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Sammanfattning 
 

Examensarbete i företagsekonomi, inriktning redovisning 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT 2014  

Författare: Caroline Lindberg och Linda Bengtsson 

Handledare: Ola Nilsson 

Medbedömare: Andreas Jansson 

Examinator: Anna Stafsudd 

 

Titel: Hantering av goodwillnedskrivning efter införandet av IAS 36 – En studie om 

strategier vid redovisningsfrihet.  
 

Bakgrund och problem: IFRS infördes 2005 som standard för alla noterade bolag i Sverige. 

Standarden innebar ett skifte från historiskt anskaffningsvärde till verkligt värde och 

medförde stora förändringar gällande värderingen av goodwill. I enlighet med IAS 36 prövas 

nu goodwill för nedskrivning istället för tidigare rådande avskrivning. Eftersom det är svårt 

att fastställa värdet på goodwill då det inte finns någon likvid marknad för tillgången erbjuder 

standaren ledningen mycket frihet för egna bedömningar. Enligt IASB, utfärdare av IFRS, 

leder denna frihet till ökade möjligheter för företagsledningar att ge en mer rättvisande bild av 

goodwillens underliggande värde. Mycket kritik har dock riktats mot denna redovisningsfrihet 

på grund av den ökade risken för manipulation och tidigare forskning har visat på en ökning 

av earnings management kopplat till goodwillnedskrivningar. Två tydliga strategier vid 

nedskrivning av goodwill kan därför identifieras; rättvisande bild och earnings management.      

 

Syfte: Syftet med denna studie är att studera strategier för hantering av redovisning när 

svenska företagsledningar erbjuds redovisningsfrihet. Detta görs genom att identifiera 

strategier vid nedskrivning av goodwill enligt IAS 36. 

 

Metod: För att uppnå syftet med studien har en kvantitativ metod med en deduktiv 

forskningsansats tillämpats. Den teoretiska utgångspunkten grundar sig i agent- och 

stewardshipteoriernas förklaringar till företagsledningars agerande.    
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Slutsats: Vår studie finner bevis för att svenska företagsledningar använder friheten som 

standarden erbjuder i enlighet med båda strategier. Vi fann stöd för att friheten användes för 

att ge en rättvisande bild av företaget, vilket var IASB:s mål. Våra resultat visade dock även 

att earnings management förekommer vid nedskrivning av goodwill.   

 

  



 5 

Abstract 
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Authors: Caroline Lindberg and Linda Bengtsson 

Supervisor: Ola Nilsson 

Co-examiner: Andreas Jansson 

Examiner: Anna Stafsudd 

 

Title: Managing goodwill impairments following the adoption of IAS 36 – A study of 

strategies when accounting discretion is offered.  

 

Background and problem: In 2005 the accounting standard IFRS was implemented and 

became mandatory for all publicly listed companies in Sweden. The new standard meant a 

change from historical cost to fair value accounting and therefore resulted in major changes 

regarding the valuation of goodwill. Goodwill now has to be tested for impairment in 

accordance with IAS 36 instead of being amortised. As it is difficult to establish the value of 

goodwill without a liquid market a great amount of discretion is inherent in the standard. 

According to IASB, the issuer of IFRS, this discretion allows managers to provide more 

useful information about the underlying economic value of goodwill. However, the amount of 

discretion has been criticised due to the risk of manipulation. Prior research has shown 

evidence of an increase in the use of earnings management related to goodwill impairments.  

Two strategies for goodwill impairment can therefore be identified; to provide a true and fair 

view or to manipulate using earnings management.  

 

Aim: The aim is to study accounting strategies when Swedish managers are offered 

accounting discretion. This is accomplished by identifying strategies for goodwill 

impairments in accordance with IAS 36.   

 

Method: To achieve the aim of the study a quantitative method with a deductive research 

approach is used. The studied strategies are based on the assumptions in agency- and 

stewardship theory regarding the relationship between managers and owners in a company.  
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Conclusion: Our study provides evidence that managers in Swedish companies use the 

discretion inherited in the standard in accordance with both strategies. Our results show that 

managers use the discretion in the way attended by IASB and therefore provide a true and fair 

view. However our results also show that earnings management occur in goodwill 

impairments.  
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Förkortningar 

• EBIT – Vinst före räntor och skatt 

• ESMA – European Securities and Markets Authority 

• IAS – International Accounting Standards 

• IASB – International Accounting Standards Board 

• IFRS – International Financial Reporting Standard 

• RR – Redovisningsrådet  

• ÅRL – Årsredovisningslagen 

 

Förtydligande 

Standarden IFRS innefattar både IFRS-regler och IAS-regler. Begreppet IFRS används i 

denna studie när vi hänvisar generellt till standarden som helhet. När vi skriver generellt om 

goodwillnedskrivning används begreppet IAS 36 och när det handlar om rörelseförvärvet så 

används istället IFRS 3. Då vi hänvisar mer specifikt till något i regelverket, exempelvis när 

goodwillnedskrivning ska ske, så används begreppet IAS 36 med tillhörande punkt. Både 

IFRS och IAS- reglerna återfinns i IFRS-volymen 2013 och det är således denna källa som 

återfinns i referenslistan. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

International Financial Reporting Standards (IFRS) infördes som redovisningsstandard i hela 

Europa och började gälla från och med 1 januari 2005 för alla noterade aktiebolag i Sverige 

(Hamberg, Paananen & Novak, 2011). En av de största förändringarna som införandet av 

IFRS medförde var behandlingen av goodwill. International Accounting Standards Board 

(IASB), utfärdare av IFRS, ansåg att nedskrivningsprövning som enda metod för värde-

minskning var bättre än tidigare gällande fasta linjära avskrivningar. Detta då en 

nedskrivningsprövning enligt regelverket IAS 36 bättre återspeglar goodwillens riktiga värde. 

IASB menade även att nedskrivningsprövning och nedskrivning ger mer värdefull 

information till andra intressenter utanför bolagen, såsom investerare, eftersom det bättre 

speglar det underliggande ekonomiska värdet av goodwill (Chalmers, Godfrey & Webster, 

2011; Carlsson & Sandell, 2010). Moehrle och Reynolds-Moehrle (2001) förklarar denna 

ökning av informationsvärde med att en nedskrivning uppstår till följd av förändringar i 

företagens ekonomiska förhållanden. En nedskrivning signalerar således att en förändring har 

skett i företaget eller i dess omgivning, vilket en avskrivning inte gör (Moehrle & Reynolds-

Moehrle, 2001). Enligt IAS-utredningen (2003) skulle införandet av IFRS gynna både 

företagen i Sverige och dess intressenter. Eftersom de svenska börsbolagen redan var så pass 

internationella skulle de nya reglerna underlätta deras arbete internationellt och intressenterna 

skulle lättare förstå en redovisningshandling utfärdad enligt IFRS framför en utfärdad enligt 

årsredovisningslagen (ÅRL). Företagen skulle då få ett redovisningssätt som överensstämmer 

med andra bolag i världen vilket ökar jämförbarheten dem emellan (IAS-utredningen, 2003).  

 

Koncernmässig goodwill uppstår när ett aktiebolag köper upp ett annat aktiebolag eller dess 

inkråm till ett pris som är högre än vad tillgångarnas verkliga värden är bestämda till efter 

avdrag för skulderna. Understiger beloppet nettotillgångarnas värde uppstår det negativ 

goodwill som ska intäktsredovisas direkt vid förvärvet. I de fall beloppet överstiger 

nettotillgångarnas värden klassificeras mellanskillnaden som goodwill och redovisas istället 

på tillgångssidan i balansräkningen som en immateriell tillgång (Carlsson & Sandell, 2010; 

FAR online, 2014). Ett exempel på när goodwill uppstår är då företag A köper företag B till 

ett belopp om 100. Nettotillgångarna i B värderas till 80 vilket gör att det skapas en 
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mellanskillnad om 20. Denna mellanskillnad klassas som goodwill då köpbeloppet överstiger 

vad de olika identifierbara delarna i köpet är värda. 

 

Den nuvarande normgivningen för börsbolag gällande goodwill återfinns i IFRS 3 och IAS 

36. IFRS 3 berör rörelseförvärv och uppkomsten av goodwill medan IAS 36 behandlar 

nedskrivning. I enlighet med denna nuvarande normgivning sker nedskrivning genom att 

företagsledningen årligen prövar, så kallad nedskrivningsprövning, om det finns behov av 

nedskrivning av redovisad goodwill (IAS 36.9). Utöver de årliga nedskrivningsprövningarna 

skall prövning ske så fort det finns anledning att tro att värdet har minskat (IAS 36.10).  

 

Enligt det tidigare regelverket i Sverige, RR 1:00, användes årliga avskrivningar som metod 

för att redovisa värdeminskning. Goodwill skevs då av systematiskt efter den nyttjandeperiod 

företagsledningen bestämt, vilken normalt sett var 20 år. Utöver avskrivningarna skulle 

ledningen bedöma om det fanns ytterligare värdeminskning på posten som då skulle kräva 

nedskrivning. Nedskrivningen kunde senare återföras om det fanns belägg för det (Persson & 

Hultén, 2006). Enligt Carlsson och Sandell (2010) ansågs avskrivning vara ett bra 

tillvägagångssätt för att visa på värdeminskningen av goodwill. Detta eftersom det var en 

relativt enkel och väletablerad metod men även för att den till viss del förhindrade att 

upparbetad goodwill1 inkluderades i värdet. Internt upparbetad goodwill får inte aktiveras i 

balansräkningen men har en tendens att ersätta förbrukad goodwill efterhand eftersom det är 

svårt att skilja dem åt. Vid avskrivning skrivs endast den förvärvade goodwillen av då 

avskrivningsbeloppet bestäms innan intern goodwill kunnat skapas (Carlsson & Sandell, 

2010). Dock hävdades det att avskrivning inte speglar det riktiga värdet av goodwill. Värdet 

av goodwillposten minskar med största sannolikhet inte systematiskt år för år och därför blir 

det en missvisande metod. Eftersom det är svårt att bestämma livstiden på tillgångar som 

anses ha en obestämd nyttjandeperiod, ansågs värdeprövningar av goodwill ge en mer 

rättvisande bild (Chalmers, Godfrey & Webster, 2011).  

 

De osäkerheter som omgärdar begreppet goodwill har dock lett till att goodwill har blivit ett 

väldigt omdiskuterat och kontroversiellt ämne (Hamberg, Paananen & Novak, 2011; Carlsson 

                                                
1 Upparbetad goodwill är sådant som företaget skapar själv och inte genom köp. Eftersom det inte 
skett ett köp är det svårt för företaget att själv sätta ett värde på tillgångarna. Exempel på vad som 
kan tillhöra internt upparbetad goodwill är ökad kunskap hos de anställda eller lojala kunder 
(Alexander & Nobes, 2004).  
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& Sandell, 2010; Bloom, 2009). Kombinationen av att goodwill har en obestämbar 

ekonomisk livslängd tillsammans med det faktum att det är svårt att definiera vad posten 

består av gör redovisningen av goodwill extra problematisk. Goodwillposten kan dock 

generellt sägas bestå av sådant som företagsledningen bedömer vara framtida ekonomiska 

fördelar och som därmed kommer generera ett högre framtida kassaflöde (Hamberg, 

Paananen & Novak, 2011). Exempelvis inkluderas sådant som kompetent personal, goda 

kundrelationer, god företagsledning och organisation, rykte samt monopolställning på 

marknaden (Eriksson, 1989; Barber, 2001 se Seetharaman, Sreenivasan, Sudha & Yee, 2005). 

Dessa faktorer är svåra att identifiera på ett korrekt sätt och därmed svåra att redovisa separat 

vilket gör att de tillfaller goodwillposten (Carlsson & Sandell, 2010). Syftet med införandet 

av nedskrivningsprövning var att bättre få fram denna posts riktiga värde eftersom den 

sannolikt inte minskar systematiskt (Chalmers, Godfrey & Webster, 2011). Dock har det 

framkommit viss kritik mot nedskrivningsprövningen i enlighet med IAS 36 som har kommit 

till att diskuteras flitigt.  

 

1.2 Problemdiskussion 

En stark kritik som riktats mot införandet av nedskrivningsprövning av goodwill är att det nu 

bygger mycket på subjektiva bedömningar från företagsledningen, något som inte krävdes i 

samma utsträckning vid avskrivning (Izzo & Sartori, 2013; Hamberg, Paananen & Novak, 

2011). IFRS ger företagsledningarna större frihet i redovisningen då tanken är att ledningens 

framtidsbedömningar ska vara i fokus (AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011). Denna 

frihet gäller generellt inom redovisningen efter införandet av IFRS och är således inte 

begränsad till värderingen av goodwill. Övergången från principen att värdera enligt historiskt 

anskaffningsvärde till principen att värdera enligt verkligt värde som skett internationellt har 

medfört att ledningen inom flera områden tillåts att göra egna bedömningar (Lhaopadchan, 

2010).  

 

Värderingen av goodwill är beroende av de bedömningar som företagsledningen gör. Om 

nedskrivning ska ske beror till hög grad på vad ledningen förväntar sig att framtida 

kassaflöden kommer att generera. Dessa bedömningar är svåra för utomstående intressenter 

att kontrollera eftersom det är avvägningar som görs internt i företaget (Hamberg, Paananen 

& Novak, 2011). De avvägningar som görs utav företagsledningen ska redovisas (IAS 

36.134) i årsredovisningen för att ge användarna, exempelvis investerare, information om vad 
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som legat till grund för resultatet av nedskrivningsprövningen (ESMA, 2013). Dock har 

rapporten från European Securities and Markets Authority (ESMA) funnit att denna 

obligatoriska redogörelse ofta är bristfällig och att företagsledningarna använder sig av 

standardiserade förklaringar istället för att redogöra för de individuella avvägningar som 

gjorts vid varje prövning (ESMA, 2013). Variationen i den redovisade informationen om de 

antaganden och avvägningar som görs vid nedskrivningsprövning är stor när det gäller kvalité 

och precision (Izzo & Sartori, 2013). 

 

En negativ konsekvens av redovisningsfriheten, som lyfts fram inom litteraturen, är 

manipulation. Företagsledningen tillåts nu, inom ramen för IFRS, göra flera egna avvägningar 

och beslut (AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011; Lhaopadchan, 2010), något som kan 

öka risken för manipulation vid en nedskrivningsprövning (Chambers & Finger, 2011; 

Bloom, 2009). Enligt AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) kan friheten medföra att 

ledningen, beroende på deras incitament, över- eller undervärderar goodwillnedskrivningen 

eller att de inte skriver ner trots att det finns ett behov. Risken för manipulation ökar eftersom 

ledningens förväntade framtida kassaflöden är svåra att kontrollera (Chambers & Finger, 

2011). Det finns studier som visar att redovisningen av företagsledningars bedömningar vid 

nedskrivningsprövningar i Sverige, generellt sett, inte är tillräckligt utförliga i förhållande till 

bestämmelserna i IAS 36.134 (Hartwig, 2012 se Izzo & Sartori, 2013). Svenska företag 

brister även när det gäller den information som skall ges, enligt IFRS 3, när ett förvärv gjorts 

och vad goodwillen som härstammar därifrån består av (Lagerström & Nicander, 2006). 

Kombinationen av att företagsledningen tillåts göra egna subjektiva bedömningar och att 

redovisningen av dessa bedömningar är mindre bra gör det svårt att veta vad som egentligen 

ligger till grund för nedskrivningsprövningen och det resultat som blir utav denna.  

 

Utöver kritiken mot den bristfälliga redovisningsinformationen gällande nedskrivnings-

prövning får företagen även utstå kritik i media för att de skriver ner för sällan (Gauffin & 

Thörnsten, 2010; Lorentzon & Ekberg, 2007). Med tanke på att IAS 36 ger friheten till 

företagsledningen att bedöma, inom vissa ramar, nedskrivning utefter vad ledningen tror om 

framtiden så borde det finnas stora möjligheter att manipulera prövningen för att få ett önskat 

utslag. Detta skulle kunna innebära att företagsledningarna till viss grad ser till att det blir 

nedskrivning eller försöker undvika den. Gauffin och Thörnsten (2010), Lorentzon och 

Ekberg (2007) samt Gauffin och Nilsson (2012) är, i debatten om goodwill, kritiska mot 

företagsledningarna och lägger tyngd på att de inte skriver ner som de ska. En del av kritiken 



 15 

riktar sig mot att goodwillen är osäker på grund av den svårighet som finns med att värdera 

posten. Dessutom ökar posten hela tiden i storlek och den utgör en allt större del av företagens 

tillgångar vilket inte är hållbart i längden (Gauffin & Nilsson, 2012; 2013). 

 

Vi har fått uppfattningen att det i debatten inte diskuteras lika mycket när företagsledningarna 

väl väljer att skriva ner. I regel tas endast de anledningar upp som företagen själva lämnar. Ett 

konkret exempel är Isacssons (2009) artikel i DN där han är starkt kritisk till Swedbanks val 

att inte skriva ner goodwill när konkurrenten SEB valde att skriva ner på grund av 

finanskrisen. Isacsson (2009) är dock inte alls kritisk till att Telenor skriver ner sin 

goodwillpost rejält även om det enligt honom, inte fanns något direkt behov vid den 

tidpunkten. Detta visar på att det i media finns ett större fokus på de företag som väljer att inte 

skriva ner sin goodwill. 

 

Med tanke på att IFRS ger frihet i redovisningen är det rimligt att anta att företagsledningar 

har olika strategier för nedskrivningsprövning. Enligt AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts 

(2011) finns det två generella handlingssätt för företagsledningen vid nedskrivningsprövning 

enligt IFRS. Antingen agerar de opportunistiskt och manipulerar faktorerna som vägs in i 

prövningen eller så agerar de för att det ska bli så rättvisande som möjligt (AbuGhazaleh, Al-

Hares, & Roberts, 2011). Dessa två handlingssätt kan ses som ytterligheter till varandra 

eftersom IASB:s mål med IFRS var att bättre spegla det underliggande värdet på goodwill. 

Redovisningsfriheten i IFRS har dock öppnat upp för möjligheter att manipulera 

nedskrivningsprövningen, något som borde leda till en mindre rättvisande bild eftersom 

goodwillens verkliga värde inte speglas korrekt.  

 

Det finns studier som visar på att företagsledningen genom manipulation försöker undvika att 

skriva ner goodwill (Ramanna & Watts, 2009; Master-Stout, Costigan & Lovata, 2008) 

genom att använda svårkontrollerade antaganden i nedskrivningsprövningen (Ramanna & 

Watts, 2009). AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) fann dock i sin undersökning 

istället stöd för att ledningen vill ge en rättvisande bild över företaget och dess förväntande 

framtida kassaflöden. Enligt dem är det inte opportunistiskt handlande och manipulation som 

styr nedskrivningsprövningen. Författarna menar därför att friheten som kommer med IFRS 

stödjer företagen i arbetet med att redovisa en rättvisande bild (AbuGhazaleh, Al-Hares & 

Roberts, 2011). Enligt Hernandez (2012) representerar detta ett agerande i linje med 
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antagande inom stewardshipteorin där företagsledningen är mer benägen att tänka bort sina 

egna intressen och istället gynna företaget och dess intressenter. 

