förändring av kundfordringar, 

förändring av leverantörsskulder, förändring av inventarier, nedskrivningar/amortering, 

utdelning, och övriga nettoförluster. Övriga nettoförluster beräknas som 𝐸t − (𝐶𝐹t + 

𝑊𝑂t + Δ𝐴𝑅t + Δ𝐼𝑁𝑉t + Δ𝐴𝑃t + 𝐷𝐸𝑃𝑅t) där Et är nettointäkter under period t. (Jarva 

2009) 

 

Mätbrus symboliserar de mätfel som kan uppstå vid regressionsanalysen. Mätfel beror 

på hur mycket det faktiska framtida kassaflödet skiljer sig från det förväntade 

kassaflödet i tidsperiod t.(Jarva 2009)  
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Jarvas (2009) ursprungliga studie hanterar summan av t+j års framtida avkastning 

∑tj=1Rt+j. Vår studie baseras på ett urval med kortare tidsintervall vilket begränsar 

insamlingen av data till denna variabel. Med bakgrund av detta så baseras vår studie på 

ett års framtida avkastning Rt+1. Begränsningen gör att variabelns signifikansnivå kan 

försämras i ett längre tidsperspektiv än ett år. 

 

Jarva (2009) modellerar en kontrollvariabel för årliga fasta effekter i sin analysmodell. 

Det korta tidsperspektivet i vår studie gör variabel överflödig då de årliga effekterna 

mellan åren 2012-2016 inte har en betydande variation. Med denna bakomliggande 

orsak så exkluderas kontrollvariabeln från vår studie.  

 

 

 Sambandsanalys 

För att söka samband mellan olika faktorer används analyser inom korrelation samt 

regression.  

 

En korrelationsanalys används för att mäta styrkan och riktningen mellan en eller flera 

variabler. Korrelationskoefficienten kan anta ett värde mellan -1 till 1 (Edling & 

Hedström 2003). En korrelatenskoefficient på -1 anger ett maximalt negativt samband 

mellan dem två variablerna. En korrelationskoefficient på 1 anger ett maximalt positivt 

samband och en korrelationskoefficient på 0 visar på att det inte finns något samband 

mellan variablerna. En korrelationsanalys skapar ingen uppfattning om kausaliteten 

mellan variablerna. Orsakssambandet är okänt, resultatet av korrelationsanalysen kan 

vara en produkt av en tredje gemensam variabel för dem två undersökta variablerna. 

(Edling & Hedström 2003) Med bakgrund av detta så används korrelationsanalysen i 

studien som ett komplement till övrig analys och som underlag till diskussion. 

Korrelationsanalys används som ett redskap för att mäta sambandet mellan 

goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde år 1, 2 och 3 (CF1-3). 

 

Vi är i vår undersökning framförallt intresserade av att se sambandet mellan två 

variabler, nämligen framtida kassaflöde och nedskrivning av goodwill, men genom en 

multipel regressionsanalys kan vi se ett mer rättvist samband genom de övriga 

kontrollvariabler som används. Om inga kontrollvariabler används i analysen kan 

resultatet bli missvisande (Edling & Hedström 2003). En regressionsanalys visar hur 
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den beroende variabeln påverkas av en förändring i någon av de oberoende variablerna. 

När den oberoende variabeln förändras med en enhet visas den genomsnittliga 

förändringen i den beroende variabeln. (Eliasson 2013) Förändringens storlek gäller då 

alla de övriga variablerna hålls konstanta, vilket gör att man kan skilja den enskilda 

variabeln från de övriga (Edling & Hedström 2003). Vid en regressionsanalys visar 

determinationskoefficienten R2 ett mått på hur väl regressionslinjen förklaras av de 

oberoende variablerna. Detta kan ses som en förklaringsgrad av sambandet mellan 

variablerna. Det högsta värdet på R2 är 1,0 och hade inneburit att det linjära sambandet 

mellan variablerna är fullständigt (Edling & Hedström 2003).  

 

Vid en analys av flera olika variabler kan säkerheten i undersökningen ökas genom att 

använda sig av adjusted R2. Denna determinationskoefficient visar likt R2 hur pass väl 

data faller in i en regressionsekvation. Skillnaden mellan dessa är att adjusted R2 

minskar om en oberoende variabel som inte är relevant används. Detta gör att du inte 

kan lägga till ytterligare variabler för att förbättra resultatet om de inte verkligen är 

relevanta. (Eliasson 2013)  

 

 Spridningsmått 

Standardavvikelse är det vanligast förekommande spridningsmåttet och visar hur stor en 

variabels spridning runt medelvärdet är. Standardavvikelse är ett nyckelmått inom 

kvantitativ analys (Edling och Hedström 2003). En faktor i vår studie som påverkar 

standardavvikelsen är valet att använda företag som är storleksmässigt avvikande vilket 

ger en stor spridning av tal.  

 

 Signifikansnivå 

Signifikansnivå anger hur stor risken är att nollhypotesen förkastas trots att den är sann 

(Edling & Hedström 2003). För att ett statistiskt samband ska kunna visas måste den 

data som analyserats kunna tala starkt emot nollhypotesen genom att välja en låg 

signifikansnivå. En lägre signifikansnivå minskar risken att avfärda en sann 

nollhypotes. Man talar ofta om signifikansnivåer på 5 respektive 1 procent, vilket 

betyder att undersökningarnas sannolikhet är 95 respektive 99 procent. (Eliasson 2013) 

Vår undersökning utgår från en signifikansnivå på 5 procent, men vid de 

undersökningar som även är signifikanta på nivån 1 procent kommer detta nämnas.  

 



  
 

29 
 

 Multikollinearitet 

Att testa för multikollinearitet innebär att undersöka om de oberoende variablerna i 

undersökningen är högt korrelerade med varandra. Om en variabel i undersökningen är 

starkt korrelerad med andra innebär det att det inte är möjligt att dra en slutsats 

angående påverkan på den beroende variabeln. Detta för att risk föreligger att variabelns 

påverkan förklaras i en annan variabel. (Hair, Black, Babin & Anderson 2014) För att 

testa detta i vår undersökning använder vi oss av en korrelationsanalys där korrelationen 

mellan samtliga variabler i undersökningen testas. Vi inkluderar även Variance Inflation 

Factor (VIF-värden) i undersökningen. Det lägsta värdet på VIF är 1 och en acceptabel 

nivå hamnar på under 10 (Neter, Kutner, Nachtsheim & Wasserman 1996). 