Eftersom det finns anledning att tro att företagsledningarna manipulerar för att slippa 

nedskrivning, som vi nämnde ovan, finns det anledning att tro att manipulering även sker på 

andra hållet. Det vill säga att företagsledningar även kan ta beslut om att skriva ner goodwill 

på grund av opportunistiska motiv. Earnings management2 innebär att företagsledningen 

väljer att ändra i företagets redovisning för att vilseleda utomstående om hur företaget 

presterar (Healy & Wahlen, 1999). Zucca och Campbell (1992) fann bevis för att många av de 

nedskrivningar som företagsledningar gör sker till följd av earnings management, i form av 

big bath3 och income smoothing4. Big bath innebär att ledningen skriver ner extra mycket när 

det går dåligt eftersom marknaden i regel inte straffar företaget hårdare när förväntningarna 

ändå är missade (Jordan & Clark, 2011). Att göra en stor nedskrivning i form av big bath ökar 

sedan sannolikheten för bra resultat efterföljande år och fungerar som en signal till investerare 

om att de dåliga tiderna är förbi. Income smoothing betyder istället att ledningen arbetar för 

att redovisa en stadig tillväxt i företaget vilket i sin tur ska leda till en högre börskurs i 

längden. Nedskrivningar görs därför i perioder där det går väldigt bra för att jämna ut 

resultatet i förhållande till åren innan och efter, för att hålla intressenternas förväntningar på 

en jämn nivå (Zucca & Campbell, 1992; Kirschenheiter & Melumad, 2002).  

 

Earnings management är framförallt kopplat till det agentteoretiska perspektivet där 

människor agerar i egenintresse för att gynna sig själva (Jensen & Meckling, 1976). Detta 

opportunistiska agerande kan ses som en bakomliggande förklaring till användandet av 

strategin earnings management då ledningen manipulerar redovisningen för att gynna sig 

själva. Enligt stewardship-perspektivet, som i många avseenden är kontrasterande, agerar 

istället ledningen för att uppfylla ägarnas intressen och således ge en rättvisande bild (se 

Siebels & zu Knyphausen-Aufseß, 2012; Hernandez, 2012). Vi finner alltså två tydliga 

teoretiska perspektiv som kan kopplas till earnings management och rättvisande bild som 

förklarar användandet av redovisningsfrihet utifrån två helt olika utgångspunkter. 

 

                                                
2 Det engelska uttrycket earnings management används då vi inte har funnit någon svensk 
översättning som överensstämmer med begreppet. 
3 Det engelska uttrycket big bath används då vi inte har funnit någon svensk översättning som 
överensstämmer med begreppet. 
4 Det engelska uttrycket income smoothing används då vi inte har funnit någon svensk 
översättning som överensstämmer med begreppet. 
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Ovanstående stycken visar att det finns olika tolkningar när det gäller vilka effekter som 

möjligheten att göra subjektiva bedömningar får. En effekt är att nedskrivningen speglar en 

rättvisande bild medan en annan är för att nå önskat utfall genom earnings management. De 

likheter som finns mellan strategierna är att det finns någon form av taktik bakom beslutet att 

skriva ner, oavsett om det är för att ge en rättvisande bild eller om det är för att manipulera. 

Med tanke på att vi upplevt ett bristande fokus i mediedebatten i Sverige på de företagen som 

väljer att skriva ner och deras strategi till nedskrivning är det enligt oss relevant att studera 

företagsledningar för att se hur deras nedskrivningsmotiv ser ut i förhållande till ovanstående 

strategier. Skriver de ner för att ge en rättvisande bild eller agerar de opportunistiskt? 

Eftersom företagsledningarna inte är så bra på att redogöra de antaganden de gjort vid en 

nedskrivningsprövning (ESMA, 2013; Hartwig, 2012 se Izzo & Sartori, 2013) är det svårt att 

utläsa de ”verkliga” orsakerna till nedskrivning.  

 

Att identifiera de bakomliggande strategierna till goodwillnedskrivning är relevant då 

regelverket tillåter subjektiva bedömningar av företagsledningar vilket leder till att de kan ha 

olika strategier vid nedskrivning. Genom att studera strategierna bakom goodwillnedskrivning 

kan det bidra med en ökad förståelse för hur företagsledningar agerar både när det gäller 

friheten vid goodwillnedskrivning men även mer generellt när det ges frihet för subjektiva 

bedömningar inom redovisning. IASB:s mål med att ge frihet var att möjliggöra för företagen 

att redovisa mer rättvisande. Har då egentligen den ökade redovisningsfriheten gjort att 

redovisningen ger mer värdefull information eller har den lett till en ökad osäkerhet? Att 

studera dessa ytterligheter, earnings management och rättvisande bild, gör det även möjligt att 

utläsa om företagsledningens agerande är förenligt med IASB:s mål. Eftersom strategierna har 

kopplingar till agent- och stewardshipteorierna kan studien även ge ett mer generellt bidrag 

inom redovisningsteorin.  

 

Tidigare forskning inom området för strategier bakom nedskrivning av tillgångar har till stor 

del endast behandlat earnings management och huruvida företagsledningen använder sig av 

earnings management när redovisningen erbjuder frihet (se Schäffer, Lüdtke, Bremer & 

Häußler, 2012; Jordan, Clark & Vann, 2011; Zucca & Campbell, 1992; Storå, 2013). 

Forskningen om anledningar till nedskrivning är mer begränsad när det gäller att även väga in 

nedskrivning till följd av motiv för en rättvisande bild. AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts 

(2011), Riedl (2004) samt Francis, Hanna och Vincent (1996) analyserade dock alla i sina 

studier både earnings management och rättvisande bild för att ta reda på vad som låg bakom 
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företagens nedskrivningar. Dessa två strategier har dock inte tillsammans studerats på svenska 

företag när det råder redovisningsfrihet, utan de ovan nämnda undersökningarna är gjorda i 

andra länder.  Detta leder oss in på följande problemformulering, vilken kommer ligga till 

grund för studien: 

 

1.2.1 Problemformulering 
Hur använder företagsledningar den redovisningsfrihet som nedskrivning av goodwill 

erbjuder efter införandet av IAS 36?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera strategier för hantering av redovisning när svenska 

företagsledningar erbjuds redovisningsfrihet. Detta görs genom att identifiera strategier vid 

nedskrivning av goodwill enligt IAS 36.  

 

1.4 Disposition 

Kapitel 2 – Metod 

I metodavsnittet redogörs för de metodologiska val som gjorts i studien, vilka är forsknings-

ansats och kunskapssyn. Avslutningsvis tas de källkritiska aspekter vi arbetat utifrån upp.  

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med en genomgång av IAS 36 och de friheter som 

medföljer. I efterföljande avsnitt har de teorier som förklarar användandet av olika strategier 

tagits upp. Efter genomgång av de studerande strategierna följer de hypoteser som har 

genererats.  

 

Kapitel 4 – Empirisk metod 

I detta kapitel beskrivs hur den empiriska undersökningen gått till. Bland annat tas 

bestämmande av urval, operationalisering, våra modeller och testmetod upp.  
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Kapitel 5 – Empiriskt resultat 

Det empiriska resultatet redovisar de resultat som framkommit från våra statistiska tester. I 

första delen beskrivs materialet för att ge en övergripande bild, andra delen visar 

testresultaten. 

 

Kapitel 6 – Empirisk analys 

I analysen kopplas det empiriska resultatet samman med den teoretiska referensramen. I slutet 

sammanställs sedan resultatet för studiens hypoteser.  

 

Kapitel 7 – Slutsats och implikationer 

Kapitlet tar upp slutsatsen som besvarar studiens frågeställning. Avslutningsvis diskuteras de 

praktiska och teoretiska implikationer som studien ger samt förlag till framtida forskning.  

 

  



 20 

2. Metod 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig i två kontrasterande teorier, nämligen agent- och 

stewardshipteorin. Agentteorin bygger på antaganden om att människor är opportunistiska 

och självgynnande. Enligt denna teori agerar en företagsledning för att gynna sig själv vilket 

gör att det finns en tydlig målkonflikt mellan ägarna och ledningen (Jensen & Meckling, 

1976; Fama, 1980). Stewardshipteorin bygger istället på att en företagsledning vill vara en 

god förvaltare av bolaget (Donaldson & Davis, 1991) och upprätthålla goda relationer med 

ägare och intressenter (Hernandez, 2012). Dessa två teorier har således olika förklaringar till 

hur företagsledningar väljer att agera. Vi har till teorierna kopplat olika strategier vid 

redovisningsfrihet och teorierna utgör därmed förklaringar till användandet av dessa 

strategier. I linje med agentteorins synsätt används earnings management av ledningen för att 

styra redovisningen till önskat utfall medan ambitionen om rättvisande bild är i linje med 

stewarship-perspektivet. I vår studie studeras dessa två strategier för att se om de kan förklara 

företagsledningars agerande vid nedskrivning av goodwill.  

 

2.2 Forskningsansats 

För att uppfylla studiens syfte med att studera de svenska företagsledningarnas hantering av 

redovisningsfrihet, genom att identifiera strategier vid goodwillnedskrivning, har en deduktiv 

ansats tillämpats. Det innebär att vi utgått från tidigare forskning och teorier och utifrån denna 

genererat hypoteser (se Bryman & Bell, 2005). Olika teorier förklarar företagsledningars 

handlande på olika sätt. Genom att utgå från befintliga strategier, kopplade till olika teoretiska 

synsätt, kunde hypoteser genereras inom var och en utav strategierna för att göra det möjligt 

att utläsa om någon av dem förklarar ledningens beslut att skriva ner goodwill. Vi kunde 

därmed, med stöd från tidigare forskning i andra länder, studera om nedskrivningsbesluten 

sker till följd av earnings management och/eller rättvisande bild i Sverige och således om 

IASB:s mål uppfyllts.  

 

Vår forskningsfråga är sprungen ur teorier och tidigare forskning inom redovisning. Utifrån 

denna litteratur har ett problem inom praktisk redovisning härletts som ligger till grund för 

studien. Det innebär att en deduktiv ansats, utifrån framtagandet av forskningsfrågan, är 

grundläggande eftersom grunden för vårt problem kommer från befintlig litteratur. Skulle 



 21 

studien istället utgått från induktion som forskningsansats skulle observationer legat till grund 

för studien utan någon direkt förkunskap om problematiken vid nedskrivning av goodwill (se 

Bryman & Bell, 2005; Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). Detta tillvägagångssätt passade 

därmed inte vår studie eftersom det hade varit svårt att studera företagsledningarna utan att 

veta hur vi skulle kunna urskilja om de redovisar rättvisande eller manipulerar. För att 

genomskåda manipulation behövde vi stöd i tidigare forskning för att veta vad som skulle 

kunna visa på att ledningen använder earnings management. Dessutom behövde vi stöd i 

regelverket för att urskilja när nedskrivning ska ske och vad som kan indikera på att den varit 

rättvisande. 

 

En deduktiv ansats innebar även att vi kunde skapa generaliserbara resultat (Saunders, Lewis 

& Thornhill, 2012), något som var ett mål med studien. Detta för att kunna ge svar på hur 

svenska företagsledningar agerar vid redovisningsfrihet. Att kunna generalisera resultaten gav 

oss därför förutsättningar att kunna ge svar på ledningarnas agerande för fler än just de som är 

inkluderade i studien. Med tanke på utgångpunkten för vår problemformulering och vår 

ambition att generalisera resultaten har en deduktiv ansats varit en förutsättning för studien.   

 

2.3 Kunskapssyn 

Studien utgår ifrån en positivistisk kunskapssyn, vilket är väl förenligt med den deduktiva 

ansatsen. Vi har i vår studie använt tidigare forskning och teori för att generera hypoteser, 

som nämnts ovan, för att få svar på hur företagsledningar använder redovisningsfrihet. Detta 

sätt att använda teori till att skapa hypoteser speglar i hög grad ett positivistiskt synsätt på 

forskningen. Vi förhåller oss även objektiva under studiens gång, vilket innebär att vi inte är 

en del av det studerade objektet utan blir de objektiva betraktarna. Detta är en förutsättning 

för att kunna bidra med generellt giltiga och objektiva uttalanden kring vår forskningsfråga 

(se Bryman & Bell, 2005; Saunders, Lewis & Thornhill, 2012).  

 

En kunskapssyn som skiljer sig från positivismen är den som grundar sig i hermeneutiken (se 

Bryman & Bell, 2005; Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). För vår studie passar det dock 

inte att ha en hermeneutisk kunskapssyn eftersom vi då hade behövt sätta oss in i 

företagsledningarnas agerande genom att befinna oss i deras sociala värld (se Saunders, Lewis 

& Thornhill, 2012). Det hade betytt stora svårigheter att uppnå syftet med studien eftersom 

ledningarna sannolikt inte själva medgivit om de skrivit ner goodwill till följd av earnings 
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management. En positivistisk syn gör det dock möjligt att utifrån studera företagsledningarnas 

agerande på ett objektivt sätt, vilket gjort att vår studie utgått från detta synsätt.  

 

2.4 Kvantitativ studie 

En kvantitativ studie har genomförts eftersom studien bygger på en deduktiv ansats där vårt 

mål är att kunna uttala oss om företagsledningarnas användande av olika strategier vid 

nedskrivning av goodwill. Genom att göra en kvantitativ studie där hypoteser statistiskt 

analyseras uppnås vår ambition och generalisering möjliggörs (se Bryman & Bell, 2005; 

Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). Utifrån ett kvantitativt tillvägagångssätt har alltså 

hypoteser genererade från tidigare forskning operationaliserats, testats statistiskt och sedan 

analyserats mot tidigare forskning om strategier vid goodwillnedskrivning. Genomförandet av 

en kvantitativ studie blev därmed verktyget för att uppnå syftet med studien.   

 

2.5 Litteratur och källkritik 

Referensramen utgörs av litteratur inom områden för redovisningsfrihet, goodwill, agent- och 

stewardshipteorin, earnings management samt rättvisande bild. Eftersom redovisningsfriheten 

beror av de standarder som finns på redovisningsområdet tas IAS 36 upp för att skapa en 

bättre förståelse för var reglerna lämnar utrymme för handlingsfrihet. Inom earnings 

management finns det gott om litteratur gällande goodwillnedskrivning, något som inte finns i 

samma utsträckning inom rättvisande bild. För rättvisande bild har därför utgångspunkten 

legat i regelverket IAS 36. I studien har dock inte endast litteratur som behandlat 

redovisningsfrihet enligt IFRS tagits upp. Även litteratur om liknande standarder har använts. 

 

Huvuddelen av litteraturen som använts är peer reviewed för att säkerställa att källorna som 

använts håller god kvalité. Även andra källor som inte är peer reviewed har använts, 

exempelvis redovisningsstandarden IFRS. Denna källa kan dock anses hålla en god kvalité 

med tanke på att den antagits av EU och är utvecklad efter långa processer. Det är dock så att 

peer reviewed-granskning inte behöver betyda att en artikel håller en god nivå och därför har 

vi inte enbart byggt referensramen efter detta kriterium. Vi har under arbetsprocessen själva 

utvärderat litteraturen vi använt för att se till att den hållit den kvalité som vi önskat. Denna 

utvärdering har gjort att den litteratur vi inte funnit vara tillräckligt pålitlig för studien valts 

bort. Exempelvis har vi undvikit källor som tagit upp en mening som varit relevant för vår 
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studie men där källan i övrigt handlar om något helt annat. Detta för att undvika att ta material 

och sätta i ett felaktigt perspektiv eftersom det, enligt oss, skulle minska trovärdigheten för 

vår studie.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Inledning till teoretisk referensram 

Som nämnts i inledningen är det centrala för uppsatsen den frihet som införandet av IFRS 

medförde. Motivet bakom en ökad redovisningsfrihet var att det skulle ge bättre 

förutsättningar för företagsledningen att på ett korrekt sätt återspegla företagets ekonomiska 

situation. Ett mycket omdiskuterat område sedan den nya standardens införande är 

nedskrivningsprövningen av goodwill. Detta eftersom nedskrivningsprövningen innebär att 

företagsledningen tillåts göra mycket egna bedömningar som för utomstående kan vara svåra 

att kontrollera. 

 

Utgångspunkten för detta avsnitt är de två olika teoretiska perspektiven som ligger till grund 

för studien och redovisningen av goodwill i förhållande till dessa. Enligt vår utgångspunkt 

kan en direkt koppling mellan earnings management och agentperspektivet ses och även en 

mellan rättvisande bild och stewardship-perspektivet. Logiken bakom detta är att det inom 

agentperspektivet finns ett grundläggande antagande om att varje individ agerar i egenintresse 

vilket matchar hur forskningen diskuterar earnings management. När det gäller stewardship-

perspektivet så är det grundläggande antagandet istället att varje individ agerar för att gynna 

ägarna vilket stämmer överens med den rättvisande bilden. 

 

Företagsledningar kommer därför hantera sin redovisning väldigt olika beroende på vilken 

strategi ledningen använder sig av. I modellen nedan (Figur 1) illustreras de olika delarna i 

den teoretiska referensramen. Således visas teoriernas koppling till strategierna och ur 

strategierna har hypoteser genererats. Den nuvarande normgivningen och de friheter den 

erbjuder behandlas i nästa avsnitt. 
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Figur 1 - Strategier 

	  

3.2 Nuvarande normgivning 

Med den nya redovisningsstandarden kom ett helt nytt sätt att hantera goodwill och hur den 

posten skulle värderas. Under tidigare standarder skrevs goodwill av utefter den ekonomiska 

livslängden som företagsledningen bestämt på tillgången, vilket innebar att hela värdet på 

tillgången var avskrivet när den ekonomiska livslängden var uppnådd (Smith, 2006).  

 

Numera ska en nedskrivningsprövning av goodwill ske enligt IAS 36 (IFRS 3. B63). Oavsett 

om det finns anledning att tro att det finns ett behov för nedskrivning eller inte så ska 

företagsledningen årligen genomföra en nedskrivningsprövning för att se om det redovisade 

värdet överstiger återvinningsvärdet5 (IAS 36.90). Syftet med en nedskrivningsprövning är 

just att det ska vara lättare att undvika att det redovisade värdet för en tillgång överstiger dess 

återvinningsvärde (Verriest & Gaeremynck, 2009). Återvinningsvärdet beräknas utifrån vilket 

belopp som är det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde6 och nyttjandevärde7 (IAS 

36.6). I de fall då det inte går att få fram ett nettoförsäljningsvärde används nyttjandevärdet 

för att bestämma återvinningsvärdet (IAS 36.20). Återvinningsvärdet ska fastställas för den 

kassagenererande enhet som tillgången tillhör. Enligt IAS definition är en kassagenererande 

enhet ”den minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en fortlöpande användning ger 

                                                
5 Återvinningsvärdet beräknas utifrån vilket belopp som är det högsta av en tillgångs 

nettoförsäljningspris och nyttjandevärde (IAS 36.6). 
6 Nettoförsäljningsvärde är tillgångarnas verkliga värde minus försäljningskostnader (IAS 36.6). 
7 Nyttjandevärdet innefattar det nuvarande värdet av framtida kassaflöden som förväntas 

genereras från en tillgång eller kassagenererande enhet (IAS 36.6).   
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upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av 

tillgångar” (IAS 36.6 s. 620). Innan det går att fastställa om det finns ett behov för 

nedskrivning ska således goodwillen fördelas på de kassagenererande enheter som förväntas 

få positiva effekter av förvärvet. Denna fördelning ska ske från och med förvärvstillfället och 

de kassagenererande enheter goodwillen fördelas på ska motsvara den lägsta nivå som ett 

företag kan övervaka goodwillen på (IAS 36.80).  Den årliga prövningen ska sedan utföras på 

de kassagenererande enheterna som har goodwill fördelat på sig (IAS 36.90).  

 

Då nedskrivningsprövningen visar på att en nedskrivning ska göras, det vill säga att 

återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. Om en kassagenererande enhet visar ett 

behov av nedskrivning ska företagsledningen skriva ner den goodwill som är hänförlig till 

enheten. När återvinningsvärdet överstiger det redovisade värdet för enheten sker ingen 

nedskrivning. Ett nedskrivningsbehov uppstår alltså när en tillgångs eller kassagenererande 

enhets redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde (IAS 36.104).  

 

I de fall då nedskrivningsprövningen visar på att en nedskrivning bör ske, är företagen 

skyldiga att offentliggöra vad som har föranlett nedskrivningen. Företagen är även skyldiga 

att redovisa vilken kassagenererande enhet som ligger bakom nedskrivningen och hur stor 

nedgången i denna enhet har varit. En förklaring till hur företagsledningen ser på de framtida 

kassaflödena ska även finnas med i redovisningen tillsammans med den diskonteringsränta 

som används vid beräknandet av framtida förväntade kassaflöden (Verriest & Gaeremynck, 

2009).   

 

Det sätt reglerna formulerar nedskrivningsprövningen enligt den nya principen innebär alltså 

flera subjektiva bedömningar från företagsledningens sida som skapar utrymme för att hantera 

värderingen på ett sätt som IASB menar ökar redovisningskvalitén (Massoud & Raiborn, 

2003). Enligt Qasim, Haddad och AbuGhazaleh (2013) ger IFRS företagsledningen möjlighet 

att fatta flera viktiga beslut som påverkar hur redovisningen av goodwill sker i företaget. De 

beslut, till följd av handlingsfriheten, som är viktigast är bestämmandet av kassagenererande 

enheter, fördelningen av goodwill på dessa samt fastställandet av återvinningsvärdet (Qasim, 

Haddad & AbuGhazaleh, 2013). 

 

Hur en kassagenererande enhet skall identifieras lämnas öppen för bedömningar i regelverket. 

IAS 36 tar upp hur enheterna definieras men tydliga riktlinjer för vad en kassagenererande 
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enhet är saknas. Goodwill ska fördelas till den lägsta enhet där företaget kan observera 

tillgången och denna enhet får inte vara större än ett rörelsesegment. Det gör att det finns 

stora möjligheter för företagsledningen att välja hur de kassagenererande enheterna där 

goodwill fördelas ska se ut. Detta ger ledningen möjligheten att använda sig av kassa-

genererande enheter som passar de intressen som ledningen har (Qasim, Haddad & 

AbuGhazaleh, 2013; Massoud & Raiborn, 2003).  

 

Vid fördelningen av goodwill till kassagenererande enheter finns också mycket flexibilitet 

och handlingsfrihet. Enligt regelverket ska goodwill tilldelas de enheter som förväntas få 

nytta av förvärvet (Qasim, Haddad & AbuGhazaleh, 2013). Dock kan det vara svårt att göra 

denna tilldelning då det inte är självklart hur de fördelar goodwillen väntas ge företaget 

specifikt ska kunna delas upp i olika kassagenererande enheter (Watts, 2003). Det finns enligt 

Jordan, Clark och Vann (2011) ett spelrum för hur denna fördelning av goodwill ska ske. 

Qasim, Haddad och AbuGhazaleh (2013) menar att företagsledningen kan använda de 

kassagenererande enheterna för att styra sina nedskrivningar dit de vill. Exempelvis kan ett 

stort antal enheter underlätta för företagsledningen att fördela goodwill till önskvärda enheter. 

Har ledningen en vilja att skriva ner rejält, i form av big bath, kan allokering göras till mindre 

framgångsrika kassagenererande enheter. Vill ledningen istället undvika eller endast skriva 

ner en obetydlig del kan de fördela goodwillen till enheter som istället förväntas gå bra 

(Qasim, Haddad & AbuGhazaleh, 2013).  

 

Slutligen tar Qasim, Haddad och AbuGhazaleh (2013) upp den frihet som ges vid 

fastställandet av återvinningsvärdet. Det faktum att det inte finns någon likvid marknad för 

goodwill leder till att det är svårt att få fram ett verkligt värde8 vilket resulterar i att 

nyttjandevärdet vanligtvis likställs med återvinningsvärdet. För att då få fram nyttjandevärdet 

krävs att företagsledningen gör en del egna bedömningar om hur den kassagenererande 

enheten, fördelad med goodwill, kommer att prestera. Exempelvis måste ledningen bestämma 

ett framtida förväntat kassaflöde samt en diskonteringsränta som ska spegla enhetens risk 

(Qasim, Haddad & AbuGhazaleh, 2013). Information om besluten bakom framtida förväntat 

kassaflöde och diskonteringsränta ges dock sällan om varje kassagenererande enhet (Hayn & 

Hughes, 2006) till utomstående, vilket ger ledningen ännu mer utrymme för handlingsfrihet 

                                                
8 Verkligt värde är det värde som tillgången/enheten har idag. Den prislapp som tillgången hade 

haft om den sålts idag (IAS 36.6). 
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och flexibilitet vid nedskrivningsprövning (Qasim, Haddad & AbuGhazaleh, 2013). Detta kan 

leda till att ledningen använder sin handlingsfrihet genom att ändra återvinningsvärdet efter 

deras önskemål (Harris & Caplan, 2002 se Verriest & Gaeremynck, 2009). Exempelvis i de 

fall då ledningen vill undanhålla information finns det här incitament för ledningen att uppge 

att det redovisade värdet inte överstiger återvinningsvärdet även om det är precis tvärtom 

(Verriest & Gaeremynck, 2009).  

 

3.3 Koppling mellan strategier och teoretiska perspektiv 

Enligt agentteorin agerar människor i egenintresse för att gynna sig själva, även om det sker 

på bekostnad av andra (Jensen & Meckling, 1976; Knapp, Dalziel & Lewis, 2011). När det 

finns utrymme för handlingsfrihet och egna bedömningar ökar risken markant för att detta 

utnyttjas. Inom redovisningsområdet ges stor frihet till företagsledningar att besluta om vilka 

metoder som skall användas. Denna valmöjlighet ger ledningen i ett företag både incitament 

och möjlighet att gynna sig själv (Lhaopadchan, 2010). Dessa friheter kommer, enligt 

agentteorin, att utnyttjas på ett opportunistiskt sätt för att manipulera företagens redovisningar 

(Ramanna & Watts, 2008). När ledningen ställs inför ett val mellan olika alternativ kommer 

den att välja det alternativ som bäst gynnar den egna nyttan (Davis, Schoorman & Donaldson, 

1997). 

 

Det finns en tydlig målkonflikt inom agentteorin mellan ett företags ledning och dess ägare. 

Ledningens mål är att maximera sin egen nytta, vilket inte alltid är förenligt med ägarnas mål. 

Konflikten dem emellan uppstår till följd av att ägandet och beslutsfattandet är separerat och 

på grund av detta finns informationsasymmetri mellan parterna (Jensen & Meckling, 1976; 

Fama, 1980). Ett sätt att få målen att bli mer överensstämmande är genom en lön eller bonus 

till ledningen som fungerar som incitament till att gynna ägarna (Fama, 1980). Dock skapar 

en lön som sätts utifrån ett företags redovisningssiffor även incitament till manipulation av 

resultatet, alltså earnings management (Healy, 1985). Möjligheten till earnings management 

ökar när det finns friheter att göra egna bedömningar (Ramanna & Watts, 2008) och sedan 

införandet av IFRS och en övergång till att värdera enligt verkligt värde finns det nu stor risk 

för manipulation av redovisade resultat (Lhaopadchan, 2010).  

 

Nedskrivningsprövningen av goodwill enligt IAS 36, som införandet av IFRS fört med sig, är 

ett tydligt exempel på de friheter som företagsledningar ges (AbuGhazaleh, Al-Hares & 
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Roberts, 2011). Eftersom bedömningarna bakom goodwillposten är svåra för utomstående att 

kontrollera (Hamberg, Paananen, & Novak, 2011) skulle det således enligt agentteorin leda 

till att ledningen i ett företag värderar denna post för att gynna sig själva genom att använda 

earnings management för att nå det resultat de önskar.  

 

Stewardshipteorin delar inte detta synsätt på människors agerande, utan teorin kan sägas ha ett 

motsatt synsätt gentemot agentteorin (Knapp, Dalziel & Lewis, 2011; Davis, Schoorman & 

Donaldson, 1997). Stewardshipteorin har istället som antagande att företagsledningen arbetar 

för att uppfylla ägarnas mål och se till så att goda relationer hålls med intressenter (Siebels & 

zu Knyphausen-Aufseß, 2012; Hernandez, 2012). Fokus för företagsledaren ligger på att göra 

ett bra jobb och vara en god förvaltare av företaget och dess tillgångar, istället för att gynna 

sig själva genom opportunistiskt beteende (Donaldson & Davis, 1991). Ledningen drivs 

således inte av självintresse utan det kollektiva målet är det viktigaste (Davis, Schoorman & 

Donaldson, 1997). Det borde därmed innebära, i motsats till agentteorins syn, att ledningen 

kommer vilja visa en rättvisande bild av företaget och dess intressenter eftersom att vara en 

god förvaltare är av stor vikt. För ledningen blir det då viktigt att informera om det faktiska 

läget i företaget och spegla dess faktiska ekonomiska situation istället för att manipulera 

redovisningen, vilket är förenligt med IASB:s mål. 

 

För att företagsledningen ska kunna göra ett bra jobb krävs det en organisatorisk struktur som 

underlättar för denne. Företagsledningen ska således kunna fatta de beslut de anser är korrekta 

för företaget (Donaldson, 1985 se Donaldson & Davis, 1991; Knapp, Dalziel & Lewis, 2011; 

Davis, Schoorman & Donaldson, 1997). Enligt Knapp, Dalziel och Lewis (2011) kommer 

företagsledningen, i enlighet med stewardshipteorins synsätt, att agera för att uppfylla sitt 

ansvar gentemot ägarna. Ledningen handlar då på ett sätt som är hjälpsamt för ägarna och 

företaget samtidigt som de försöker undvika sådant som är till skada (Knapp, Dalziel & 

Lewis, 2011).  Ses detta i ett bredare perspektiv borde det även vara viktigt att det finns 

redovisningsstandarder som erbjuder valmöjligheter eftersom företagsledaren då kan fatta 

beslut som är rättvisande för företaget. Det betyder att de friheter som ges inom redovisningen 

gynnar företaget och intressenterna eftersom ledningen kan använda sig av metoder för att 

verkligen spegla rätt bild av bolaget. Enligt Davis, Schoorman och Donaldson (1997) 

karakteriseras förhållandet mellan ledningen och ägarna av förtroende. Därför kommer 

ledningen att använda den frihet som IAS 36 erbjuder på ett sätt som är informativt och 

rättvisande för utomstående. Goodwillnedskrivningar kommer därför ske för att det speglar 



 30 

företagets ekonomiska situation bäst och ger därmed värdefullare information till 

intressenterna. 

 

Sammanfattningsvis kan därför poängteras att grunden för ett användande av earnings 

management vid redovisningsfrihet tyder på agentteorietiska influenser där företagsledaren 

agerar opportunistiskt för att gynna sig själv. I motsats till detta finns stewardshipteorins syn 

på ledningen som ansvarstagande och ärlig. Enligt denna teori kommer redovisningsfrihet 

leda till att ledningen visar en rättvisande bild som korrekt speglar företagets ekonomiska 

situation, något som är förenligt med IASB:s tanke bakom nedskrivningsprövning. 

 

3.4 Strategier för hantering av redovisning och hypotesutformning 

3.4.1 Rättvisande bild 
En av grundtankarna med redovisning är att den ska vara rättvisande. Redovisandet av en 

rättvisande bild innebär, enligt ÅRL 2:3 (1995:1554), att ett företags balansräkning, 

resultaträkning och noter ska spegla företagets ekonomiska ställning. Att redovisa för att ge 

en rättvisande ekonomisk bild av företaget och det underliggande värdet av goodwill var 

något IASB ville uppnå med skapandet av IFRS. Övergången till att värdera enligt verkligt 

värde från principen att värdera enligt historiskt anskaffningsvärde vid tillgångar möjliggjorde 

för företagsledningar att kunna åstadkomma detta (AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011; 

Chalmers, Godfrey & Webster, 2011). Använt på rätt sätt bidrar verkligt värde till att 

redovisningen blir mer relevant och användbar, särskilt för användarna av företagens 

redovisningsrapporter (Lhaopadchan, 2010). Nilsson, Isaksson och Martikainen (2002) tar 

upp att en rättvisande redovisning är viktig för investerare eftersom den utgör grunden för 

analys av företaget. För i stort sett alla värderingsmetoder är det redovisade resultatet av stor 

vikt och ansträngningar för att avgöra huruvida redovisningen faktiskt visar företagets 

prestation görs ständigt för att säkerställa detta. Den frihet som flexibiliteten medför är 

generellt bra för utomstående eftersom det är företagsledningen som sitter på mest 

information om bolaget (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). Genom friheten kan 

ledningen förmedla denna information till utomstående som annars inte skulle fått ta del av 

den och på så vis redogöra bättre för företagets ekonomiska situation (Nilsson, Isaksson & 

Martikainen, 2002; Lhaopadchan, 2010). Dock medför ökad frihet vissa risker, exempelvis 

manipulation. Analytiker är medvetna om den flexibilitet som redovisningen innehåller och 
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försöker alltjämt identifiera de friheter som finns för att sedan bedöma de skattningar 

företagsledningen gjort (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002).  

 

Grundfunktionen med att ge ut redovisningsrapporter är att informera användarna och 

värderelevans är därför av yttersta vikt (Ball, 2006). När det gäller goodwill ger 

företagsledningens bedömningar om nedskrivning värdefull information till investerare 

(Chalmers, Godfrey, & Webster, 2011; Carlsson & Sandell, 2010). Detta eftersom en 

nedskrivning, enligt Moehrle och Reynolds-Moehrle (2001), sker till följd av förändringar i 

företagets ekonomiska situation eller dess omgivning. Redovisningen och redovisnings-

rapporterna är viktiga av flera aspekter. En anledning är att möjliggöra för dem som gett 

förtroende till företagsledningen att förvalta företagets resurser att kontrollera om det skett på 

ett tillfredsställande vis (Deegan & Unerman, 2011). En annan är att möjliggöra för 

utomstående användare av redovisningen att kunna fatta beslut gällande exempelvis 

investering, lån eller andra ekonomiska beslut (Christensen & Nikolaev, 2013; Deegan & 

Unerman, 2011).  

 

Den flexibilitet som införandet av IFRS inneburit och principen att värdera till verkligt värde 

har dock kritiserats för att underminera förtroendet för företaget (se Bens, Heltzer & Segal, 

2011). Detta grundar sig i att det finns en misstanke om att redovisningen kan vara 

manipulerad vilket skapar osäkerhet. Enligt Ramanna (2008) finns det därför incitament att 

undvika agerande som kan tolkas som opportunism och manipulation eftersom detta kan slå 

hårt mot ett företags rykte. Han menar att förtroendet för ledningens sätt att hantera 

redovisningen kommer att avgöra hur omfattande analyserna av företaget blir. I förlängningen 

kan det påverka en värdering av företaget och dess ledning i form av rykteskostnader 

(Ramanna, 2008 & Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002). Det finns även empiriska studier 

som visar att manipulation av redovisningen slår tillbaka på företaget och dess ledning. 

Karpoff, Lee och Martin (2008) undersökte företag som åkt fast för manipulation av 

redovisningen. Tidigare studier har i regel haft fokus på de legala kostnader och straffavgifter 

som drabbar dessa företag. Enligt författarna kommer dock den största kostnaden från 

marknaden och det försämrade ryktet som företagen drabbas av. Marknaden straffar dessa 

företag då investerare omvärderar sina analyser och prognoser över företaget eftersom de 

tidigare byggt på falska uppgifter. Detta medför betydande kursfall för företag som 

manipulerat siffrorna och ett kraftigt försämrat rykte (Karpoff, Lee & Martin, 2008).  
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Ett annat motiv till att välja att redovisa en rättvisande ekonomisk bild av företaget är 

legitimitet. Det innebär att företagsledningen agerar på ett sätt som av omvärlden upplevs som 

legitimt. De arbetar för att hålla företaget inom de normer och gränser som anses skapa 

legitimitet (Deegan & Unerman, 2011) och enligt Hurst (1970 se Deegan & Unerman, 2011) 

är en av redovisningens huvudfunktioner att skapa legitimitet för företaget. Det kan därmed 

antas att företagsledningen strävar efter att ge en så rättvisande bild som möjlig av företagets 

ekonomiska situation eftersom det annars går emot önskan om legitimitet och ett gott rykte. 

En rättvisande bild gynnar även företaget eftersom det förser intressenterna med 

värderelevant information som kan ligga till grund för deras beslut. Eftersom Nilsson, 

Isaksson och Martikainen (2002) tar upp att analytiker försöker identifiera friheter och 

kontrollera dessa borde det således leda till ett starkt incitament att redovisa rättvisande.  

 

Tidigare studiers undersökning av goodwillnedskrivning för rättvisande bild har använt 

ekonomiska indikatorer som mått för att signalera om nedskrivning sker för att det är 

ekonomiskt korrekt (se AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011; Riedl, 2004; Francis, 

Hanna och Vincent, 1996). Ekonomiska indikatorer är sådant som skett i företagets 

omgivning eller inom företaget som kan tänkas ha påverkat goodwillens värde i förhållande 

till det bokförda värdet (Seetharaman et al. 2005). De ekonomiska indikatorerna för 

nedskrivning har använts för att se om nedskrivningen verkligen varit befogad och att 

nedskrivningen speglar företagets ekonomiska situation och det underliggande goodwillvärdet 

(se AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011; Riedl, 2004; Francis, Hanna och Vincent, 

1996). IAS 36.12 tar upp exempel på indikatorer från externa och interna informationskällor 

som, om de inträffar, bör leda till att företagen genomför en nedskrivningsprövning. Till de 

indikatorer som tas upp i standarden kan de mått kopplas som tidigare forskning byggt på för 

att utifrån avgöra om nedskrivning skett till följd av rättvisande bild. 