 

3.6 Operationalisering 

Att operationalisera innebär val av metod för att kunna avgöra om det fenomen som 

undersöks verkligen existerar. För att operationaliseringen ska fungera finns krav som 

måste uppfyllas. Några av dessa är giltighet, pålitlighet, användbarhet och tydlighet. 

(Hartman 2004) 

 

För att kunna mäta hur företags hantering av goodwill präglas av framtida kassaflöde 

enligt IAS 36 (IFRS-volymen 2016) krävs insamling av historiska data från företags 

årsredovisning. Dessa årsredovisningar är granskade och uppfyller kraven på formalia 

vilket gör att de uppfyller samtliga av de krav som nämns ovan. För att undersöka vår 

problemformulering och kunna testa våra hypoteser görs insamling av historiska data 

för samtliga siffor. Basåren som använts ligger under perioden 2012-2016 för att kunna 

se hur den framtida utvecklingen av kassaflödet varit under tre år.  

 

På grund av att vi genom brist på information genom det använda databasen Datastream 

tvingats sortera bort vissa företag hanterar undersökningen endast de företag som gav 

oss användbar data. I vissa fall var det möjligt att manuellt finna dessa, men då 

Datastream i vissa fall visade ERROR för samtliga variabler var det inte möjligt att 

manuellt söka upp dessa företag. I de fall där data saknats för enstaka variabler har data 

ersatts av medelvärdet av variabeln. 

 

För att kunna hantera ett urval där företagen redovisar i olika valuta har framtagandet av 

en växelkurs varit nödvändigt. Samtliga observationer har gjorts om till svenska kronor 
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genom en genomsnittlig växelkurs under de undersökta åren 2012-2016. Utan detta 

tillvägagångsätt hade studiens data inte varit jämförbar i de olika marknaderna utan 

variationen i resultatet hade blivit stor och framtvingat en undersökning där varje 

marknad undersökts enskilt.  

 

Valuta Växelkurs Svenska Kronor 

Danska Kronor 1,224 

Norska Kronor 1,0586 

Euro 9,12 

Figur 6. Genomsnittlig växelkurs under åren 2012-2016 

 

3.7 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet av måtten och dess pålitlighet vid en 

undersökning. Detta handlar om hur undersökningen resultat vid ytterligare en 

undersökning skulle bli detsamma eller om det till stor del påverkas av slumpmässiga 

variabler. (Bryman & Bell 2013) För att säkerställa pålitligheten av undersökningen 

används Jarvas (2009) modell för att kunna se vad som verkligen påverkar det framtida 

kassaflödet.  

 

För att öka reliabiliteten i vår undersökning kontrolleras den insamlade data genom 

stickprovskontroller. 25 procent av den data som insamlats genom Datastream jämförs i 

dessa stickprov direkt mot de utvalda företagens årsredovisningar. Förutom att 

kontrollera siffrorna kontrolleras även valuta och redovisningsstandarder. 

 

För att säkerställa att undersökningen visar ett pålitligt resultat har det förberedande 

arbetet för att skapa förståelse av problemet och variablerna varit stort. Detta minskar 

risken att undersökningens genomförande görs på ett felaktigt sätt och därmed visar ett 

resultat som inte är hänförbart till undersökningens syfte. 

 

3.8 Validitet 

Validitet hanterar problemet med att de indikatorer som används verkligen mäter just 

det problemet som undersöks (Bryman & Bell 2013). Detta visar på giltighet och för att 

denna ska vara stor krävs att felkällor undviks och hanteras korrekt (Hartman 2004). 

Validiteten i en kvantitativ undersökning förutsätter en hög reliabilitet, eftersom det 
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viktiga är att undersökningen mäter det som är avsiktligt att mäta (Eliasson 2013). 

Genom att vi försökt ha en stark reliabilitet i vår undersökning bidrar det till goda 

förutsättningar till att även skapa validitet. 

 

 Begreppsvaliditet 

Handlar om i vilken grad sambanden mellan indikatorer för olika begrepp svarar och 

hur tillförlitlig underlaget är (Grønmo 2006). Data hämtas från databasen Datastream 

från Thomson Reuters. Databasens historiska data är hämtad från företagens 

årsredovisningar och utgör en mycket trovärdig källa. För att kontrollera detta har 

stickprov gjorts där årsredovisningar jämförts med databasen.  

 

 Intern validitet 

Handlar om säkerheten i att dra slutsatser mellan de valda variablerna. Denna validitet 

behandlar hur väl experimentet i sig genomförts på ett tillfredsställande sätt och risken i 

att dra felaktiga orsakssamband. (Grønmo 2006)  

 

Denna risk elimineras då Datastream beräknar de nyckeltal som är relevanta för vår 

undersökning. De nyckeltal som räknats fram kontrolleras manuellt genom stickprov. 

För att säkerställa att felaktiga orsakssamband inte används görs flera analyser genom 

regressionsanalys och korrelationsanalys.  

 

 Extern validitet 

Extern validitet handlar om externa faktorer som påverkar resultatet av undersökningen, 

exempelvis människor, platser och sammanhang (Grønmo 2006). Då undersökningens 

underlag utgörs av årsredovisningar som är svåra att påverka och utsätts för hård 

granskning är denna risk liten. Detta gör att den externa validiteten i undersökningen 

blir starkare än vid exempelvis insamling av data genom en enkätundersökning där flera 

olika faktorer påverkar. 

 

3.9 Metodkritik 

En risk vid kvantitativ undersökning är att det uppstår systematiska mätningsfel genom 

systematisk varians som kan ge en alternativ, felaktig förklaring av problemet 

(Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff 2003).  Att ha systematisk felvarians i 

undersökningen kan ha en negativ påverkan på det empiriska resultatet och leda till 
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vilseledande slutsatser (Campbell & Fiske 1959). En risk med en kvantitativ studie med 

deduktiv ansats är att resultatet inte tolkas objektivt. Istället för en objektiv bedömning 

tenderas resultatet att tolkas genom en vilja att hitta stöd från teorier som ger en 

missvisad bild av verkligheten. Denna vilja att hitta förklarningen av resultatet i teori, 

ger en subjektiv bedömning av resultatet.  En annan svårighet med en kvantitativ studie 

är att skapa ett randomiserat urval av den undersökta populationen. (Podsakoff et al. 

2003) Kritik kan riktas mot vår studie och val av metod där ett bekvämlighetsurval har 

gjorts för att kunna göra en studie med hög reliabilitet. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av vår forskning. Resultatet för den nordiska 

marknaden presenteras först i en korrelationsanalys för där samtliga variabler 

medverkar och sedan i regressionsanalyser som gjorts separat för varje års framtida 

kassaflöde. Efter varje resultat följer en beskrivande förklaring av resultatet. 

 

4.1 Beskrivande data 
 
Undersökningens på den nordiska marknaden består utav 319 observationer mellan åren 

2012-2016 i länderna Sverige, Norge, Finland och Danmark. Det ursprungliga antalet 

företag som inkluderats i undersökningen är 847 stycken vilket ger ett totalt underlag på 

4235 antal observationer. Totalt hade 319 stycken nedskrivning av goodwill gjorts 

vilket visar att nedskrivning av goodwill gjorts i 7,5 procent av de möjliga tillfällena. 

   

 Antal företag Max antal N N Procentuellt 

Beskrivande  847 4235 319 7,5 % 
Tabell 1. Beskrivande data av undersökningen 
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4.2 Korrelationsanalys 
 

 Resultat av korrelationsanalys 

 

Tabell 2. Korrelationsanalys mellan samtliga variabler. 

 

I tabell 2 ovan presenteras resultatet av en korrelationsanalys med samtliga variabler i 

undersökningen. Den oberoende variabeln goodwillnedskrivningar visar en stark 

korrelation med de beroende variablerna framtida kassaflöde samtliga tre år som 

variabeln används. Korrelationen mellan goodwillnedskrivningar och framtida 

kassaflöde  är negativa. I korrelationen med framtida kassaflöde år 1 är spridningen runt 

regressionslinjen enligt korrelationsanalysen spridd, då värdet endast visar -,151. 

Korrelationen mellan goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde år 2 visar en 

starkare korrelation på -,626 för att sedan i korrelationen med framtida kassaflöde år 3 

minska till -,412. Korrelationen mellan goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde  

är statistiskt säkerställda på en signifikansnivå på 1 procent nivå samtliga tre år.   

 

Goodwillnedskrivningar är även starkt negativt korrelerad med leverantörsskulder, 

nedskrivning/amortering, kassaflöde, utdelning och övrigt. 

  CFT+1 
1) 

CFT+2 
2) 

CFT+3 
3) 

GW 
4) 

LS 
5) 

KF 
6) 

Inv. 
7) 

N/A 
8) 

CF 
9) 

Utd. 
10) 

Övr. 
11) 

1) Framtida 
kassaflöde år 1 

Korrelation 

Signifikans 
1 
 

,899 
,000 

,948 
,000 

-,151 
,007 

-,064 
,256 

,012 
,834 

-,028 
,619 

,943 
,000 

,976 
,000 

,938 
,000 

-,847 
,000 

2) Framtida  
kassaflöde år 2 

Korrelation 

Signifikans 
,899 
,000 

1 ,978 
,000 

-,626 
,000 

-,191 
,020 

,015 
,861 

-,269 
,001 

,904 
,000 

,818 
,000 

,640 
,000 

-,512 
,000 

3) Framtida  
kassaflöde år 3 

Korrelation 

Signifikans 
,948 
,000 

,978 
,000 

1 -,412 
,000 

-,163 
,046 

-,254 
,002 

,180 
,027 

,927 
,000 

,848 
,000 

,767 
,000 

,005 
,948 

4) Goodwill- 
nedskrivning 

Korrelation 

Signifikans 
-,151 
,007 

-,626 
,000 

-,412 
,000 

1 -,124 
,018 

,070 
,180 

-,003 
,962 

-,126 
,016 

-,141 
,007 

-,185 
,001 

-,197 
,000 

5) Leverantörs- 
skulder 

Korrelation 

Signifikans 
-,064 
,256 

-,191 
,020 

-,163 
,046 

-,124 
,018 

1 -,419 
,000 

-,259 
,000 

-,029 
,581 

-,001 
,992 

-,005 
,930 

,057 
,273 

6) Kund- 
fordringar 

Korrelation 

Signifikans 
,012 
,834 

,015 
,861 

-,254 
,002 

,070 
,180 

-,419 
,000 

1 ,060 
,255 

,046 
,384 

,070 
,179 

-,008 
,877 

-,072 
,172 

7) Inventarier Korrelation 

Signifikans 
-,028 
,619 

-,269 
,001 

,180 
,027 

-,003 
,962 

-,259 
,000 

,060 
,255 

1 ,003 
,957 

-,022 
-,671 

-,095 
,077 

-,068 
,196 

8) Nedskrivning 
/Amortering 

Korrelation 

Signifikans 
,943 
,000 

,904 
,000 

,927 
,000 

-,126 
,016 

-,029 
,581 

,046 
,384 

,003 
,957 

1 ,980 
,000 

,841 
,000 

-,934 
,000 

9) Operativt 
kassaflöde 

Korrelation 

Signifikans 
,976 
,000 

,818 
,000 

,848 
,000 

-,141 
,007 

-,001 
,992 

,070 
,179 

-,022 
-,671 

,980 
,000 

1 ,885 
,000 

-,901 
,000 

10) Utdelning Korrelation 

Signifikans 
,938 
,000 

,640 
,000 

,767 
,000 

-,185 
,001 

-,005 
,930 

-,008 
,877 

-,095 
,077 

,841 
,000 

,885 
,000 

1 -,734 
,000 

11) Övrigt Korrelation 

Signifikans 
-,847 
,000 

-,512 
,000 

,005 
,948 

-,197 
,000 

,057 
,273 

-,072 
,172 

-,068 
,196 

-,934 
,000 

-,901 
,000 

-,734 
,000 

1 
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4.3 Regressionsanalys 
 

 Resultat framtida kassaflöde år 1 

 
Summering R R2 Adjusted R2 Standardavvikelse 

Modell 1 ,988 ,975 ,975 1,4 miljarder kr. 
Tabell 3. Förklaringsgrad av regressionsanalys med nordiska företag 
 