 

3.4.1.1 Interna indikatorer 
Interna indikatorer är enligt IAS 36.12 signaler som företagsledningen internt härleder till 

följd av den interna rapporteringen eller beslut om verksamheten. Exempelvis ska 

nedskrivningsprövning ske om företaget bedömer att tillgången är föråldrad och om företaget 

planerar att genomföra betydande förändringar som kan leda till att tillgången inte kan 

användas på planerat sätt. Dock är IAS:s lista över nedskrivningsindikatorer inte fullständig 

utan företagsledningen ska även själva identifiera när det kan finnas indikation om att 
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nedskrivning behöver ske utöver nämnda indikatorer (IAS 36.13). Den interna rapporteringen 

kan indikera på om en tillgångs värde kan tänkas vara förändrat (IAS 36.12). Exempelvis kan 

ledningen identifiera ett behov av nedskrivning om det budgeterade kassaflödet eller 

rörelseresultatet för tillgången inte väntas leva upp till uppsatt mål eller om det redan 

understiger de förväntade (IAS 36.14).   

 

Francis, Hanna och Vincent (1996) undersökte om nedskrivningar hade med ledningens 

incitament eller ekonomiska faktorer att göra. Detta gjordes genom att använda mått för att 

mäta respektive anledning till nedskrivning. Författarna fann att båda delar var starkt 

bidragande till nedskrivningsbeslutet men att det skiljde sig åt beroende på vilken sorts 

tillgång det handlade om. För att kunna studera de ekonomiska anledningarna till 

nedskrivning användes bland annat företagets förändring i ROA (avkastning på totala 

tillgångar) eftersom en negativ förändring i ROA borde leda till nedskrivning av goodwill, 

något som i deras undersökning visade på signifikans (Francis, Hanna och Vincent, 1996). Ett 

företags ROA kan ses i förhållande till det IAS 36.14 tar upp om att indikation om 

nedskrivning sker om förväntade kassaflöden och resultat inte uppnås. Det är dock så att det 

är svårt att titta på tillgångsnivå och kassagenererande enheter eftersom det i regel inte finns 

någon information om dessa för utomstående (Riedl, 2004). Tidigare studier har därför valt 

mått som omfattar företaget som helhet och inte den specifika delen av företaget som utgör 

den kassagenererande enheten (Se Beatty & Weber, 2006; AbuGhazaleh, Al-Hares & 

Roberts, 2011; Riedl, 2004). 

 

I den undersökning som AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) genomförde fann de stöd 

för att företagsledningar använde redovisningsfriheten för att korrekt redovisa företagets 

ekonomiska situation. De använde sig av flera mått för att mäta den ekonomiska 

nedskrivningen, däribland ROA som nämnts ovan och kassaflödet. Kassaflödet är enligt 

författarna den viktigaste drivaren vad gäller potentiell nedskrivning av goodwill eftersom 

nedskrivningsprövningen bygger på värderingar av framtida kassaflöde som goodwillen kan 

generera (AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011). Att man inte når upp till det förväntade 

kassaflödet nämns även i IAS 36.14 som en tydlig indikator. Även Riedl (2004) använde 

kassaflödet som mått för en rättvisande ekonomisk bild, dock blev måttet inte signifikant 

tillskillnad från AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) vars resultat signalerade att det 

fanns ett samband. 
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Riedls (2004) studie hade samma fokus som ovan nämnda studier (AbuGhazaleh, Al-Hares & 

Roberts, 2011; Francis, Hanna & Vincent, 1996) men studerade istället en övergångsperiod. 

Riedl använde införandet av SFAS 121 long lived assets som referenspunkt och undersökte 

om nedskrivningarnas samhörighet med ekonomiska indikatorer var lika innan och efter 

införandet. Resultaten visade på att nedskrivningarna hade lägre samband med ekonomiska 

faktorer efter införandet av SFAS 121 (Riedl, 2004). Detta resultat kan ses som motsägande 

jämfört med AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011), även om det inte handlar om 

samma standard, eftersom de båda behandlar redovisningsfrihet.  

 

Med tanke på de olika resultat som AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) och Riedl 

(2004) fann vid nedskrivning, om än av olika typer av tillgångar, går det att fundera över om 

nedskrivningar i svenska företag sker till följd av interna indikatorer. Enligt IAS 36 ska 

nedskrivningsprövning ske när någon av indikatorerna uppnås och därmed borde 

nedskrivning ske till följd av att det ger en rättvisande bild över företagets ekonomiska 

situation och goodwillens värde. Vår första hypotes blir således: 

  

H1: Det finns ett positivt samband mellan goodwillnedskrivning och styrkan på intern 

nedskrivningsindikator.  

 

3.4.1.2 Externa indikatorer 
Vad gäller externa indikationer nämns i IAS 36.12 om tillgången minskat betydande i värde 

till följd av annat än ålder och normal användning. Även förändringar i företagets ekonomiska 

omgivning, marknadsförutsättningar och liknande som har negativa konsekvenser tas upp 

som en indikator om det särskilt drabbar den marknad tillgången var avsedd för.  Slutligen 

innehåller standarden en punkt som handlar om när börsvärdet faller under företagets 

redovisade egna kapital (IAS 36.12). 

 

De tidigare studier, inom området för rättvisande ekonomisk bild, som använt mått som kan 

härledas till externa indikatorer har framför allt använt book-to-market9 ratio. AbuGhazaleh, 

Al-Hares och Roberts (2011), vars studie visade att nedskrivning sker till följd av rättvisande 

bild som nämndes ovan, använde detta mått. Företag med högre book-to-market ratio skulle 

                                                
9 Det engelska uttrycket book-to-market används då vi inte har funnit någon svensk översättning 
som överensstämmer med begreppet. 
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således skriva ner mer goodwill till följd av denna jämfört med andra företag. De fann att 

detta mått var signifikant i de statistiska körningarna de gjorde (AbuGhazaleh, Al-Hares & 

Roberts 2011). Liknande resultat fick Francis, Hanna och Vincent (1996) vid användande av 

book-to-market. Detta signalerar, precis som indikatorn i IAS 36 tar upp, att företags-

ledningen bör göra nedskrivningsprövningar när det egna kapitalet överstiger börsvärdet. 

Riedl (2004) använde istället mått som mätte förändringarna i samhällets ekonomi i stort och 

industriförändringar för att undersöka om företaget redovisade nedskrivning till följd av 

rättvisande bild.  

 

Som nämndes under rubriken för interna indikatorer så fann Riedl (2004) att de ekonomiska 

anledningarna till nedskrivning var lägre efter införandet av en ny standard. AbuGhazaleh, 

Al-Hares och Roberts (2011), som dock inte mätte under en övergångsperiod, menar att 

nedskrivningar sker för att visa en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation och inte 

till följd av earnings management. Utifrån de argument som presenterades vid föregående 

hypotes vill vi även undersöka hur nedskrivningen av goodwill har samband med rättvisande 

bild som uppkommit av externa indikatorer för nedskrivning. Vår andra hypotes blir således:  

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan goodwillnedskrivning och styrkan på extern 

nedskrivningsindikator. 

 

3.4.2 Earnings management 
Enligt Healy och Wahlen (1999) är earnings management när ledningen medvetet väljer att 

ändra i företagets redovisning för att vilseleda intressenter om hur det går för företaget. 

Sannolikheten för att företag använder sig av earnings management är större när regelverken 

tillåter egna bedömningar och värderingar i redovisningen. Detta eftersom ledningen då kan 

välja redovisningsmetoder som inte är helt rättvisande men som istället gynnar ledningen 

själva (Healy & Wahlen, 1999).  

 

Det finns flera olika incitament till att använda earnings management. Ett exempel på ett 

incitament är hur företagsledningens kompensationskontrakt är utformat. Enligt Healy och 

Wahlen (1999) är det flera studier som visar på att ledningen väljer att manipulera företagets 

resultat för att gynna sig själva. Det gör de genom att redovisa ett resultat som bidrar till en så 

hög resultatbaserad bonus som möjligt (Healy & Wahlen, 1999; Healy, 1985). Således skapar 
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bonuskontrakt, som är knutna till redovisningen, incitament för att använda earnings 

management. I de fall det finns ett bonustak är ledningen, när de överstigit detta, inte längre 

benägna att fortsätta redovisa för att öka resultatet eftersom det inte går att få en högre bonus 

(Healy, 1985). Ett exempel på externt incitament är marknadens förväntningar. 

Företagsledningen använder sig då av earnings management för att se till så att företaget 

möter de förväntningar som marknaden har (Jordan & Clark, 2011; Healy & Wahlen, 1999). 

Finns det höga förväntningar på företaget vill ledningen nå upp till dessa för att på så sätt 

kunna öka företagets aktievärde (Jordan & Clark, 2011). Abarbanell och Lehavy (2003) 

använde sig av analytikers köp- och säljrekommendationer för att ta reda på företagens 

benägenhet att använda sig av earnings management. De fann att företag med 

köprekommendation, alltså höga förväntningar, använde sig av earnings management för att 

möta förväntningarna. För företag med säljrekommendation fann de istället att dessa använde 

sig av earnings management i form av inkomstminskning (Abarbanell & Lehavy, 2003).  

 

Företags användande av earnings management, för att hantera resultatet, medför vissa 

negativa konsekvenser. Enligt Healy och Wahlen (1999) blir den finansiella informationen, 

som utomstående intressenter och investerare fattar sina beslut utifrån, felaktig efter 

resultatmanipulation. Detta missgynnar externa intressenter då deras beslut fattas utifrån 

felaktiga siffor (Healy & Wahlen, 1999).  

 

Vid införandet av IFRS har en övergång skett från redovisning enligt historiskt 

anskaffningsvärde till verkligt värde för goodwill (Lhaopadchan, 2010). I och med införandet 

av den nya redovisningsstandarden, gällande goodwill, har det öppnats upp en helt ny dörr för 

att företagsledningen ska kunna använda sig av earnings management (Jordan & Clark, 2011; 

Master-Stout, Costigan, & Lovata, 2008). Enligt Lhaopadchan (2010) använder företagen sig 

av goodwill som ett verktyg för earnings management, något flera studier visar på (Sevin & 

Schroeder, 2005; Master-Stout, Costigan & Lovata, 2008; Zucca & Campbell, 1992; Riedl, 

2004). Inom earnings management är big bath och income smoothing två vanliga strategier 

(Zucca & Campbell, 1992). 

 

3.4.2.1 Big bath 
Big bath är en väg att gå när företag vill kunna påverka resultatet genom earnings 

management. Big bath innebär att företag som redovisar ett dåligt resultat ett specifikt år 
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passar på att skriva ned ytterligare under samma period (Jordan & Clark, 2011). Företagen 

använder sig därför av big bath när resultatet redan är lågt (Sevin & Schroeder, 2005; Zucca 

& Campbell, 1992) och därmed ligger under det förväntade resultatet. Enligt Jordan och Clark 

(2011) är bakgrunden till detta att marknaden inte gör någon skillnad på om ett företag missar 

det förväntade resultatet med stor eller liten marginal. Företagen kommer helt enkelt inte att 

straffas proportionerligt utan det räcker att de missar vinstmålet och således spelar det inte 

någon roll hur mycket de missar målet med (Jordan & Clark, 2011).  

 

Anledningen till att använda sig av big bath när det går dåligt för företaget är för att öka 

sannolikheten att framtida resultat och vinster blir bättre (Jordan & Clark, 2011; Sevin & 

Schroeder, 2005). Detta eftersom resultaten åren efter en big bath-nedskrivning kommer att se 

större ut i förhållande till resultatet vid nedskrivningsåret. Big bath-nedskrivningen kan 

fungera som en signal till investerarna att de dåliga tiderna är över och företaget går mot 

ljusare tider. Detta eftersom de högre kostnaderna nu leder till lägre kostnader i framtiden 

gällande goodwillnedskrivning (Zucca & Campbell, 1992). 

 

En av de mest kontroversiella tillgångarna i ett företag utgörs av goodwillposten. 

Anledningen till detta är svårigheten i dess definition men också för svårigheten kring hur 

posten ska hanteras redovisningsmässigt (Bloom, 2009). Den nya redovisningsstandarden, 

IFRS, medför som vi nämnt tidigare mycket egna bedömningar från ledningens sida. Schäffer 

et al. (2012) drar utifrån deras studie slutsatsen av att, oberoende av andra faktorer, så har 

redovisningsstandarderna en stor effekt och påverkan på användandet av big bath. Beteendet 

med att använda sig av big bath hänger enligt AbuGhazaleh, Al-Hares, och Roberts (2011) 

starkt ihop med goodwillnedskrivning. 

  

Det finns studier inom området om big bath som visar på att det finns starkare incitament för 

en nytillträdd VD att använda sig av big bath. Enligt Elliot och Shaw (1988) har ett företag 

under året för nedskrivning ofta även haft ett byte av VD. Detta eftersom det då finns 

möjlighet att skylla det låga resultatet på tidigare VD (Elliot & Shaw, 1988).  Ett företag med 

en nyare ledning har därför en benägenhet till att ha större nedskrivningar (Master-Stout, 

Costigan, & Lovata, 2008). Tvärtom så är ett företag, med en ledning som suttit länge på sina 

poster, mindre villiga till att skriva ner goodwill (Hamberg, Paananen & Novak, 2011; 

Ramanna & Watts, 2012).  

 



 38 

En studie som Schäffer et al. (2012) gjorde i Tyskland visade på att användandet av big bath 

minskat kraftigt eller helt försvunnit sedan införandet av IFRS. Schäffer et al. (2012) menar 

att det kan finnas bakomliggande orsaker till att resultatet blev som det blev. En anledning 

kan vara att företagen har använt sig av övergången, från den gamla standarden till IFRS, i sig 

för big bath aktiviteter. En andra förklaring menar de kan vara att en ny standard innebär att 

ledningen måste sätta sig in i helt nya regler för att veta hur de bäst ska hantera och utnyttja 

dem. Detta är något som tar tid vilket därmed skulle kunna förklara varför användandet sjönk 

vid övergången till IFRS. En sista anledning till big bath-minskningen är att ledningen kan 

vara rädd för att en sådan manipulation lättare upptäcks direkt efter ett införande. Detta 

eftersom de då tycker att de har ögonen på sig från aktieägare och övriga intressenter i hur de 

hanterar och redovisar resultatet med de nya reglerna (Schäffer et al. 2012). Detta är något 

som går emot andra studier inom området. Exempelvis kom Jordan och Clark (2011) fram till 

att de företag som redovisade en nedskrivning det år då den nya standarden infördes hade ett 

mycket lägre resultat före nedskrivningen än de som inte skrev ned. Den här skillnaden fanns 

inte mellan de två grupperna innan införandet vilket tyder på en ökad användning av big bath 

under införandeåret. Studiens resultat blev att big bath är en strategi som används för att 

hantera vinster i allra högsta grad (Jordan & Clark, 2011).  

 

Flera studier har visat på att en rejäl försämring av resultat från tidigare år för företagen har 

lett till nedskrivningar av goodwill i form av big bath (se AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 

2011; Riedl, 2004; Storå, 2013). Det innebär att ju sämre resultat ett företag presterar i 

förhållande till tidigare år och förväntningar desto större incitament skulle företagen ha att 

använda big bath. Vår tredje hypotes är således: 

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan goodwillnedskrivning och graden av incitament för 

big bath. 

 

3.4.2.2 Income smoothing 
Enligt Zucca och Campbell (1992) och Kirschenheiter och Melumad (2002) innebär income 

smoothing att företagsledningen väljer att jämna ut företagets resultat i förhållande till de 

förväntningar som finns från utomstående. Detta sker när företagets resultat före 

nedskrivningar är högre än det som förväntas eller är normalt för företaget. Ledningen väljer 

då att skriva ner tillgångar för att hamna närmare, dock inte under, de prognoser som finns om 
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företagets prestation och på så sätt undviker de att överraska marknaden med ett ”för högt” 

resultat (Zucca & Campbell, 1992; Kirschenheiter & Melumad, 2002).  

 

Enligt Kirshenheiter och Melumad (2002) påverkar den vinst företaget rapporterar dess värde 

när resultatet ligger nära det förväntade, detta eftersom investerare anser att ett sådant resultat 

innehåller hög precision. Detta gör därför att företagsledningen är mer benägen till att vilja 

jämna ut sitt resultat för att ligga så nära det förväntade som möjligt (Kirschenheiter & 

Melumad, 2002). Enligt Zucca och Campbell (1992) använder sig ledningen av income 

smoothing för att jämna ut resultaten för att på så sätt uppnå en stabil och förutsägbar 

resultattillväxt under flera år. Anledningen till att ledningen vill ha en stabil tillväxt är 

förhoppningen om att marknaden ska belöna företaget genom högre aktiekurs på grund av att 

företagets jämna resultat ger uppfattningen om en lägre risk. Ett annat motiv är i de fall 

ledningens ersättning påverkas positivt av en stadig tillväxt med bra resultat (Zucca & 

Campbell, 1992).  

 

Även Truman och Titman (1988) undersöker motiven till ett användande av income 

smoothing och vilka effekter det för med sig för företaget. De menar att i de fall 

företagsledningen kan välja i vilken period en viss intäkt skall redovisas så kommer de att 

välja den som jämnar ut resultaten mellan åren bäst. Detta eftersom jämnare resultat ger en 

bild av att företagets resultat inte är särskilt volatila. Mindre volatila resultat leder i sin tur till 

ett högre marknadsvärde för företaget, något författarna fann stöd för (Truman & Titman, 

1988). Detta kan kopplas till stycket ovan där Zucca och Campbell (1992) menar att 

marknaden belönar företag som uppfattas som mindre riskfyllda. Enligt Copeland (1968) kan 

företagsledningen genom ett användande av income smoothing redovisa resultat som 

undviker ”pikar”. Istället fördelas överskott till de år då det går mindre bra (Copeland, 1968). 

 

Enligt Copeland (1968) går income smoothing till som så att företagsledningen väljer 

redovisnings- och mätmetoder som leder till lägre variation från tidigare års resultat än vad 

som annars skulle skett. Författaren menar att det finns vissa karaktärsdrag som måste finnas 

för att ett smoothing-verktyg ska ge önskad effekt. Exempelvis ska det finnas utrymme för 

ledningen att göra egna bedömningar som ändå stannar inom god redovisningssed. Ett annat 

exempel är att det inte ska ske en ”riktig” transaktion med utomstående utan det ska endast 

påverka genom de interna redovisningskontona. Som förslag nämns en ökad avskrivningstakt 
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på tillgångar, med andra ord ska manipulation äga rum i form och inte i substans (Copeland, 

1968). 

 

Tidigare studier inom området för income smoothing har visat på blandade resultat. 

Kirschenheiter och Melumad (2002) tog fram en modell som visade på att företag med höga 

resultat kom till att jämna ut för att hamna närmare förväntningarna. Zucca och Campbell 

(1992) fann att 25 % av företagen i deras undersökning visade tecken på income smoothing-

beteende. Det utlästes genom att de företagen hade ovanligt höga resultat men trots detta 

valde att skriva ner tillgångar (Zucca & Campbell, 1992). Francis, Hanna och Vincent (1996) 

fann, i motsats till detta, att företags nedskrivningar tenderade att minska vid höga resultat. 

Att företagsledningarna inte skrev ner mer vid ovanligt bra resultat går emot idén om income 

smoothing. Dock menar författarna att det finns skillnad mellan olika tillgångar och hur pass 

mycket godtycklighet ledningen kan lägga i bedömningarna. Exempelvis är goodwill en 

tillgångspost som erbjuder stora möjligheter för företagsledningen att agera opportunistiskt 

(Francis, Hanna & Vincent, 1996). 

 

Guler (2007) fann att incitament för income smoothing påverkar beslutet att skriva ner 

goodwill genom att företagen skrev ner när de rapporterade bra resultat. AbuGhazaleh, Al-

Hares och Roberts (2011) undersökte huruvida företags nedskrivningar berodde på 

opportunistiskt beteende eller om det skedde för att ledningen ville redovisa den information 

om företagets prestation som denne besatt. Författarna kom fram till att nedskrivning av 

goodwill inte skedde till följd av earnings management, trots att några av variablerna för detta 

var signifikanta. Income smoothing var i deras tester signifikant men efter att de även 

inkluderat bolagsstyrningsmekanismer10 drog de slutsatsen att nedskrivning skedde till följd 

av att ledningen ville delge information om bolaget och inte till följd av manipulation 

(AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011). 

 

Med tanke på de tidigare studier vi nämnt ovan som finns inom income smoothing och de 

motsättningar som verkar finnas (se Zucca & Campbell, 1992; Francis, Hanna & Vincent, 

1996) är det relevant att se om det finns tendenser till income smoothing hos svenska företag. 

Redovisningsfriheten gällande goodwillnedskrivningar (Lhaopadchan, 2010; AbuGhazaleh, 

                                                
10 Studien använder sig exempelvis av andelen oberoende styrelseledamöter, storägare och 
ledningens aktieägande som bolagsstyrningsmekanismer (AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 
2011). 
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Al-Hares & Roberts, 2011) gör att det finns möjligheter för företagsledningar att använda 

goodwill som verktyg för earnings management (Pajunen & Saastamoinen, 2013) och jämna 

ut resultaten när dessa är över förväntan. Vår fjärde hypotes blir således: 

 

H4: Det finns ett positivt samband mellan goodwillnedskrivning och graden av incitament för 

income smoothing.  

 

3.5 Hypotessammanställning  

Vid härledandet av hypoteser från de två strategierna, rättvisande bild och earnings 

management, har vi fokuserat på två delar inom varje strategi. Rättvisande bild leder till 

delarna interna och externa indikatorer som generar hypoteserna 1 och 2. Earnings 

management mynnar i sin tur ut i big bath och income smoothing som även de generar två 

hypoteser, hypotes 3 och 4. I och med det så har, ur teoriavsnittet, totalt fyra stycken 

hypoteser härletts för att se sambandet mellan goodwillnedskrivning och respektive strategi. I 

Figur 2 återfinns en modell över härledningen av dessa hypoteser.  

 

 
Figur 2 - Härledning hypoteser 

  

Rättvisande bild Earnings 
management 

Intern 
indikator 

Extern 
indikator Big Bath Income 

smoothing 

H1 H4 H3 H2 
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4. Empirisk metod  

4.1 Urval 

Vårt urval består av totalt 109 stycken goodwillnedskrivningar gjorda av företag på 

Stockholmsbörsen åren 2007 till och med 2012. Varje enskild nedskrivning ett företag gjort 

under dessa år representerar en observation. För att få fram vårt urval har databasen Orbis 

använts tillsammans med företagens årsredovisningar. I Orbis sorterades de svenska noterade 

bolagen med en goodwillpost i balansräkningen något av ovan nämnda år fram. Detta 

eftersom studien ämnar undersöka nedskrivningar, vilket innebär att företag utan goodwill 

inte ingår i vår population. Bland de företag som kom med i listan från Orbis togs de företag 

som inte tillhörde large-, mid- och small cap bort, vilket ledde till 168 företag med goodwill i 

balansräkningen under något av åren. Räknat över alla sex åren innebär det 1008 företagsår11.  

För varje år sorterades sedan de företag bort som saknade data behövlig för våra variabler, 

vilket resulterade i totalt 887 företagsår.  

 

Vår urvalsprocess har skett på ett liknande sätt som tidigare studier inom området, särskilt när 

det gäller att observationer som saknat data sorterats bort under processens gång 

(AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011; Guler, 2007; Riedl, 2004). Förutom att Orbis har 

använts för att plocka fram de företagen med goodwill i balansräkningen har databasen varit 

vår huvudkälla för datainsamling. Därför har företag som kommit med på den ursprungliga 

listan men som saknat data för något av åren sorterats bort för det år data saknats.  Det har 

gjort att de sorterats bort i ett första skede innan slutgiltigt urval istället för i ett senare skede. 

Detta eftersom det gjorde urvals- och datainsamlingsprocessen snabbare på grund av det stora 

antalet årsredovisningar att gå igenom.  

 

För de företag med goodwill i balansräkningen och som fanns representerade på large-, mid- 

och small cap under något av åren användes sedan årsredovisningar för att få fram om 

företagen skrivit ner goodwill. Detta innebar att alla 887 företagsår, vilket resulterade i lika 

många årsredovisningar, gicks igenom för att få antalet nedskrivningar mellan 2007-2012. Av 

samplet på 887 var det 778 företagsår som inte innehöll goodwillnedskrivning gjord till följd 

av värdeprövning. Således resulterade detta i 109 goodwillnedskrivningar gjorda mellan 

2007-2012. Dessa 109 nedskrivningar utgör därmed vårt urval. 
                                                
11 Med ett företagsår menas ett år för ett specifikt företag. Exempelvis blir Volvo år 2012 ett 
företagsår. Under våra sex studerade år blir det således 1008 företagsår (168*6).   
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Nedan illustreras en förenklad Tabell 1 över tillvägagångssättet för bestämmande av urval:	  

 

Förklaring Antal   
Svenska noterade bolag med goodwill i balansräkningen under något av 
åren 2007-2012 enligt Orbis 239 

 
Listade på annan plats än Stockholmsbörsen 12 -71 

 
Bolag på Stockholmsbörsen med goodwill under något av åren =168 

 
   
Antal företagsår (168*6) 1008 

 
Bortsorterade på grund av bristfällig data -121 

 
Antal företagsår som kontrollerades för goodwillnedskrivning 887 

 
Icke-nedskrivningar -778 

 
Nedskrivningar =109 

 
   
Urval (totalt antal goodwillnedskrivningar) 109   

Tabell 1 – Urvalsprocess 

 
Att vårt urval består av börsnoterade bolag beror på att IFRS är obligatoriskt för dessa bolag 

(Hamberg, Paananen & Novak, 2011). Eftersom strategierna vi studerar utgår från friheten i 

IAS 36 är det således en grundförutsättning att företagen tillämpar denna standard. 

Anledningen till att företag noterade på andra listor än large-, mid- och small cap sorterades 

bort var för att säkerställa att alla bolagen i undersökningen verkar under samma 

förutsättningar och att inte olika listspecifika karaktärsdrag skulle påverka, utan alla bolagen 

lyder under samma regelverk och krav.  

 

Vår undersökning grundar sig i de nedskrivningar som skett 2007 till och med 2012. Dessa år 

valdes med hänsyn till att få ett så stort urval som möjligt. IFRS infördes från och med 2005 

för de svenska bolagen men vår startpunkt har varit 2007. Detta eftersom vi velat undvika att 

ha med själva övergångsperioden och processen när företagen anpassar sig till det nya 

regelverket. I likhet med Riedl (2004) har vi definierat övergångsperioden som året för 
                                                
12 Med Stockholmsbörsen menas large-, mid- och small cap. Därmed exkluderades First north.  
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införandet av en ny standard samt året efter. För att på ett trovärdigt sätt kunna studera 

earnings management och rättvisande bild vid goodwillnedskrivning krävs att företagen är 

hemma i den nya standarden och har lärt sig hur de kan använda den frihet som den erbjuder. 

Något som Schäffer et al. (2012) använde som förklaring till att de inte fann spår av big bath 

direkt vid införandet av IFRS i Tyskland. Våra observationer stannar sedan vid år 2012. 

Anledningen till detta är att Orbis, vid tiden för datainsamling, inte hade tillgänglig data om 

företagen för 2013 samt att en del företag inte hade släppt sin årsredovisning för det året. 

 

I urvalet finns alla goodwillnedskrivningar gjorda till följd av nedskrivningsprövning 

representerade. Ett vanligt tillvägagångsätt för att bestämma urval är att göra ett slumpmässigt 

sådant eftersom tid och budget kan begränsa möjligheterna att göra en totalundersökning 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Vi har dock haft möjligheten att göra en 

totalundersökning av de goodwillnedskrivningar som var gjorda under 2007-2012. I vår 

undersökning har det varit väsentligt att göra en totalundersökning eftersom populationen av 

goodwillnedskrivningar varit mycket begränsad. Detta för att inte få för få nedskrivningar för 

att kunna analysera materialet statistiskt. Därför ansåg vi att ett urval där alla nedskrivningar 

fanns med var det bästa eftersom goodwillnedskrivningar i sig är ganska unikt. Genom att ha 

med alla nedskrivningarna ges möjlighet att uttala sig om företagen vid nedskrivning 

använder någon av de strategier vi studerar utan att ta hänsyn till om urvalet är representativt. 

Vid ett slumpmässigt urval finns det alltid en risk att urvalet inte helt speglar populationen 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Detta är något vi slipper i vår studie eftersom 

urvalet är samma som populationen, vilket gör att våra resultat sannolikt speglar 

företagsledningarnas agerande vid redovisningsfrihet bättre. 

 

4.2 Datainsamling 

Vår data har samlats in från två huvudsakliga källor, Orbis och företagens årsredovisningar. 

Orbis är en databas med företagsuppgifter som användes för att förkorta tiden för insamlingen 

av data. Att använda endast årsredovisningar hade gjort att processen tagit väldigt mycket 

längre tid då vi behövt samla in alla uppgifter manuellt. I de fall Orbis data var bristfällig eller 

inte fanns att få tag i samlade vi in dessa uppgifter manuellt genom att gå igenom företagens 

årsredovisningar och, även för vissa uppgifter, företagens kvartalsrapporter. Vid företag med 

brutet räkenskapsår har årsredovisningen som innefattar nedskrivningen använts. Så har ett 

företag exempelvis en nedskrivning i början av 2009 så har vi använt oss av företagets 
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årsredovisning för år 2008/2009. När det gällde kvartalsrapporterna så var det kvartals-

rapporten för tredje kvartalet som användes.  

 

För att säkerställa att data från Orbis överensstämde med de uppgifter som återfanns i 

årsredovisningarna så genomförde vi stickprovskontroller. Data från några företag i Orbis 

dubbelkontrollerades med företagens årsredovisningar för det aktuella året. Stickproven som 

gjorts visade en matchning av uppgifterna vilket gjorde att vi valde att använda oss av Orbis 

och på så sätt har vi förkortat vår insamlingsprocess av data, som nämndes i ovanstående 

stycke.  

 

4.3 Operationalisering 

Operationaliseringen innebär fastställandet av hur våra variabler skulle mätas. Följande 

avsnitt tar upp motiven bakom varför vi använt ett viss mått samt hur variablerna hänger ihop 

med hypoteserna för de olika strategierna.  

 

4.3.1 Beroende variabel: Goodwillnedskrivning 
Den beroende variabeln i studien representerar den goodwillnedskrivning som ett företag ett 

visst år har företagit i förhållande till dess tillgångar. Eftersom vi studerar olika strategier vid 

nedskrivning av goodwill förefaller det sig naturligt att det är just nedskrivningen av goodwill 

som är vår beroende variabel. I likhet med AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011), Riedl 

(2004) och Francis, Hanna och Vincent (1996) använder vi respektive års (t) 

nedskrivningsbelopp gällande goodwill i förhållande till totala tillgångar vid föregående års 

slut (t-1) för att få fram andelen goodwillnedskrivning. 
 

Andel goodwil lnedskrivning =
Nedskrivningsbelopp vid år t

Totala til lgångar vid slutet år t −1
 

Formel 1 - Andel goodwillnedskrivning (GWNED) 

 

Denna beräkning har gjorts för varje år mellan 2007-2012 som ett företag har gjort en 

nedskrivning. Nedskrivningsbeloppet är hämtat från respektive företags årsredovisning och 

totala tillgångar är hämtat från databasen Orbis. Andel goodwillnedskrivning i förhållande till 

tillgångar vid föregående års slut används för att vi ska kunna få ett jämförande mellan 
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händelserna. Procentandelen gör att vi kan jämföra olika företag och nedskrivningar med 

varandra, något vi inte kunnat om vi använt absoluta belopp. Hur stor eller liten en 

nedskrivning är beror på hur stor del av tillgångarna den utgör.  

 

4.3.2 Oberoende variabler 
Nedan beskrivs de oberoende variabler som vi i vår studie använt för varje hypotes. Således 

innefattar avsnittet fyra oberoende variabler varav två representerar hypoteserna för 

rättvisande bild och två representerar earnings management.  

 

4.3.2.1 Intern indikator 
En intern indikator är en signal inifrån företaget om att en tillgång i ett företag kan vara 

övervärderad i balansräkningen. Exempel på en intern signal kan vara att den interna 

rapporteringen visar på att kassaflödet för tillgången inte är lika högt som förväntat (IAS 

36.12). För att undersöka huruvida en goodwillnedskrivning uppstått till följd av en intern 

indikator i företaget och således sker för att ge en rättvisande bild använder vi oss av 

företagets kassaflöde. Vi kallar denna variabel i fortsättningen även ΔKF. Vi har räknat på 

förändringen i kassaflöde mellan nedskrivningsåret (t) och föregående år (t-1) delat det med 

totala tillgångar vid föregående års slut (t-1). Detta mått för att visa på att det har varit 

ekonomiskt riktigt att göra nedskrivning har tidigare använts av Riedl (2004), AbuGhazaleh, 

Al-Hares och Roberts (2011) samt Storå (2013). Framkommer således ett positivt värde 

innebär det en positiv kassaflödesutveckling fram till nedskrivningsåret.  

 

Förändring kassaflöde =
Kassaflöde vid år t − kassaflöde vid t −1( )
Totala til lgångar vid slutet år t −1

 

Formel 2 - Förändring kassaflöde (ΔKF) 

 

AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) menar att kassaflödet är en viktig faktor vid 

goodwillnedskrivning eftersom bestämmandet av nyttjandevärde är väldigt beroende av hur 

framtida kassaflöden väntas bli. Blir kassaflödena sämre än väntat är sannolikheten hög att 

nedskrivning av goodwill behöver göras (AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011). En 

indikation enligt IAS 36.14 på att goodwill behöver skrivas ner är just att tillgången genererar 
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sämre eller förväntas genera sämre resultat eller kassaflöde. Eftersom vi inte har tillgång till 

företagsledningens antaganden vid bestämmandet av framtida kassaflöden använder vi 

tidigare år för att se om kassaflödet har försämrats för företaget innan det att nedskrivningen 

har gjorts. Har kassaflödet försämrats kan det tyda på att framtidsutsikterna blivit sämre och 

att en liknande fortsättning går att förväntas framöver, något som då skulle kunna resultera i 

att nedskrivning av goodwill kan komma att behövas.  

  

Likt Riedl (2004) har vi resonerat som så att trots att information om hur kassaflödena sett ut 

efter nedskrivningen finns tillgänglig har vi valt att inte ta med dem i beräkningen. Eftersom 

vi studerar olika strategier vid nedskrivning behöver vi sätta oss i samma sits som 

företagsledningen var när de fattade beslutet att skriva ner. Ledningen fattar beslut utefter den 

information de besitter vid tillfället och därför blir det missvisande om vi inkluderar åren efter 

nedskrivningen när utfallet kanske blivit något helt annat än vad som förutspåtts (se Riedl, 

2004). Variabeln ΔKF antas ha en negativ påverkan på goodwillnedskrivning, vilket betyder 

att desto större minskning av kassaflöde desto större nedskrivning av goodwill.  

 

4.3.2.2 Extern indikator 
Tvärtom från en intern indikator så är en extern indikator en signal utifrån om att en tillgång i 

ett företag kan vara övervärderad i balansräkningen. En vanlig sådan indikator är om 

marknadsvärdet överstiger det bokförda värdet, en indikator som nämns i IAS 36.12. Vår 

andra oberoende variabel, som är hänförlig till redovisandet av en rättvisande bild, är således 

book-to-market, alltså om det bokförda värdet överstiger marknadsvärdet. Vi kallar denna 

variabel i fortsättningen även B/M. Book-to-market är en variabel som förekommit i tidigare 

studier där tanken varit att kontrollera för om nedskrivningen skett till följd av ekonomiska 

orsaker (se AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011; Storå, 2013; Francis, Hanna & Vincent, 

1996; Guler, 2007). Enligt Storå (2013) ökar sannolikheten för nedskrivning av goodwill för 

företag med högre book-to-market än för dem med lägre. Detta beror på att goodwillen då 

sannolikt är övervärderad, särskilt om värdet skulle ligga över 1. Den påverkan som book-to-

market har på företagens goodwillnedskrivning förväntas vara positiv. Ett högre värde på 

book-to-market leder till större nedskrivningsbelopp av goodwill. 

 

Variabeln räknas ut genom att dela företagets bokförda värde med marknadsvärdet vid samma 

tidpunkt. I vår studie har vi valt att räkna ut book-to-market vid slutet av kvartalet innan 
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beslutsperioden. Detta innebär att vi tagit det bokförda värdet, med andra ord det egna 

kapitalet, och delat på marknadsvärdet vid kvartal 3 (Q3) samma år som nedskrivningen skett 

(t). 

 

Book − to−market =
Bokfört värde vid slutet av Q3 år t

Marknadsvärde vid slutet av Q3 år t
 

Formel 3 - Book-to-market (B/M) 

 

Vi utgick från kvartalet innan bokslut för att kunna indikera på så stor andel av 

nedskrivningarna som möjligt. De flesta nedskrivningarna sker i slutet av ett räkenskapsår 

(Riedl, 2004) och genom att se hur book-to-market-värdet ser ut i kvartalet innan årets slut går 

det att utläsa om det funnits indikation på goodwillnedskrivning innan nedskrivningen skett. 

Storå (2013) och AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) använde i sina studier book-to-

market vid räkenskapsårets slut, vilket innebär att indikation endast kan fås om de 

nedskrivningar som sker i bokslutet. Vi ville inte begränsa oss till endast dessa eftersom 

nedskrivning även kan ske när behov föreligger, förutom årlig prövning. Genom att studera 

book-to-market vid kvartal 3 fick vi således med ett större spann av nedskrivningar.   

 

Data till variabeln har samlats in genom Orbis och årsredovisningar. I Orbis fanns data 

tillgänglig om företagens marknadsvärden vid slutet av varje månad. I årsredovisningarna har 

istället det bokförda värdet i form av eget kapital samlats in. Hänsyn har tagits till vilken tid 

räkenskapsåret är lagd vilket innebär att oavsett när bokslutet gjorts har kvartalet innan 

använts för datainsamlingen.  

 

4.3.2.3 Big bath 
Big bath är ett earnings managementsätt som innebär att företagsledningen skriver ner mycket 

vid ett tillfälle när företaget presterat sämre än väntat (Zucca & Campbell, 1992; Jordan & 

Clark, 2011). För att få fram variabeln har vi utgått från det mått som Riedl (2004), 

AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) och delvis Guler (2007)  har använt. Vi kallar 

denna variabel i fortsättningen även BATH. I ett första skede har förändringen i resultat före 

nedskrivning tagits fram mellan nedskrivningsåret (t) och föregående år (t-1). Vi har då 

använt EBIT (earnings before interest and tax) och lagt till eventuella goodwillnedskrivningar 
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för åren för att få fram resultat före nedskrivning. Förändringen har sedan dividerats med 

totala tillgångar vid föregående års slut (t-1).  