Modell 1 B Standarderror T Signifikansnivå VIF-värde 

Konstant 53920 79183 ,694 ,488  

Goodwillnedskrivningar ,123 ,036 3,389 ,001 6,892 

Leverantörsskulder -2,169 ,266 -8,141 ,000 1,600 

Kundfordringar -1,912 ,325 -5,875 ,000 1,417 

Inventarier ,429 ,210 2,043 ,042 1,494 

Nedskrivningar/Amorteringar ,013 ,126 ,103 ,918 127,183 

Operativt kassaflöde ,877 ,063 14,017 ,000 70,873 

Utdelning ,775 ,117 6,616 ,000 9,409 

Övrigt ,124 ,124 3,946 ,000 54,979 
Tabell 4. Resultatet av regressionsanalys med nordiska företag 
 

Förklaringsgraden av Jarvas (2009) modell presenteras i tabell 3. Tabellen visar hur hög 

förklaringsgrad (Adjusted R2) de oberoende variablerna i modellen har över resultatet i 

den beroende variabeln (CFt+1). Förklaringsgraden redovisar ett värde på 0,975 vilket 

betyder att de oberoende variablerna förklarar 97,5 procent av variationen i den 

beroende variabeln. Regressionsanalysen visar att Jarvas (2009) modell förklarar 97,5 

procent av det reflekterade värdet i framtida kassaflöde år 1 fram i tiden på den nordiska 

marknaden mellan åren 2012-2016. I tabellen presenteras även standardavvikelsen för 

regressionsanalysen som visar på spridningen från regressionslinjen. 

Standardavvikelsen i undersökningen är 1,4 miljarder kronor. 

 

I tabell 4 presenteras resultatet av regressionsanalysen. Varje oberoende variabel i 

regressionsanalysen presenteras av en riktningskoefficient (B), standardavvikelse och 

signifikansnivå. Goodwill redovisar en positiv riktningskoefficient på 0,123 vilket 

betyder att när goodwillnedskrivningar ökar med en enhet så minskar framtida 

kassaflödet år 1 med 0,123 enheter. Standardavvikelsen för goodwillnedskrivningar 
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visar ett värde på 0,036 och signifikansnivån visar ett värde på 0,001 vilket betyder att 

den oberoende variabeln goodwillnedskrivningar är signifikant både på 1 och 5 procents 

signifikansnivå. Resultatet av regressionsanalysen visar att givet att H0 är sann så är 

sannolikheten för ett urval av observationer att redovisa samma eller ett mer extremt 

värde av slumpen 0,1 procent. Detta gör att vi kan förkasta H0.  

 

VIF-värdet för att testa för multikollinearitet för goodwillnedskrivningar i denna 

undersökning hamnar på 6,892.  

 

 Resultat framtida kassaflöde år 2 

 
Summering R R2 Adjusted R2 Standardavvikelse 

Modell 2 ,958 ,918 ,914 615 miljoner kr. 
Tabell 5. Förklaringsgrad av regressionsanalys med nordiska företag 
 

Modell 2 B Standarderror T Signifikansnivå VIF-värde 

Konstant 86489 54592 1,584 ,115  

Goodwillnedskrivningar ,047 ,031 1,508 ,134 4,317 

Leverantörsskulder -,666 ,415 -1,605 ,111 5,987 

Kundfordringar -,286 ,379 -,753 ,452 5,458 

Inventarier -1,548 ,226 -6,851 ,000 1,690 

Nedskrivningar/Amorteringar 1,389 ,122 11,352 ,000 4,898 

Operativt kassaflöde ,325 ,062 5,231 ,000 6,277 

Utdelning -,051 ,103 -,500 ,618 3,321 

Övrigt ,091 ,029 3,139 ,002 16,566 
Tabell 6. Resultatet av regressionsanalys med nordiska företag 
 
Förklaringsgraden av Jarvas (2009) modell presenteras i tabell 5. Tabellen visar hur hög 

förklaringsgrad (Adjusted R2) de oberoende variablerna i modellen har över resultatet i 

den beroende variabeln (CFt+2). Förklaringsgraden redovisar ett värde på 0,914 vilket 

betyder att de oberoende variablerna förklarar 91,4 procent av variationen i den 

beroende variabeln. Regressionsanalysen visar att Jarvas (2009) modell förklarar 91,4 

procent av det reflekterade värdet i framtida kassaflöde år 2 fram i tiden på den nordiska 

marknaden mellan åren 2012-2016. I tabellen presenteras även standardavvikelsen för 

regressionsanalysen som visar på spridningen från regressionslinjen. 

Standardavvikelsen i undersökningen är 615 miljoner kronor. 
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I tabell 6 presenteras resultatet av regressionsanalysen. Varje oberoende variabel i 

regressionsanalysen presenteras av en riktningskoefficient (B), standardavvikelse och 

signifikansnivå. Goodwillnedskrivningar redovisar en positiv riktningskoefficient på 

0,047 vilket betyder att när goodwillnedskrivningar ökar med en enhet så minskar 

framtida kassaflödet år 2 med 0,047 enheter. Standardavvikelsen för 

goodwillnedskrivningar visar ett värde på 0,031 och signifikansnivån visar ett värde på 

0,134 vilket betyder att den oberoende variabeln goodwillnedskrivningar inte är 

signifikant. Resultatet av regressionsanalysen visar att givet att H0 är sann så är 

sannolikheten för ett urval av observationer att redovisa samma eller ett mer extremt 

värde av slumpen 13,4 procent. Detta gör att vi inte kan förkasta H0.  