 

Förändring resultat =
EBIT+ nedskrivning vid slutet av år t

!
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Totala til lgångar vid slutet av år t −1

 
Formel 4 - Förändring resultat (BATH) 

 

I nästa skede togs de värden ut vi fått fram som var negativa eftersom dessa företag haft en 

negativ förändring i resultatet under nedskrivningsåret (t). En median utav dessa negativa 

värden togs fram vilket gjorde att vi kunde urskilja de företag som särskilde sig genom extra 

dålig prestation. De nedskrivningar där företaget hade ett värde som var mer negativt än 

medianen behöll det framräknade värdet. Alla övriga kodades med 0. Sammanfattningsvis 

kan därför sägas att de företag som inte kodats med 0 är de där företagsledningarna borde vara 

mest benägna att använda big bath (Riedl, 2004; Storå, 2013; AbuGhazaleh, Al-Hares & 

Roberts, 2011). All data till variabeln har samlats in genom Orbis.  

 

Medianen för de negativa värdena var: – 1,85 % 

Värden < -1,85 % behåller sitt värde 

Värden > -1,85 % = 0 

 

Detta sätt att mäta big bath är fördelaktigt eftersom vi får med företagsledningens incitament. 

De som har presterat sämre än väntat är de som med störst sannolikhet sysslar med big bath-

nedskrivning. På så sätt är det lättare att dra slutsatsen att de som behållit sina negativa värden 

och skrivit ner mycket i förhållande till totala tillgångar sannolikt använder big bath. Att få 

med själva incitamentet är en nyckel eftersom det är svårt att säga något om big bath genom 

att endast studera om ett företag har skrivit ner mycket.  Variabeln BATH väntas ha ett 

negativt förhållande till mängden nedskriven goodwill. I ett företag med ett försämrat resultat 

från föregående år till nuvarande år i förhållande till de totala tillgångarna har företags-

ledningen större incitament att skriva ner goodwill, därav det negativa sambandet. Det innebär 

att ju sämre resultatutveckling desto mer goodwillnedskrivning. 
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4.3.2.4 Income smoothing 
Income smoothing beräknas på ett likande sätt som big bath och även detta mått är i likhet 

med AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011), Riedl (2004) samt Guler (2007). Vi kallar 

denna variabel i fortsättningen även SMOOTH. Genom att subtrahera nedskrivningsårets (t) 

resultat före nedskrivning med föregående års (t-1) resultat före nedskrivning framkommer 

förändringen mellan åren. Denna förändring dividerades sedan med totala tillgångar vid 

föregående års slut (t-1).  

 

Förändring resultat =
EBIT+ nedskrivning vid slutet av år t
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Totala til lgångar vid slutet av år t −1

 
Formel 5 - Förändring resultat (SMOOTH) 

 

Så långt är tillvägagångssättet samma som för big bath. Skillnaden kommer dock vid 

framräknandet av medianen. För income smoothing tas medianen fram bland de positiva 

värdena, istället för bland de negativa som vid big bath. De företag som gjort nedskrivning 

och fått ett värde som hamnat över medianen behåller sitt värde. De som ligger under 

medianen kodas med 0 (AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011; Riedl, 2004). Eftersom 

samma data använts som vid big bath innebär det att den är hämtad från Orbis.  

 

Medianen för de positiva värdena: 4,03 % 

Värden > 4,03 % behåller sitt värde 

Värden < 4,03 % = 0 

 

Detta innebär att de som har presterat bäst i förhållande till föregående år är de som är mest 

troliga till att skriva ner i form av income smoothing för att jämna ut resultaten. Även vid 

denna variabel är det viktigt att få med själva incitamentsdelen för att vi mer rättvisande ska 

kunna säga om income smoothing förekommit eftersom det är företagen som gått oväntat bra 

som med störst sannolikhet använder sig av denna earnings management-teknik. Slutsatsen av 

detta blir att income smoothing har en positiv påverkan på goodwillnedskrivning. En mer 

positiv resultatutveckling ökar nedskrivningen. 
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4.3.3 Kontrollvariabler 
I studien har fem kontrollvariabler inkluderats, vilka redogörs för nedan. Kontrollvariablerna 

har lokaliserats med hjälp av tidigare forskning och representerar därmed vanliga variabler 

som tros påverka andelen nedskrivning av goodwill.  

 

4.3.3.1 Storlek 
Vid studerandet av goodwillavskrivning fann Hall (1993) att företagens storlek påverkade hur 

mycket som skrevs av per år. Detta studerades genom att titta på antalet år företagen hade valt 

att skriva av sina goodwillposter på och resultaten visade att stora företag skrev ner under en 

kortare period och således mer per år. Förklaringen till detta var att stora företag ville minska 

resultaten därmed drabbas av lägre politiska kostnader (Hall, 1993). Enligt Watts och 

Zimmerman drabbas stora företag av högre politiska kostnader då de är synligare och har 

större inflytande i samhället (Watts & Zimmerman, 1986; se Hall, 1993). Även Gu, Lee och 

Rosett (2005) menar att företagets storlek har stor påverkan på hur företagsledningen handlar 

eftersom de är under högre bevakning. Större företag riskerar därmed i högre grad att råka ut 

för att regulatorer ska lägga sig i och göra förändringar som påverkar företaget (Watts & 

Zimmerman, 1978; Herrmann & Inoue, 1996). Med tanke på ovanstående är det därför 

relevant att ha storlek som en kontrollvariabel i vår studie eftersom det sannolikt påverkar 

andelen goodwill som skrivs ner.   

 

Flera studier menar även att storlek är kopplat till användandet av earnings management. 

Exempelvis menar flera att företagsledningar i större företag har större incitament att använda 

sig av earnings management (se Moses, 1987; Herrmann & Inoue, 1996; Elliot & Shaws, 

1988). Det finns dock även de som hävdar att det att det inte är stora företag som sysslar med 

manipulation (se Gu, Lee & Rosett, 2005; Sevin & Schroeder, 2005). En anledning till detta 

är att de stora företagen skulle drabbas värre om det kom ut att de manipulerat sina resultat 

(Watts & Zimmerman, 1986 se Gu, Lee & Rosett, 2005). Eftersom storlek påverkar 

användandet av earnings management vid goodwillnedskrivning (se Elliot & Shaws, 1988; 

Sevin & Schroeder, 2005) är det även intressant att se hur storlek direkt påverkar själva 

nedskrivningen. Därför kontrollerar vår studie för storlekens samband med andelen 

goodwillnedskrivning.  
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Storleken mäts som företagets totala tillgångar året innan nedskrivningsåret (t-1) i enlighet 

med tidigare studier (AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011; Zang, 2008). Anledningen till 

att föregående års (t-1) värde på totala tillgångar används är för att få de totala tillgångarna 

innan eventuella goodwillnedskrivningar som har skett under nedskrivningsåret. Utifrån 

ovanstående förväntar vi oss ett positivt samband mellan storlek och andelen goodwill-

nedskrivning.  

 

Storlek = Totala til lgångar år t −1 

Formel 6 - Storlek (STORLEK) 
 

4.3.3.2 Bransch 
Utöver företagets storlek kan även företagets branschtillhörighet ha en betydelse när det 

kommer till hur företagsledningar agerar (Gu, Lee & Rosett, 2005). Enligt Ashari, Koh, Tan 

och Wong (1994) påverkar branschtillhörighet användandet av income smoothing. Författarna 

fann att olika branscher använde sig av denna typ av earnings management i olika 

utsträckning. Särskilt i företag inom branscher med lite högre risk försökte ledningen utjämna 

resultatet (Ashari et al. 1994). Även Roychowdhury (2006) fann att bransch har stor påverkan 

vid studerandet av earnings management vid faktiska händelser. Han studerade då händelser 

som inte endast skedde i form utan även i substans, exempelvis genom att produktionen 

ökades. Bransch var då en viktig faktor i de fall han studerade (Roychowdhury, 2006). 

Eftersom det går att knyta ett användande av earnings management till friheten vid goodwill-

nedskrivning, som visats i den teoretiska referensramen, är därför branschens påverkan direkt 

på nedskrivningen intressant att studera. 

 

Olika branscher kan erbjuda olika möjligheter för företagsledningen. Exempelvis så är den 

finansiella sektorn hårt reglerad vilket innebär att det inte finns särskilt stora möjligheter att 

vara flexibel i redovisningen. Inom tillverkningsbranschen finns däremot mer potential att 

manipulera resultatet. Detta eftersom det i regel finns stora lager där frihet finns gällande 

värdering (Gu, Lee & Rosett, 2005). Betydelsen av företagets branschtillhörighet, enligt 

studierna ovan, har lett till att vi valt att ha bransch som en kontrollvariabel i vår studie. Detta 

eftersom även möjligheterna att skriva ner goodwill borde skifta mellan olika branscher.  
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Indelningen av företag i olika branscher har skett enligt Nasdaq OMX Nordics kategorisering. 

Totalt har de tio stycken branscher som här är översatta till svenska. De vanligaste 

branscherna i studien, industriverksamhet och finansiella, behöll vi som egna kategorier. 

Branscher som liknar varandra slogs ihop till en kategori och de branscher som endast 

representerades av ett fåtal företag hamnade i en övrig kategori. I studien representeras alla 

branscher utom en, allmännyttiga tjänster, var på den inte återfinns i branschkategorierna 

nedan (Tabell 2). Detta eftersom inget av företagen som gjort goodwillnedskrivning tillhörde 

denna bransch.	  

 

Studiens kategorier Nasdaqs kategorier 

IND = industriverksamhet 

FIN = finansiella 

KON V/T = konsumentvaror + konsumenttjänster 

TELE/TEK = telekommunikation + teknologi 

ÖVRIGA = råvaror + sjukvård + olja & gas 
Tabell 2 - Branschindelning 

 
Bransch har i vår studie gjorts till fem dummy-variabler, en för varje branschkategori. Det 

innebär att varje företag har fått kodningen 1 för den bransch den tillhör och 0 för de andra 

kategorierna. Kategorin ÖVRIGA är referensgruppen. Eftersom det är svårt att avgöra hur de 

olika branscherna påverkar nedskrivningen har vi inte i förväg förväntat oss någon riktning på 

sambandet. 

 

4.3.3.3 Andel goodwill 
En ytterligare kontrollvariabel är andelen goodwill (GW) som ett företag har i förhållande till 

företagets totala tillgångar vid föregående års slut (t-1). Enligt Zang (2008) och Lapointe-

Antunes, Cormier och Magnan (2008) är det troligare att ett företag där goodwillposten utgör 

en större del av de totala tillgångarna har större goodwillnedskrivningar. Detta på grund av att 

det goodwillbeloppet som utsätts för nedskrivningsprövning är större vilket då borde leda till 

en större nedskrivning (Zang, 2008 & Lapointe-Antunes, Cormier & Magnan, 2008). En 
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positiv påverkan på goodwillnedskrivning är därför att förvänta. I likhet med Zang (2008) och 

AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) mäts andelen goodwill (GW) på följande sätt: 

 

Andelen goodwil lnedskrivning = Goodwill t −1

Totala til lgångar t −1
 

Formel 7 - Andelen goodwill (GW) 

 

Anledningen till att värdena tas från föregående år är för att få med hela goodwillbeloppet. 

Årets goodwill hade speglat goodwillen efter genomförda nedskrivningsprövningar och då 

eventuella nedskrivningar som följd.  

 

4.3.3.4 ROA 
Nyckeltalet ROA (avkastning på totala tillgångar) är ett mått som visar på hur effektivt ett 

företag är i förhållande till företagets totala tillgångar. ROA mäter hur bra ett företag är på att 

omvandla sina tillgångar till prestationer som ger avkastning (Greve, 2003; Thomasson, 

Arvidson, Lindquist, Larsson & Rohlin, 2006). Företagets tidigare lönsamhet beskrivs av 

ROA och måttet förväntas ha en koppling till hur företagets goodwillnedskrivning ser ut. 

Desto sämre lönsamhet företaget har haft, desto större nedskrivning av goodwill (Francis, 

Hanna & Vincent, 1996; Zang, 2008; Lapointe-Antunes, Cormier & Magnan, 2008; 

AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011). Detta leder till en positiv påverkan till mängden 

goodwill som skrivs ner.  

 

I likhet med tidigare studier (Francis, Hanna & Vincent, 1996; Zang, 2008; Laponte-Antunes, 

Cormier & Magnan, 2008; AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011) har vi använt oss av 

förändringen av ROA som variabel. ΔROA har vi mätt enligt följande med hjälp av data från 

Orbis: 

 

ΔROA = ROAt −1 − ROAt − 2
ROAt − 2

 

Formel 8 - Förändring ROA (ΔROA) 
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Anledningen till att förändringen mellan ROA vid t-1 och vid t-2 använts är för att komma åt 

den negativa utvecklingen i ROA. Detta eftersom en negativ utveckling borde öka 

sannolikheten för att nedskrivning behövts och således öka andelen goodwillnedskrivning.  

 

4.3.3.5 VD-byte 
Ytterligare en kontrollvariabel är byte av VD. Detta eftersom, som nämnts i avsnittet om big 

bath, det finns studier som visar på att användandet av earnings management hänger ihop med 

om företaget nyligen bytt VD (Elliot & Shaw, 1988; Master-Stout, Costigan & Lovata, 2008). 

Elliot och Shaw (1988) menar att företag som har nedskrivning av goodwill ett år oftast också 

har bytt VD under samma år. Anledningen till detta tror Elliot och Shaw (1988) beror på att 

det under VD:ns första år finns möjlighet att skylla det dåliga resultatet på tidigare VD vilket 

ger en öppning för att komma ”undan” med ett lågt resultat som ny VD. Börjar VD:n med ett 

dåligt utgångsläge är sannolikheten också större att det ska gå bättre under de nästkommande 

åren, vilket gör att VD:ns prestation kommer att se bättre ut (Elliot & Shaw, 1988). Enligt 

Master-Stout, Costigan och Lovata (2008) är alltså en nyare ledning mer benägen att skriva 

ner större belopp av goodwill, något som bekräftas av Hamberg, Paananen och Novak (2011) 

och Ramanna och Watts (2012) då de fann äldre ledningar mer benägna till att undvika 

goodwillnedskrivningar. I AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) studie visar de på att 

de företag som genomfört en goodwillnedskrivning under samma år hade fått en ny VD. Här 

förväntas ett byte av VD ge en positiv påverkan på goodwillnedskrivningen, alltså skulle en 

ΔVD resultera i större nedskrivning.  

 

De företagen som visats sig ha bytt VD under nedskrivningsåret kodas med 1 medan de 

företag som inte visat på VD-byte kodas med 0.  

 

4.3.4 Interaktionsvariabler 
Två interaktionseffekter har tagits med eftersom det finns faktorer som kan tänkas påverka 

hur företagsledningen väljer att redovisa. En interaktionseffekt har en modererande effekt på 

de oberoende variablernas samband med den beroende variabeln. Det innebär att det kan 

finnas oberoende variabler som inte helt självständigt förklarar den beroende variabeln. Men 

med hjälp av en modererande effekt kan sambandet bli tydligare och ge möjligheten att 

fördjupa analysen eftersom det går att se hur vissa faktorer påverkar företagsledningens 
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nedskrivningsbeslut enligt våra studerade strategier (se Jaccard, Turrisi & Wan, 1990; 

Djurfeldt & Barmark, 2009).  

 

4.3.4.1 Ägarkoncentration 
Ägarkoncentration finns med i vår studie som en modererande effekt på sambandet mellan de 

oberoende och den beroende variabeln. Detta för att se om företagsledningar i företag med en 

viss sorts ägarstruktur påverkas av detta och därmed ger ett annat utslag på andelen 

goodwillnedskrivning. Ett flertal tidigare studier menar att aktieägare med stora innehav har 

incitament att övervaka och kontrollera ledningen eftersom de har investerat mycket i bolaget 

(AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011; Sapp, 2008; Shleifer & Vishny, 1997). Därför vill 

vi se om dessa incitament att övervaka ledningen leder till att ledningar agerar olika vid 

nedskrivning av goodwill beroende på hur hög ägarkoncentrationen är. Vi förväntar oss att en 

hög ägarkoncentration minskar ledningens användande av strategin earnings management 

eftersom ägarna övervakar ledningen mer intensivt.  

 

För att få med olika nivåer av ägarkoncentration har vi lagt ihop de tre största ägarna, sett till 

röstandelar. På så vis får vi med flera grader av ägarkoncentration i företagen, allt från företag 

med en liten andel röster fördelat på de tre största ägarna till de med stor ägarkoncentration. 

Vi har valt att mäta ägarkoncentrationen på ett liknande sätt som Demsetz och Lehn (1985) 

men med de tre största ägarna istället för fem som de använder. Ett alternativ hade kunnat 

vara att mäta ägarkoncentration som Lapointe-Antunes, Cormier och Magnan (2008) och 

därmed göra en dikotom variabel där urvalet delades upp i koncentrerade och icke-

koncentrerade. Vi valde dock bort detta sätt för att tydligare kunna studera olika andel 

ägarkoncentrationers påverkan på sambandet mellan de oberoende variablerna och andelen 

goodwillnedskrivning. Ägarkoncentration har fått benämningen 3ÄGARE i vår studie.  

 

Ägarkoncentration = De 3 största ägarnas rös tandel tillsammans  

Formel 9 - Ägarkoncentration (3ÄGARE) 

 

Själva interaktionsvariabeln skapas genom att multiplicera en oberoende variabel med 

andelen ägarkoncentration. Detta eftersom vi vill studera interaktionseffekten på sambandet 

mellan de oberoende variablerna, som mäter strategierna, och andelen goodwillnedskrivning. 
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Det innebär fyra interaktionsvariabler, en för varje samband mellan oberoende och beroende, 

vilka visas nedan. 

 

För interaktionseffekten på sambandet mellan kassaflöde och goodwillnedskrivning skapas 

interaktionsvariabeln INTER_ΔKF3ÄGARE. Vi förväntar oss att interaktionseffekten ska 

vara positiv, alltså att effekten av kassaflöde på nedskrivning blir starkare ju mer 

ägarkoncentration som råder. 

 

INTER _ΔKF3ÄGARE = ΔKF*3ÄGARE  

Formel 10 - INTER_ΔKF3ÄGARE 

 

Interaktionsvariabeln INTER_B/M3ÄGARE skapas för att studera effekten på sambandet 

mellan book-to-market och goodwillnedskrivning. Även här förväntar vi oss ett positivt 

samband eftersom en hög ägarkoncentration innebär ökad övervakning. Detta betyder att 

book-to-market borde ha en starkare effekt på nedskrivning vid högre ägarkoncentrationer. 

 

INTER _B / M3ÄGARE = B / M*3ÄGARE  

Formel 11 - INTER_B/M3ÄGARE 

 

Interaktionseffekten på sambandet mellan big bath och nedskrivning av goodwill ger 

variabeln INTER_BATH3ÄGARE och den väntas vara negativ. En högre nivå av ägar-

koncentration borde således göra effekten av big bath på nedskrivning svagare.  

 

INTER _BATH3ÄGARE = BATH*3ÄGARE  

Formel 12 - INTER_BATH3ÄGARE 

 

Interaktionseffekten på sambandet mellan income smoothing och nedskrivning skapar 

variabeln INTER_SMOOTH3ÄGARE. Den förväntas ha en negativ påverkan eftersom en 

ökad ägarkoncentration borde göra att ledningens incitament att skriva ner i form av income 

smoothing skulle minska. Alltså skulle effekten av income smoothing på nedskrivning minska 

ju högre ägarkoncentration som råder i bolaget.  
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INTER _SMOOTH3ÄGARE =SMOOTH*3ÄGARE  

Formel 13 - INTER_SMOOTH3ÄGARE 

 

4.3.4.2 Oberoende styrelseledamöter 
En annan interaktionseffekt som finns med i vår studie är andelen oberoende 

styrelseledamöter i företagen. Vi vill kunna utläsa vad andelen oberoende styrelseledamöter 

ger för effekt på ett företags goodwillnedskrivning och om det är så att andelen oberoende 

ledamöter påverkar ledningen till att använda sig av en särskild strategi när de gör en 

goodwillnedskrivning. En tidigare studie visar på att det finns en skillnad i hur ledningen 

agerar utifrån hur styrelsen är sammansatt (Beasley, 1996). Beasley (1996) hittade stöd för att 

desto fler oberoende styrelseledamöter styrelsen bestod av, desto mindre benägen var 

företagsledningen att vara involverad i bedrägerier när det gäller företagets redovisning. Han 

hävdar att det är viktiga med hur styrelsen är sammansatt är framför allt att ha exempelvis en 

utomstående grupp som kontrollerar och övervakar ledningens arbete. En bra sammansatt 

styrelse, vilket innebär fler oberoende ledamöter, är effektivare när det kommer till att 

övervaka och förhindra bedrägerier kopplade till företagets redovisning (Beasley, 1996). 

Oberoende styrelseledamöter tillför en ökad övervakning av ledningens arbete och är enligt 

Fama och Jensen (1983) den högsta interna kontrollen ett företag kan ha. Andelen oberoende 

ledamöter (OBER) har vi därför beräknat enligt följande: 

 

Andelen oberoende styrelseledamöter = Antalet oberoende styrelseledamöter

Totala styrelseledamöter
 

Formel 14 - Andelen oberoende styrelseledamöter (OBER) 

 

Uppgifterna om styrelsens storlek och antalet oberoende ledamöter är hämtat från företagens 

årsredovisningar. Definitionen om oberoende utgår från svensk kod för bolagsstyrning. 

Ledamöternas oberoende i vår studie innebär att de är oberoende från bolaget och dess 

ledning. För att se om andelen oberoende ledamöter har någon interaktionseffekt på 

sambandet mellan våra oberoende variabler och andelen goodwillnedskrivning har vi, i likhet 

med ovanstående för ägarkoncentration, skapat interaktionsvariabler. Interaktionsvariabeln 

skapas genom att multiplicera en oberoende variabel med andelen oberoende 

styrelseledamöter. 
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För att studera interaktionseffekten av oberoende ledamöter på sambandet mellan kassaflöde 

och goodwillnedskrivning skapades variabeln INTER_ΔKFOBER. Vi förväntar oss att 

andelen oberoende ledamöter har en positiv påverkan på effekten av kassaflöde på 

nedskrivning.  

 

INTER _ΔKFOBER = ΔKF*OBER  

Formel 15 - INTER_ΔKFOBER 

 

Variabeln INTER_B/MOBER skapades för att se hur andelen oberoende ledamöter påverkade 

sambandet mellan book-to-market och nedskrivning av goodwill. Interaktionseffekten borde 

vara positiv då en hög andel oberoende styrelseledamöter borde öka effekten av book-to-

market på nedskrivning.  

 

INTER _B / MOBER = B / M*OBER  

Formel 16 - INTER_B/MOBER 

 

Interaktionseffekten på sambandet mellan big bath och nedskrivning av goodwill ger 

variabeln INTER_BATHOBER. Denna effekt väntas vara negativ, vilket betyder att en högre 

andel oberoende borde göra effekten av big bath på nedskrivning svagare.  

 

INTER _BATHOBER = BATH*OBER  

Formel 17 - INTER_BATHOBER 

 

Interaktionseffekten på sambandet mellan income smoothing och nedskrivning skapar 

variabeln INTER_SMOOTHOBER. Den förväntas ha en negativ påverkan eftersom en ökad 

andel oberoende styrelseledamöter borde göra att ledningens incitament att skriva ner i form 

av income smoothing skulle minska. Alltså skulle effekten av income smoothing på 

nedskrivning bli svagare ju högre andel oberoende ledamöter som sitter i styrelsen.  

 

INTER _SMOOTHOBER =SMOOTH*OBER  

Formel 18 - INTER_SMOOTHOBER 
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4.3.5 Variabelsammanställning 
I Tabell 3 nedan visas en sammanfattning av studiens variabler. Där inkluderas typ av 

variabel, till vilken hypotes en variabel tillhör, vilken förkortning som används samt vilken 

påverkan de har på andelen goodwillnedskrivning. 	  

 

  

Typ av variabel Hypotes Variabel Förkortning 

Förväntad 
påverkan på 
goodwill-
nedskrivning 

Beroende 
 

Andelen 
goodwillnedskrivning 

GWNED  

Oberoende H1 Förändring kassaflöde  ΔKF - 

 
H2 Book-to-market B/M + 

 
H3 Big bath BATH - 

 
H4 Income smoothing SMOOTH + 

Kontroll 
 

Storlek STORLEK + 

  
Bransch BRANSCH ? 

  
Andelen goodwill GW + 

  

Förändring i avkastning 
totala tillgångar 

ΔROA - 

  
VD-byte ΔVD + 

Interaktion 
 

Ägarkoncentration 3ÄGARE ? 

  

Oberoende 
styrelseledamöter 

OBER ? 

   

INTER_ΔKF-
3ÄGARE 

+ 

   
INTER_ΔKF-OBER + 

   

INTER_B/M-
3ÄGARE 

+ 

   
INTER_B/M-OBER + 

   

INTER_BATH-
3ÄGARE 

- 

   

INTER_BATH-
OBER 

- 

   

INTER_SMOOTH-
3ÄGARE 

- 

      
INTER_SMOOTH-
OBER 

- 

Tabell 3 - Sammanfattning av variabler 

 

4.4 Modeller 

Studien utgår ifrån fyra grundmodeller som illustreras nedan. I varje modell har fem 

kontrollvariabler inkluderats tillsammans med den oberoende variabeln från respektive 

hypotes. Kontrollvariablerna representerar andra kända faktorer som påverkar hur mycket 
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goodwill ett företag skriver ner. Dessa inkluderas i modellerna för att studera en eventuell 

effekt de skulle ge på våra resultat.  

 

Utifrån varje grundmodell har sedan ytterligare två modeller skapats där 

interaktionsvariablerna är inkluderade var för sig. Detta har resulterat i totalt tolv modeller, 

alltså tre till varje hypotes. Dessa utökade modeller finns sammanställda i Appendix 1. I 

modellerna med interaktionseffekter finns både själva variabeln, det vill säga den som vi 

misstänker modererar effekten av den oberoende på andelen goodwillnedskrivning, och 

interaktionsvariabeln. Exempelvis finns därför, när vi testar ägarkoncentrationens 

interaktionseffekter på big bath, både variabeln 3ÄGARE och interaktionsvariabeln 

INTER_BATH3ÄGARE med i modellen. Det är viktigt att båda dessa variabler är med då det 

inte går att utesluta att ägarkoncentrationen direkt, som variabel för sig, påverkar andelen 

goodwillnedskrivning. Eftersom interaktionsvariabeln skapas genom att multiplicera den 

oberoende variabeln med den modererande finns därför risk för hög multikollinearitet i 

modellen. I modeller med interaktionseffekter är dock inte multikollinearitet en tillräcklig 

anledning till att ta bort den modererande variabeln utan båda variablerna ska vara med (se 

Brambor, Clark & Golder, 2006). Därför inkluderas båda variablerna i våra modeller.  

 

Den första grundmodellen testar hypotesen om nedskrivning av goodwill sker till följd av 

intern indikator (H1). Hypotesen grundar sig i företagsledningens beslut om nedskrivning för 

att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation. I modellen inkluderas variabeln 

förändring i kassaflöde (ΔKF) tillsammans med de fem kontrollvariablerna för att studera 

deras samband med goodwillnedskrivningen, vilket illustreras i modell 1a nedan. I Appendix 

1 finns två utökade modeller, en för varje interaktionsvariabel. Ägarkoncentration (3ÄGARE) 

och andel oberoende styrelseledamöter (OBER) finns med i modell 1b respektive 1c för att se 

huruvida faktorerna påverkar företagsledningens beslut om nedskrivning när kassaflödet 

indikerar om behov. 

 

GWNED = α+β1ΔKF+β2STORLEK +β3D_BRANSCH+β4GW +β5ΔROA+β6ΔVD+ε  

Modell 1a - ΔKF 

 

Den andra hypotesen för rättvisande bild handlar om nedskrivning till följd av extern 

indikator. Nästa modell (2a) inkluderar därmed variabeln book-to-market (B/M) för att testa 
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om det finns ett samband mellan denna variabel och nedskrivning av goodwill. De fem 

kontrollvariablerna finns också representerade. Interaktionsvariablerna (modell 2b och 2c, se 

Appendix 1) är inkluderade för att undersöka om de påverkar beslutet att skriva ner när 

indikation enligt B/M finns. 

 

GWNED = α+β1B / M+β2STORLEK +β3D_BRANSCH+β4GW +β5ΔROA+β6ΔVD+ε  

Modell 2a - B/M 

 

Hypotes 3 är formulerad för att undersöka earnings management vid goodwillnedskrivning, i 

form av big bath. Tillsammans med kontrollvariablerna sätts den oberoende variabeln BATH 

in i modellen (3a) för att se om det finns samband mellan graden av incitament för big bath 

och nedskrivning. Ägarkoncentration och andel oberoende styrelseledamöter tas med i modell 

3b respektive 3c (se Appendix 1) för att urskilja om variablerna modererar när incitament för 

big bath finns. 

 

GWNED = α+β1BATH+β2STORLEK +β3D_BRANSCH+β4GW +β5ΔROA+β6ΔVD+ε  

Modell 3a - BATH 

 

Den sista modellen (4a) testar även den om earnings management förekommer vid 

nedskrivning av goodwill. Income smoothing används av företag för att jämna ut resultaten 

och vår fjärde hypotes handlar om ifall det finns ett samband mellan graden av incitament för 

income smoothing (SMOOTH) och goodwillnedskrivning. Modellen för att testa denna 

hypotes innehåller även den de tidigare nämnda kontrollvariablerna. I likhet med ovanstående 

finns interaktionsvariablerna med i modellerna (4b och 4c) i Appendix 1. 

 

GWNED = α+β1SMOOTH+β2STORLEK +β3D_BRANSCH+β4GW +β5ΔROA+β6ΔVD+ε  

Modell 4a - SMOOTH 

 

4.5 Testmetod 

Då vår beroende variabel, GWNED, var snedfördelad orsakade den snedfördelning även i 

modellernas residualer, vilket gjorde att vi uteslöt ett användande av regression enligt minsta 
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kvadratmetoden (OLS). Dessutom fanns hög grad av heteroskedasticitet och kraven för att 

använda OLS-regression som testmetod var således inte uppfyllda (Hair, Anderson, Tatham 

& Black, 1998; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Heteroskedasticitet testade vi för 

genom att göra Breusch-Pagantest och testen för alla modellerna blev signifikanta. Det 

innebär att vi kunde konstatera att heteroskedasticitet fanns, något som betyder att det kan bli 

svårt att visa på de samband vi är ute efter (Djurfeldt & Barmark, 2009). I Appendix 2 finns 

de tester vi gjort som lett till ett uteslutande av OLS samt en förklaring till dessa. Där går det 

även att utläsa, vid redogörelse för skewness och kurtosis, att snedfördelning förelåg. Värdena 

för skewness avvek inte särskilt långt från normalfördelningen på noll även om de var 

signifikanta. Dock var värdena för kurtosis höga (normalfördelning = noll). Det betyder att i 

vårt fall var fördelningen toppigare än normalfördelningen (Se Djurfeldt & Barmark, 2009). 

En lösning på problemet med snedfördelning hade kunnat vara att logaritmera vår beroende 

variabel (Djurfeldt & Barmark, 2009). Dock leder logaritmering av beroende variabler till 

vissa tolkningssvårigheter för läsare. Detta eftersom det inte går att tolka vad värdet på den 

beroende variabeln är rakt av.   

 

Vi har därför använt oss av en regressionsmetod som utgår ifrån medianen, så kallad 

medianregression. Med en medianregression undkommer vi problemet med snedfördelning 

eftersom det inte är förändringen i medelvärdet för den beroende variabeln som mäts, utan 

istället förändringen i medianen. För ett snedfördelat material är således medianregression en 

bra testmetod (Buchinsky, 1998). En stor fördel med användandet av medianregression är att 

vi undkommer de antaganden som måste uppfyllas i en OLS gällande feltermerna. Dessutom 

klarar en medianregression av extremvärden på ett mycket bättre sätt (Jalali & Babanezhad, 

2011). Som kan ses i Appendix 3 innehåller vårt material extremvärden, vilka blir särskilt 

påtagliga vid BATH och SMOOTH. Dessa extremvärden är viktiga att ha med i vår studie 

eftersom vi är ute efter just extrema värden då big bath och income smoothing ofta är mer 

utstickande. Vi har gjort tre regressioner per hypotes (en för varje modell) för att kunna utläsa 

kausala samband mellan våra oberoende och beroende variabler (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010) och således se om någon av strategierna förklarar nedskrivningarna.     

 

4.6 Kvalitetskriterier 

Vid utförandet av en kvantitativ studie finns det vissa kriterier som ska vara uppfyllda för att 

motivera att studien är genomförd på ett bra sätt med hög kvalité (Bryman & Bell, 2005).  
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Reliabilitet och validitet är två centrala kriterier vid kvantitativa studier som vi tagit hänsyn 

till under arbetets gång. 

 

4.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet vad gäller datainsamling och mätmetoder 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010; Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). Det innebär 

huruvida de data och de mått vi använt skulle generera samma resultat vid ett annat 

undersökningstillfälle. Även vid replikering av studien av någon annan ska samma resultat 

kunna erhållas. Detta innebär att genomförandet av studien måste vara noga genomtänkt och 

tydligt framgå för att reliabiliteten inte ska brista (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012).   

 

För att nå en hög reliabilitet i undersökningen har vi varit noggranna med att redogöra för 

vilken typ av data vi använt, var den är insamlad, hur beräkningarna för våra mått gått till och 

kodningen för variablerna. Eftersom vi endast använt oss av befintliga datakällor, såsom 

databasen Orbis och årsredovisningar, går det att utan svårigheter för utomstående samla in 

och få samma data som vi fått. Den del av insamlingen som dock är lite problematisk ur 

reliabilitetskriteriets synvinkel är nedskrivningsbeloppet. Vid studerandet av företagens 

årsredovisningar har mängden information om goodwill och eventuell nedskrivning varierat 

kraftigt, något som gjort att vi i vissa fall varit tvingade att göra egna avvägningar och 

bedömningar. Vi har dock försökt vara så noga som möjligt vid de tillfällen det inte tydligt 

framgått vad nedskrivningen är hänförlig till för att i största möjliga mån endast få med de 

nedskrivningar som skett till följd av värdeprövning av goodwill. Utgås det från att 

nedskrivningarna endast ska vara gjorda på grund av att värdeprövningen visat på behov är 

dock problemet inte så stort och chansen är god att resultaten blir lika.  

 

4.6.2 Validitet 
Validitet innefattar om ett mått på ett begrepp verkligen mäter begreppet på ett korrekt sätt 

(Bryman & Bell, 2005) och undersöker det vi i undersökningen vill ha svar på (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010; Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). Enligt Djurfeldt, Larsson 

och Stjärnhagen (2010) är själva operationaliseringen det mest kritiska momentet i många 

undersökningar eftersom det kan vara svårt att gå från övergripande frågeställningar till 

faktiska mätmetoder för dessa frågor. 
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Vi har i studien använt oss av vedertagna mått för rättvisande bild och earnings management 

för att fånga det vi genom hypoteserna vill studera för att uppnå vårt syfte. Tidigare forskning 

har använt kassaflödet och book-to-market som mått för att testa om nedskrivning av 

goodwill skett för att det varit ekonomisk riktigt och dessa har vi kopplat samman med interna 

respektive externa indikatorer då måtten även förekommer i IAS 36. Det finns därför en tydlig 

länk mellan valda mått och våra hypoteser gällande rättvisande bild. Vad gäller earnings 

management är de mått vi använt för big bath och income smoothing de vi funnit vara de mest 

vedertagna i tidigare forskning för att vara säkra på att fånga de särskilda fenomenen. 

 

Ett problem med validiteten för de valda måtten är att det inte gått att mäta på varje kassa-

genererande enhets nivå eftersom det inte funnits tillgänglig information. Företagsledningen 

är dock tvungen att göra nedskrivningsprövning för varje kassagenererande enhet (IAS 

36.90). Istället har vi, likt Riedl (2004), studerat nedskrivningsbesluten på företagsnivå istället 

för på tillgångsspecifik nivå eftersom det inte funnits tillgång till information på 

tillgångsspecifik nivå. Detta får dock till konsekvens att företag som exempelvis presterat bra 

ändå skriver ner eftersom en kassagenererande enhet gått dåligt. Det motsatta förhållandet kan 

också råda då ett företag presterat dåligt men nedskrivning inte har skett eftersom de 

kassagenererande enheterna med goodwill inte visat något nedskrivningbehov. 
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5. Empiriskt resultat 

5.1 Beskrivande statistik 

I tabellerna nedan ges en överblick över datamaterialet till de olika variablerna för att ge en 

bild över hur vår data sett ut som vi använt till testerna. I tabell 4 presenteras alla variabler 

utom de som är kodade som dikotoma. De dikotoma variablerna presenteras istället i Tabell 5 

och Diagram 1. 

 

I Tabell 4 kan utläsas variablernas minimum- och maximumvärde, medianvärde, medelvärde 

och standardavvikelse från medelvärdet. Den beroende variabeln GWNED:s minsta värde 

innebär att goodwillnedskrivningen i förhållande till de totala tillgångarna för just det 

företaget varit 0,002 %. Det är sedan stor skillnad på det lägsta värdet som funnits 

representerat och det högsta värdet, vilket är cirka 36 %. Medianen är 0,78 %, vilket inte är 

särskilt högt om man ser till vad högsta värdet är. Medelvärdet för andelen nedskrivning 

ligger på 4,11 % i förhållande till de totala tillgångar som företagen haft med en 

standardavvikelse på 7,09 %.  

 

Vad gäller de oberoende variablerna (∆KF, B/M, BATH och SMOOTH) kan särskilt utläsas 

att medelvärdet för kassaflödet för företagen som skrivit ner goodwill är svagt negativt. Detta 

innebär att företagen i genomsnitt upplevt en försämring i kassaflöde fram till nedskrivningen. 