 

VIF-värdet för att testa för multikollinearitet för goodwillnedskrivningar i denna 

undersökning hamnar på 4,317.  

 
 

 Resultat framtida kassaflöde år 3 

 
Summering R R2 Adjusted R2 Standardavvikelse 

Modell 3 ,948 ,899 ,893 1,3 miljarder kr. 
Tabell 7. Förklaringsgrad av regressionsanalys med nordiska företag 
 

Modell 3 B Standarderror T Signifikansnivå VIF-värde 

Konstant 82273 112668 ,730 ,466  

Goodwillnedskrivningar ,276 ,092 3,006 ,003 6,903 

Leverantörsskulder -1,385 ,391 -3,544 ,001 2,861 

Kundfordringar -1,733 ,717 -2,415 ,017 1,350 

Inventarier -,134 ,512 -,261 ,794 3,200 

Nedskrivningar/Amorteringar 2,148 ,221 9,740 ,000 11,063 

Operativt kassaflöde ,310 ,125 2,485 ,014 11,307 

Utdelning ,390 ,213 1,831 ,069 5,651 

Övrigt ,293 ,087 3,380 ,001 36,852 
Tabell 8. Resultatet av regressionsanalys med nordiska företag 
 

Förklaringsgraden av Jarvas (2009) modell presenteras i tabell 7. Tabellen visar hur hög 

förklaringsgrad (Adjusted R2) de oberoende variablerna i modellen har över resultatet i 
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den beroende variabeln (CFt+3). Förklaringsgraden redovisar ett värde på 0,893 vilket 

betyder att de oberoende variablerna förklarar 89,3 procent av variationen i den 

beroende variabeln. Regressionsanalysen visar att Jarvas (2009) modell förklarar 89,3 

procent av det reflekterade värdet i framtida kassaflöde år 3 fram i tiden på den nordiska 

marknaden mellan åren 2012-2016. I tabellen presenteras även standardavvikelsen för 

regressionsanalysen som visar på spridningen från regressionslinjen. 

Standardavvikelsen i undersökningen är 1,3 miljarder kronor. 

 

I tabell 8 presenteras resultatet av regressionsanalysen. Varje oberoende variabel i 

regressionsanalysen presenteras av en riktningskoefficient (B), standardavvikelse och 

signifikansnivå. Goodwill redovisar en positiv riktningskoefficient på 0,276 vilket 

betyder att när goodwillnedskrivningar ökar med en enhet så minskar framtida 

kassaflödet år 3 med 0,276 enheter. Standardavvikelsen för goodwillnedskrivningar 

visar ett värde på 0,092 och signifikansnivån visar ett värde på 0,003 vilket betyder att 

den oberoende variabeln goodwillnedskrivningar är signifikant både på 1 och 5 procents 

signifikansnivå. Resultatet av regressionsanalysen visar att givet att H0 är sann så är 

sannolikheten för ett urval av observationer att redovisa samma eller ett mer extremt 

värde av slumpen 0,3 procent. Detta gör att vi kan förkasta H0.  

 
VIF-värdet för att testa för multikollinearitet för goodwillnedskrivningar i denna 

undersökning hamnar på 6,903.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel kommer det resultat som presenterats i föregående kapitel att diskuteras 

tillsammans med referensramen. Vi inleder kapitlet med en överblickande diskussion av 

beskrivande data för att sedan diskutera varje undersökning för sig. Kapitlet avslutas 

sedan med en sammanfattande diskussion där de olika undersökningarna förs samman. 

  

5.1 Beskrivande data 

Att endast 319 nedskrivningar av goodwill kunnat observeras visar på att det föreligger 

en stor skillnad vid hantering av goodwill mellan de nya IFRS-standarderna som trädde 

i kraft år 2005 och de tidigare nationella redovisningsstandarderna. De observerade 

goodwillnedskrivningarna har dessutom i många fall gjorts av samma företag då 

undersökningen observerar en fem årsperiod. Detta visar tydligt på att antalet 

nedskrivningar av goodwill som görs av nordiska företag är få, då det totala antalet 

möjliga nedskrivningar är 4235 stycken.  Vilket innebär att nedskrivning av goodwill 

endast skett vid 7,5 procent av de möjliga fallen, vilket är en stor förändring från de 

tidigare redovisningsstandarder där företag varje år behövde skriva ner goodwill och 

därmed var det 100 procent av de möjliga fallen som resulterade i nedskrivning. 

 

 Den stora förändringen i antalet nedskrivningar av goodwill kan ha påverkats av 

strategiskt genomförande av resultatpolitik. Detta ger en indikator på att de företag som 

inte skrivit ner goodwill baserat sitt beslut utifrån Agentteorin och väljer att fördröja 

nedskrivningar av goodwill för att redovisa ett starkare resultat. (Ross 1973) De 

undersökningarna som gjorts i studien redovisar höga standardavvikelser vilket 

förklaras av att de inkluderade företagen storleksmässigt har en betydande skillnad men 

också att IAS36 ger möjlighet till stor storleksmässig variationen i 

goodwillnedskrivningar mellan åren. 

 

5.2 Framtida kassaflöde år 1 

Förklaringsgraden av den använda regressionsanalysen är stor. En förklaringsgrad på 

97,5 procent i undersökning gjord på framtida kassaflöde år 1 är mycket hög då 100 

procent hade förklarat all variation i den beroende variabeln framtida kassaflöde. 

Förklaringen till den höga siffran i denna undersökning är att de variabler som är med i 

analysmodellen förklarar många faktorer som bakomliggande påverkar det framtida 



  
 

40 
 

kassaflödet år 1. I undersökningen som gjorts med framtida kassaflöde år 1 som 

beroende variabel är det endast nedskrivning/amortering som inte är signifikant och 

därför inte statistiskt kan bevisa ett samband. Detta visar att samtliga av de övriga 

variabler som använts i modellen har en signifikant påverkan på den beroende variabeln 

vilket ger en starkt förklaringsgrad till modellen. Ett starkt signifikant samband mellan 

goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde år 1 betyder att H0 förkastas, vilket 

förkastar möjligheten till att inget positivt samband föreligger. Då sambandet är positivt 

stödjer det H1, något som tyder på att neutralitetsprincipen och IAS36 angående att 

nedskrivning av goodwill ska återspeglas i det framtida kassaflödet stämmer på den 

nordiska marknaden (IFRS-volymen 2016, IASB 2015). 

 

Goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde år 1 visar en signifikant negativ 

korrelation i tabell 2. En negativ signifikant korrelation mellan goodwillnedskrivningar 

och framtida kassaflöde år 1 är ett väntat resultat utifrån tidigare forskning av Jarva 

(2009). Resultatet betyder att goodwillnedskrivningar har ett negativt samband med 

framtida kassaflödet år 1, när goodwillnedskrivningar ökar så minskar framtida 

kassaflöde år 1. En negativ korrelation mellan goodwillnedskrivningar och framtida 

kassaflöde är en förutsättning för att IFRS redovisningsstandard följs och att dem 

observerade företagen skriver ner goodwill i linje med det verkliga värdet (IFRS-

volymen 2016).  

 

Det som skapar problematik i undersökningen är de höga VIF-värden som indikerar att 

risk för multikollinearitet föreligger i fem av variablerna. De kan alltså ha ett starkt 

samband med varandra vilket gör att dess påverkan på den beroende variabeln redan 

kan förklarats i en annan variabel. VIF-värdet på goodwillvariabeln är på en acceptabel 

nivå vilket gör att vi kan anta att den har en påverkan på det framtida kassaflödet år 1. 

VIF-värdet på nedskrivningar/amorteringar samt övrigt uppvisar höga nivåer trots att 

det har ett signifikant samband med den beroende variabeln. Detta gör att säkerheten i 

variabeln minskar och vi kan därför anta att dessa är signifikanta med andra förklarande 

variabler i modellen och därför kan vi inte säkerställa att dessa har en direkt påverkan 

på den beroende variabeln. På grund av att vi valt att använda en existerande modell 

byts dessa variabler inte ut, vilket också motiveras av att det är goodwillnedskrivningar 

som är den variabel som primärt undersöks.  
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Resultatet av den första undersökningen speglar resultatet från Jarvas (2009) studie. 

Även Jarvas (2009) studie på den amerikanska marknaden visar ett signifikant samband 

mellan goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde år 1. Vilket visar på en liknande 

hantering av goodwill mellan den nordiska- och den amerikanska marknaden. Med 

bakgrund av dem liknande riktlinjerna mellan IFRS och SFAS så stödjer detta resultat 

redovisningsstandarderna (IFRS-volymen 2016).  

 

5.3 Framtida kassaflöde år 2 

I den andra undersökningen som behandlar den beroende variabeln framtida kassaflöde 

år 2 så visar resultatet från regressionsanalysen att endast fyra av åtta oberoende 

variabler är signifikanta på en 5 procent nivå. Resultatet visar att 

goodwillnedskrivningar inte är signifikant med framtida kassaflöde år 2 vilket inte 

reflekterar tidigare studie (Jarva 2009).  Vi kan inte förkasta H0 då det inte statistiskt 

kan säkerställa ett positivt samband mellan framtida kassaflöde år 2 och 

goodwillnedskrivningar. Resultatet går emot IAS 36 redovisningsstandarder och 

neutralitetsprincipen (IFRS-volymen 2016). Detta kan även tyda på en släpande effekt 

som innebär att goodwillnedskrivningarnas effekter redovisas vid senare tillfälle än efter 

2 år, vilket stöds av Hayn & Hughes (2006) studie som säger att dessa ekonomiska 

effekter kan dröja.  

 

Det finns en signifikant negativ korrelation mellan goodwillnedskrivningar och framtida 

kassaflöde år 2 vilket stödjer möjligheten för att IFRS och neutralitetsprincipen ska 

följas av dem observerade företagen (IFRS-volymen 2016). Dock säger inte 

korrelationsanalysen hur sambandet mellan variablerna ser ut eller vad som orsakar 

sambandet. Resultatet från regressionsanalysen visar att sambandet mellan 

goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde inte går att statistiskt säkerställa i vår 

analysmodell. Detta tyder på att den signifikanta negativa korrelationen som 

goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde år 2 uppvisar kan grunda sig i andra 

gemensamma variabler.  

 

Resultatet av regressionsanalysen skapar istället underlag till att misstänka 

resultatpolitik vilket beskrivs av Agentteorin och Big Bath då det inte går att förutse det 

framtida kassaflödet år 2 efter goodwillnedskrivning (Ross 1973). Detta gör att vi inte 

kan utesluta att dessa strategier används av nordiska företag, vilket stödjer det resultat 
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som Li & Sloan (2015) fann angående Big Bath på den amerikanska marknaden. Det 

finns också signaler som tyder på att Big Bath är aktuell i detta resultat då sambandet i 

första året är starkt signifikant, vilket kan tolkas som att nedskrivningarna av goodwill 

görs i samband med andra negativa effekter som skapar en större effekt direkt. Därefter 

kan en ny företagsledning ta på sig äran för vändningen av företagets utveckling. Att 

kunna vända en negativ trend redan efter ett år ger indikationer på en positiv utveckling 

av företaget. (Jordan & Clark 2011) 

 

Detta resultat kan även diskuteras med hjälp av Agentteorin. Att det inte finns något 

samband mellan goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde år 2 kan indikera på 

att företagsledningen påverkar företagets siffror för att uppfylla de förväntningar 

företaget intressenter har (Ross 1973). Bens et al. (2007) studie lyfter fram motiv till 

resultatpolitik där goodwillnedskrivningar har en tydlig negativ påverkan på bolagets 

börsvärde. Börsvärdet är av stor betydelse för företagets intressenter och vid värdering 

av bolaget (Li & Sloan 2015). 

 

Resultatet av den andra undersökningen ger signaler på att resultatpolitik är en möjlig 

faktor men vi kan inte dra någon slutsats eftersom vår studie är begränsad i sitt 

undersökande av det underliggande motivet bakom goodwillnedskrivningarna. Studien 

kan inte statistiskt bevisa om resultatpolitik har förekommit men resultatet i andra 

undersökningen signalerar på möjligheten till manipulation av resultatet.   

 

I andra undersökningen är det endast risk för multikollinearitet på variabeln övrigt, vars 

påverkan på den beroende variabeln därför ifrågasätts. Endast tre variabler uppvisar ett 

signifikant samband med acceptabel nivå av multikollinearitet. Att det framtida 

kassaflödet år 2 ändå visar en så hög förklaringsgrad i analysen förklaras framförallt av 

att de tre variablerna som uppvisar ett signifikant samband med låg multikollinearitet är 

starkt kopplade till framtida kassaflödet.  

 

5.4 Framtida kassaflöde år 3 

I den tredje undersökningen som gjorts visas en lägre förklaringsgrad än undersökningar 

gjorda på tidigare två år. Den lägre förklaringsgraden år 3 är förväntat då svårigheterna 

med att förutse tre år framåt i tiden ökar genom fler oförutsägbara händelser och 

förändringar i samhället. Skillnaden mellan förväntat och realiserat kassaflöde ökar. 
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Goodwillnedskrivningar visar ett positivt samband med framtida kassaflöde år 3 i 

regressionsanalysen. Det positiva sambandet som goodwillnedskrivningar och framtida 

kassaflöde år 3 uppvisar gör att vi kan förkasta H0 och vid första anblick anta att det 

statistiska sambandet innebär att nedskrivning av goodwill följer IAS 36 och 

neutralitetsprincipen (IASB 2015). Att goodwillnedskrivningar syns efter tre år tyder på 

en släpande effekt av goodwill, vilket stödjer Hayn & Hughes (2006) studie.  

 

De variabler i regressionsanalysen som inte säkert kan anses ha ett signifikant samband 

med den beroende variabeln är inventarier och utdelning som inte är signifikanta, men 

även nedskrivning/amortering, operativt kassaflöde samt övrigt som har för höga VIF-

värden. Därför återstår endast fem variabler som uppvisar ett signifikant samband med 

framtida kassaflödet år 3 och uppvisar en acceptabel nivå av multikollinearitet, varav 

goodwillnedskrivningar är en av dessa.  

 

Korrelationen mellan goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde år 3 är negativt 

signifikant och presenteras i tabell 2. Resultatet av korrelationsanalysen stöds av Jarvas 

(2009) studie och ligger i linje med IFRS redovisningsstandarder.  

 

Resultatet av regressionsanalysen i tredje undersökningen ger inget stöd för Agentteorin 

och Big Bath. Resultatet stöds inte heller av Jarvas (2009) studie då Jarvas studie inte 

visar på ett signifikant samband mellan goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde 

3 år. Detta skapar underlag till diskussion, skiljer sig hantering av goodwill mellan den 

nordiska och den amerikanska marknaden. 

 

5.5 Sammanfattande diskussion 

Korrelationsanalysen som presenteras i tabell 2 redovisar en negativ 

korrelationskoefficient mellan goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde år 1, 2 

och 3. Det som skiljer mellan åren är styrkan i korrelationen. Det första året uppvisas en 

svag negativ korrelation för att sedan andra året uppvisa en starkare negativ korrelation. 

Tredje året så sjunker styrkan i korrelationen och en lägre korrelationskoefficient än år 2 

redovisas men starkare än år 1. Vad variationen i styrkan beror på går inte att fastställa 

utifrån vår studie då en djupare analys inte genomförts. Men spekulativt kan vi 

misstänka att goodwillnedskrivningars ekonomiska effekt inte slagit i kraft under första 

året och att det är faktorn bakom den låga negativa korrelationen. Den släppande 
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ekonomiska effekten som goodwillnedskrivningar kan ha stödjs av Hayn & Hughes 

(2006).  

 

Goodwillnedskrivningar uppvisar även en signifikant korrelation med dem oberoende 

variablerna kassaflöde, utdelningar, nedskrivning/amortering och övrigt. Vilket skapar 

multikollinearitet i analysmodellen som ska förklara framtida kassaflöde. 

Multikollinearitet kan orsak missvisande resultat och försvårar analysen av resultatet. 

VIF-värdet ger oss dock en indikator på att goodwillnedskrivningar inte är starkt 

multikollineart i vår analysmodell och ger oss där av ett resultat att analysera.  

   

Förklaringsgraden av Jarvas (2009) modell i vår undersökning minskar för varje år 

vilket visar att modellen har svårare att förklara händelser vid en senare tidpunkt. Detta 

resultat är inte förvånande, dock är siffrorna fortfarande så pass höga att modellen får 

anses som starkt förklarande.  

 

Det går inte att se något tydligt mönster i resultatet över de tre undersökta årens 

framtida kassaflöde då år 1 och 3 har positivt samband medan år 2 inte finner något 

signifikant positivt samband med goodwillnedskrivningar. Detta gör att en 

generalisering av hanteringen av goodwill inte går att göra utifrån undersökningarna. 

Tidigare forskning pekar på att goodwillnedskrivningar kan ha en släppande effekt upp 

emot tio år, vilket gör att hela effekten av goodwillnedskrivningar inte ryms inom 

studiens tidsintervall (Hayn & Hughes 2006). Studien behandlar bara framtida 

kassaflöde på ett tidsintervall mellan ett till tre år vilket gör att en stor del av 

goodwillnedskrivningars ekonomiska effekt missas. När dessa ekonomiska effekter 

realiseras är inget som går att svara på utifrån denna studie. Med bakgrund av detta kan 

man inte dra någon slutsats över när företag prognostisera att dessa effekter ska 

realiseras och speglas i ett lägre framtida kassaflödeser då det inte finns några riktlinjer 

från IFRS (IFRS-volymen 2016). Detta tyder på att det trots neutralitet i redovisningen 

är svårt att förutse något då framtid inte definieras specifikt, vilket i detta fallet skapat 

en situation där goodwillnedskrivningar speglas i det framtida kassaflödet år 1 och 3.  

 

Resultatet från undersökningen där framtid kassaflöde år 3 används som beroende 

variabel skiljer sig från Jarvas (2009) studie på den amerikanska marknaden. En möjlig 

diskussion är om hanteringen av goodwillnedskrivningar skiljer sig åt mellan den 
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amerikanska och nordiska marknaden. Ett statistiskt säkerställt svar kan inte göras 

utifrån denna studie. Vår studie ger dock underlag till spekulation. Orsaken bakom 

skillnaderna mellan marknaderna beror troligtvis på dem släpande effekter som 

goodwillnedskrivningar medför och svårigheterna att förutse dessa effekter, snarare än 

en skillnad i hantering av goodwill mellan marknaderna. 

  

Att uppvisa en negativ påverkan på kassaflödet över fler år i rad kan skapa ett missnöje 

hos företagets intressenter vilket kan leder till negativ effekt för bolaget börsvärde (Bens 

et al 2007). Rädsla för dessa negativa effekter speglas i resultat undersökningen visar 

över framtida kassaflöde år 2. Eftersom resultatet inte visar på ett signifikant samband 

mellan goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde år 2 så kan inte förekomsten av 

resultatpolitik uteslutas.  

 

Vår studie bidrar därför till att visa på svårigheter som företag har med att genomföra 

nedskrivning av goodwill enligt de rådande standarder och regler på ett gemensamt sätt 

som är enkelt för intressenter att förutse. En alternativ förklaring till detta otydliga 

mönster kan vara att dem ekonomiska effekterna som goodwillnedskrivningar skapar 

kan dröja att visas först efter närmare tio år (Hayn & Hughes 2006). Detta kan dock inte 

bevisas i vår studie då dessa år inte analyserats. 
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6 Slutsats och reflektioner 

6.1 Slutsats 
Syftet med studien var att fastställa om nordiska företags värdering av goodwill sker i 

enlighet med kravet på neutralitet utifrån The Conceptual Framework for Financial 

Reporting. För att uppfylla syftet har två ställda hypoteser använts; 

  

H0 = Det finns inget positivt samband mellan nedskrivning av goodwill och framtida 

kassaflöde vilket stödjer Agentteorin och Big Bath. 

  

H1 = Det finns ett positivt samband mellan nedskrivning av goodwill och framtida 

kassaflöde vilket visar på neutralitet. 

  

I första undersökningen med framtida kassaflöde år 1 kan vi förkasta H0 och statistiskt 

säkerställa att det enligt H1 finns ett positivt samband mellan nedskrivning av goodwill 

och framtida kassaflöde år 1. Resultatet ger en indikator på att neutralitet föreligger. I 

undersökningen gjord på framtida kassaflöde år 2 kan vi inte förkasta H0 och därmed 

inte statistiskt bevisa att det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och 

framtida kassaflöde år 2. I den tredje undersökningen som gjort på framtida kassaflöde 

år 3 kan vi förkasta H0 och statistiskt säkerställa att det enligt H1 finns ett positivt 

samband mellan nedskrivningar av goodwill och framtida kassaflöde vilket indikerar på 

neutralitet. 

  

Vi kan slutligen konstatera att det inte fanns något kontinuerligt resultat i 

undersökningen då samtliga undersökta år inte uppvisar ett likartat resultat. Detta skapar 

en situation utan ett kontinuerligt mönster i nedskrivningar av goodwill vilket hotar 

neutraliteten i företags värdering av goodwill. Vi kan där av inte utesluta att 

goodwillnedskrivningar påverkats av Agentteorin och Big Bath. Att resultatet inte har 

ett kontinuerligt resultat skapar svårighet i att bevisa att neutralitet föreligger vilket 

försvårar de praktiska och teoretiska implikationerna av arbetet.  

 

Undersökningen visar också att nedskrivningar av goodwill sker betydligt mer sällan i 

det internationella regelverket än vid tidigare gällande regelverk. Detta visar att en stor 

skillnad i företags hantering av goodwill har skett. Denna stora minskning visar att 

företag är restriktiva i sin nedskrivning av goodwill.  
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Slutsatsen i denna undersökning blir därför att goodwillnedskrivningar visar ett positivt 

samband i linje med IAS 36 i två av de tre analyserade årens framtida kassaflöde.  

 

6.2 Reflektioner 
Undersökningen har utförts med en tidigare använd analysmodell, som därför använts 

utan att byta ut variabler. VIF-värdet i några av de undersökta variablerna har varit 

oroväckande höga i vissa fall för att ge modellen fullt förtroende, att kontrollera och 

byta ut dessa variabler hade kunnat ge större förtroende för modellen. Denna 

undersökning hanterar dock inte primärt de variabler som haft hög multikollinearitet 

vilket motiverar användandet av modellen till denna studie.  

 

Undersökningen har hanterat samtliga företag på de undersökta börsmarknaderna, något 

som skapat en hög standardavvikelse och stor variation av storlek på företag. Att dela in 

företag efter storlek hade kunnat minska denna avvikelse och ge en bild av hur företag i 

likartad storlek hanterar problematiken bakom goodwill. 

 

Den kvantitativa metoden som använts i uppsatsen har krävt mycket förklaring av olika 

begrepp för att skapa en förståelse för läsaren. Detta ger den kvantitativa metoden en 

sorts kvalitativ påverkan, något som vid en ren kvantitativ undersökning kan ses som 

överflödigt. I denna undersökning motiveras detta av att förståelsen av kvantitativ 

metod hos de aktuella läsarna inte är tillräcklig för att utelämna detta. 

 

Vid en framtida forskning som hanterar samma problematik hade en kvalitativ 

undersökning för att undersöka revisorers inställning till börsnoterade företags 

goodwillhantering. Man hade även kunnat använda sig av en större marknad än den 

nordiska för att nå tillräckligt underlag för att vid en analys kunna dela upp företag 

storleksmässigt. Ytterligare ett undersökningsförslag är att undersöka de företag som 

innehar goodwillpost, men valt att inte skriva ner dessa. Detta då denna undersökning 

endast undersöker de tillfällen då nerskrivning av goodwill har skett.
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