Tittar man dock på medianen så är värdet positivt, vilket istället innebär en ökning i 

kassaflöde. Noterbart är även att medelvärdet för B/M ligger nära ett.  

 

Intressant bland kontrollvariablerna är att det i urvalet finns representerat företag inom ett 

stort storleksspann (belopp i tkr). Det sträcker sig från företag med totala tillgångar på 35 620 

tkr till företag med tillgångar på 264 286 000 tkr. Vad gäller GW går det att utläsa att 

medelvärdet är ca 25 %. Det innebär att företagens balansräkningar i genomsnitt innehöll 

goodwill som motsvarade en fjärdedel av de totala tillgångarna. Detta värde ligger även nära 

vad medianen för andel goodwill var. 

 

För de modererande variablerna 3ÄGARE och OBER kan exempelvis utläsas att andelen 

röster bland de tre största aktieägarna sträcker sig från cirka 13 % till 93 %. Det finns med 

andra ord stor spridning bland företagen i urvalet vad gäller ägarkoncentration, vilket är 
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fördelaktigt för att kunna se hur ägarkoncentrationen påverkar företagsledningens 

redovisningsbeslut.  

 

  Min Max Median Medelvärde Standardavvikelse 

GWNED 0,00% 36,21% 0,78% 4,11% 7,09% 

ΔKF -51,98% 25,40% 0,07% -0,12% 8,98% 

B/M 0 2,669 0,701694 0,83792 0,571715 

BATH -176,27% 0,00% 0 -5,68% 18,71% 

SMOOTH 0,00% 44,04% 0 1,89% 6,46% 

STORLEK 35620 264286000 7442000 25769458,6 43724671,1 

GW 0,05% 70,31% 23,57% 25,60% 19,29% 

ΔROA -19,62% 19,02% -0,28% -0,40% 3,58% 

3ÄGARE 12,90% 92,80% 47,95% 48,84% 17,27% 

OBER 28,57% 100,00% 87,50% 83,91% 17,50% 

      N 109         
Tabell 4 - Beskrivande statistik 

 
I Appendix 4 visas hur fördelningen av företag i olika branscher ser ut. Antalet företag i 

respektive bransch går att utläsa samt hur många procent en bransch står för i förhållande till 

totala antalet företag. Cirkeldiagrammet i Diagram 1 visar en överskådlig bild över 

fördelningen av de olika branscherna. Störst andel företag finns i den industriella kategorin 

och minst andel finns i kategorin övriga.  

 

Diagram 1 - Bransch 

 

IND 

FIN 

KON V/T 

TELE/TEK 

ÖVRIGA 
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Den sista kontrollvariabeln, ∆VD, finns presenterad i Tabell 5. Från tabellen kan utläsas att 31 

företag bytte VD under nedskrivningsåret, något som motsvarar 28,4 % av urvalet. 	  

 

  Frekvens Procent 

ΔVD 31 28,4% 

Ej ΔVD 78 71,6% 

   Totalt 109 100% 
Tabell 5 - VD-byte 

 

5.2 Bivariat analys 

En korrelationsmatris gjord enligt Spearman’s rho visar korrelationen mellan alla variablerna 

i studien. Denna typ av korrelation gjordes då den inte förutsätter normalfördelning och 

tolererar extremvärden (Williamson, Crawford & Lin, 2010). Vår beroende variabel, 

GWNED, är kraftigt snedfördelad och eftersom vi studerar extrema värden vid exempelvis 

big bath och income smoothing så finns vissa extremvärden representerade i datan (se 

Appendix 3). Dessa faktorer gör att Spearman’s rho är det mest passande testet på korrelation 

för vår studie. 

 

Som kan ses i korrelationsmatrisen i Appendix 5 korrelerar elva variabler med den beroende 

variabeln GWNED. Dessa elva variabler är alla signifikanta på antingen 95 % - eller 99 % -

nivån. Exempelvis så är B/M och GW positivt korrelerade med andelen goodwillnedskrivning 

medan BATH och ∆ROA har negativa samband. Dessa samband är i linje med vad vi 

förväntat oss. Vid B/M förväntade vi oss ett positivt samband, vilket vi kan se i matrisen, 

dock kan vi inte urskilja åt vilket håll påverkan sker. För BATH förväntade vi oss ett negativt 

samband och korrelationsmatrisen stärker vår uppfattning om denna sambandsriktning. I 

matrisen syns även att flera av branscherna korrelerar med varandra samt att GW är 

signifikant på flera ställen.  

 

Att interaktionsvariablerna kraftigt korrelerar med varandra och med respektive oberoende 

variabel var väntat. Detta eftersom interaktionsvariablerna skapats genom multiplicering med 

varje oberoende variabel. Exempelvis så finns variabeln ∆KF inkluderad både i 

interaktionsvariabeln INTER_∆KF3ÄGARE och INTER_∆KFOBER.  
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Överlag är sambanden inte särskilt starka i korrelationsmatrisen, förutom för interaktions-

variablerna. Starkaste sambandet bland övriga variabler är det mellan GWNED och 

STORLEK som är på -0,568. Det innebär att det finns ett negativt samband som betyder att ju 

större företag desto mindre andel goodwillnedskrivning, samt det omvända att ett mindre 

företag skriver ner mer. Koefficienterna i matrisen är dock inte särskilt höga i jämförelse med 

att ett perfekt samband innebär en koefficient på +1/-1, sambanden är därmed överlag svaga.  

 

5.3 Multivariat analys 

För varje hypotes finns en sammanställning av resultaten från medianregressionerna. Första 

kolumnen redovisar grundmodellen, andra kolumnen inkluderar 3ÄGARE och interaktions-

effekten för denna och tredje kolumnen inkluderar OBER och den interaktionseffekt som hör 

ihop med oberoende ledamöter. 

 

5.3.1 Intern indikator 
Testen för den första hypotesen, där vi testat för den interna indikatorn kassaflödet och dess 

påverkan på goodwillnedskrivning, finns sammanställt i Tabell 6. Förklaringsgraden för 

grundmodellen 1a uppgår till nästan 16 %. Det innebär att variablerna i modellen kan förklara 

16 % av variationen i den beroende variabeln GWNED. Förklaringsgraden är inte särskilt 

hög, vilket innebär att det finns andra faktorer än de vi tagit hänsyn till som förklarar 

GWNED. I jämförelse med andra studier inom området är dock 16 % en bra förklaringsgrad 

(se Riedl, 2004; AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011). 	  

 
              
  Förväntad 

påverkan Modell 1a  Modell 1b  Modell 1c 

ΔKF - 0,229435 
(0,267247) 

 

-0,0828138* 
(0,029564) 

 

-0,0253032 
(0,1256275) 

STORLEK + -1,08e-10* 
(5,00e-11) 

 

-7,76e-11* 
(3,60e-11) 

 

-1,21e-10* 
(4,48e-11) 

IND ? -0,0066324 
(0,093833) 

 

-0,0064282 
(0,0054828) 

 

-0,0045974 
(0,0084513) 

FIN ? -0,0110724 
(0,0108044) 

 

-0,079116 
(0,0064571) 

 

-0,0060967 
(0,009759) 

KON V/T ? 0,345088* 
(0,0100329) 

 

0,0346033* 
(0,0060121) 

 

0,339632* 
(0,0091121) 

TELE/TEK ? 0,0046065 
(0,0104494) 

 

0,0044346 
(0,0063222) 

 

0,0074252 
(0,0094858) 

GW + 0,0420849* 
(0,0131265) 

 

0,0424904* 
(0,0082186) 

 

0,0402994* 
(0,0119241) 
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ΔROA - -0,0020011* 
(0,0005783) 

 

-0,0020299* 
(0,0003601) 

 

-0,0021013* 
(0,0005255) 

ΔVD + 0,0051055 
(0,0051414) 

 

0,0066168* 
(0,0033112) 

 

0,0073718 
(0,0046228) 

3ÄGARE ?  

 

0,0014674* 
(0,0083971) 

 

 

INTER_ΔKF3ÄGARE +  

 

0,2604102 
(0,0593425) 

 

 

OBER ?  

 

 

 

0,0139966 
(0,0114223) 

INTER_ΔKFOBER +  

 

 

 

0,0466432 
(0,1400202) 

N  109 
 

109 
 

109 
R2   0,1587   0,1727   0,1659 
* = p<0,05. Standardavvikelse inom parantes.  

 
 

 
 

   
 

 
 

 
Tabell 6 - Medianregression intern indikator (ΔKF) 

 
I modell 1a är variablerna STORLEK, KON V/T, GW och ΔROA signifikanta. Vi kan dock 

inte säga något om goodwillnedskrivning sker till följd av att indikatorn kassaflöde (ΔKF) 

signalerat behov då denna variabel inte visar signifikans. För STORLEK och ΔROA har 

koefficienterna negativa tecken, vilket innebär att en ökning i dessa variabler resulterar i en 

minskning av andelen nedskrivning av goodwill. Det förväntade utfallet gäller därmed för 

ΔROA eftersom även en minskning i variabeln leder till större nedskrivning. GW har en 

positiv koefficient, precis som förväntat, och KON V/T:s signifikans innebär att denna 

branschkategori skiljer sig från referensgruppen vad gäller andel goodwillnedskrivning.   

 

Även i modell 1b och 1c är STORLEK, KON V/T, GW och ΔROA signifikanta med samma 

tecken på koefficienterna som i modell 1a. Vi kan dock se i modell 1b att interaktions-

variabeln INTER_ΔKF3ÄGARE är signifikant samt att förklaringsgraden har ökat från 

modell 1a, vilket visar på att det finns en interaktionseffekt när denna variabel finns med. 

Koefficienten är positiv vilket innebär att ju högre ägarkoncentration desto större blir effekten 

av ΔKF på goodwillnedskrivning. Den oberoende variabeln ΔKF har även blivit signifikant i 

denna modell och att koefficienten är negativ är överensstämmande med det förväntade. Den 

effekt som ΔKF har på andelen goodwillnedskrivning när ägarkoncentrationen är 0 % är den 

som visas i tabellen ovan (Tabell 6). I diagrammet nedan (Diagram 2) visas effekten av ΔKF 

vid samtliga nivåer av ägarkoncentration. Effekten av ΔKF på nedskrivning är till en början 

negativ. Vid en ägarkoncentration på strax över 30 % får dock ΔKF en positiv effekt på 

nedskrivning av goodwill, något som går emot vad vi förväntat oss. De förväntade effekter 

som ligger inom ett konfidensintervall som överlappar noll är inte statistiskt signifikanta.	  
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Diagram 2 - Förväntad effekt av ΔKF på GWNED vid olika nivåer av röstandel för de tre största ägarna 

 
Att ΔKF inte blev signifikant i modell 1c med oberoende styrelseledamöter som 

interaktionseffekt beror sannolikt på multikollinearitet. I korrelationsmatrisen (se Appendix 5) 

syntes att ΔKF och INTER_ΔKFOBER korrelerade starkt vilket antagligen medfört att 

variabeln inte blev signifikant.  

 

5.3.2 Extern indikator 
I testen för B/M:s påverkan på andelen goodwillnedskrivning uppnåddes en förklaringsgrad i 

grundmodellen på cirka 18 %, vilket återigen är bra i förhållande till Riedls (2004) och 

AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) studier. I nedanstående tabell (Tabell 7) 

presenteras resultaten för de tre regressionerna. 	  

 
              
  Förväntad 

påverkan Modell 2a  Modell 2b  Modell 2c 

B/M + 0,0182802* 
(0,0049425) 

 

0,0149428 
(0,0120137) 

 

0,0143248 
(0,162003) 

STORLEK + -1,14e-10 
(5,79e-11) 

 

-1,25e-10* 
(5,23e-11) 

 

-1,33e-10* 
(6,18e-11) 

IND ? -0,0038715 
(0,0108341) 

 

0,0032379 
(0,0091607) 

 

0,0020044 
(0,0099738) 

FIN ? -0,0213128 
(0,0124201) 

 

-0,0106559 
(0,0105432) 

 

-0,0179307 
(0,0114227) 
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KON V/T ? 0,0229127 
(0,0116961) 

 

0,0293471* 
(0,0099743) 

 

0,028316* 
(0,0106282) 

TELE/TEK ? 0,004691 
(0,0121483) 

 

0,0146014 
(0,0105173) 

 

0,0080875 
(0,0108265) 

GW + 0,0526972* 
(0,0149593) 

 

0,0638773* 
(0,0135185) 

 

0,0623738* 
(0,013822) 

ΔROA - -0,0011509 
(0,0007182) 

 

-0,0009335 
(0,0006936) 

 

-0,0005497 
(0,0006201) 

ΔVD + -0,0012123 
(0,0059355) 

 

0,0021072 
(0,0053766) 

 

-0,0016963 
(0,005392) 

3ÄGARE ?  

 

-0,0352385 
(0,0224377) 

 

 

INTER_B/M3ÄGARE +  

 

0,0063102 
(0,0186156) 

 

 

OBER ?  

 

 

 

0,0167738 
(0,0224648) 

INTER_B/MOBER +  

 

 

 

0,010027 
(0,0205466) 

N 
 

109 
 

109 
 

109 
R2   0,1833   0,1924   0,1975 
* = p<0,05. Standardavvikelse inom parantes.  

   
 

 
 

 
   

 
Tabell 7 - Medianregression extern indikator (B/M) 

 

För modell 2a kan utläsas att B/M är signifikant och att koefficienten är i förutspådd riktning. 

En ökning av B/M:s värde resulterar i en ökning i andelen goodwillnedskrivning. Utöver 

denna var endast kontrollvariabeln GW signifikant, även den i förväntad positiv riktning. När 

interaktionsvariablerna inkluderas i modell 2b och 2c blir även KON V/T signifikant. 

Återigen skiljer sig alltså denna bransch från referensgruppen ÖVRIGA vad gäller 

nedskrivning av goodwill. Interaktionsvariablerna är inte signifikanta och det finns således 

ingen modererande effekt utav dessa variabler på sambandet mellan B/M och GWNED. 

Anledningen till att B/M inte blir signifikant är, som ovan nämnt, sannolikt på grund av 

multikollinearitet som stör sambanden mellan variablerna.  

 

5.3.3 Big bath  
I modell 3a (Tabell 8) förklarar variablerna 18,5 % av variationen i den beroende variabeln 

GWNED. BATH är signifikant med en koefficient som är negativ, därmed i enlighet med vad 

vi förväntade oss. I alla tre modellerna är STORLEK, KON V/T, GW och ΔROA 

signifikanta. Kontrollvariabeln STORLEK påverkar återigen andelen goodwillnedskrivning 

negativt. GW och ΔROA har förväntade riktningar på koefficienterna, alltså positiv respektive 

negativ.   	  
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  Förväntad 

påverkan Modell 3a  Modell 3b  Modell 3c 

BATH - -0,0578259* 
(0,0059465) 

 

-0,0238011 
(0,064973) 

 

0,5980016* 
(0,1470438) 

STORLEK + -1,05e-10* 
(4,25e-11) 

 

-1,04e-10* 
(4,32e-11) 

 

-1,06e-10* 
(3,62e-11) 

IND ? -0,0073108 
(0,0078709) 

 

-0,004349 
(0,0076939) 

 

-0,0094393 
(0,0067029) 

FIN ? -0,0167898 
(0,0090436) 

 

-0,0138848 
(0,0092483) 

 

-0,141527 
(0,0077439) 

KON V/T ? 0,0351387* 
(0,0085738) 

 

0,037444* 
(0,0082613) 

 

0,0311361* 
(0,0072467) 

TELE/TEK ? 0,0042329 
(0,0089703) 

 

0,0076052 
(0,0088748) 

 

0,0007815 
(0,0075381) 

GW + 0,0473362* 
(0,0109408) 

 

0,0524245* 
(0,0113895) 

 

0,0389001* 
(0,0094089) 

ΔROA - -0,0019478* 
(0,0004875) 

 

-0,0018333* 
(0,0005002) 

 

-0,0020467* 
(0,0004102) 

ΔVD + 0,005827 
(0,0044886) 

 

0,006292 
(0,0044315) 

 

0,0048758 
(0,0036746) 

3ÄGARE ?  

 

-0,0170336 
(0,0126287) 

 

 

INTER_BATH3ÄGARE -  

 

-0,0456962 
(0,0821093) 

 

 

OBER ?  

 

 

 

0,0107453 
(0,0107966) 

INTER_BATHOBER -  

 

 

 

-0,7885892* 
(0,17678) 

N 
 

109 
 

109 
 

109 
R2   0,1851   0,1879   0,1991 
* = p<0,05. Standardavvvikelse inom parantes.  

     
      Tabell 8 - Medianregression big bath (BATH) 

 

Interaktionsvariabeln INTER_BATHOBER i modell 3c är signifikant samtidigt som 

förklaringsgraden har ökat. Det finns därmed en intressant interaktionseffekt i detta fall. 

Eftersom koefficienten för interaktionsvariabeln är negativ betyder det att ju högre andel 

oberoende styrelseledamöter i bolaget desto lägre blir effekten av BATH på 

goodwillnedskrivning. I modellen är BATH signifikant och koefficienten representerar den 

förväntade effekten på goodwillnedskrivning när andelen oberoende styrelseledamöter är noll. 

I Diagram 3 visas effekten vid andra nivåer av oberoende ledamöter. När andelen oberoende 

ledamöter är under 80 % blir koefficienterna till och med positiva, vilket innebär att en ökning 

i incitament att använda big bath ger mindre nedskrivning.  Trots att interaktionseffekten gör 

att effekten av BATH på GWNED blir lägre vid högre nivå oberoende är big bath-

koefficienterna signifikanta och i förutspådd riktning (negativ) vid över 80 % oberoende. 
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Återigen är det troligen multikollinearitet som gör att BATH inte blir signifikant när 

INTER_BATH3ÄGARE är med i modellen.    

 

 
Diagram 3 - Förväntad effekt av BATH på GWNED vid olika nivåer av andelen oberoende styrelseledamöter 

 

5.3.4 Income smoothing  
Modell 4a för income smoothing har en förklaringsgrad på 15,8 %. I tabellen nedan (Tabell 9) 

kan utläsas att STORLEK, KON V/T, GW och ΔROA uppnår statistisk signifikans och 

variablernas koefficienter har samma riktning som i tidigare modeller.   

 
              
  Förväntad 

påverkan Modell 4a  Modell 4b  Modell 4c 

SMOOTH + -0,0254028 
(0,0310161) 

 

-0,4098356* 
(0,041499) 

 

-0,6416334* 
(0,2121443) 

STORLEK + -9,92e-11* 
(4,21e-11) 

 

-8,35e-11* 
(3,07e-11) 

 

9,49e-11* 
(3,72e-11) 

IND ? -0,0053059 
(0,0072369) 

 

-0,059588 
(0,0058239) 

 

-0,006192 
(0,0060757) 

FIN ? -0,0080814 
(0,008523) 

 

-0,0106329 
(0,006667) 

 

-0,0080192 
(0,0067722) 

KON V/T ? 0,0350655* 
(0,008025) 

 

0,0275864* 
(0,0064159) 

 

0,0367653* 
(0,006628) 

TELE/TEK ? 0,0030354 
(0,0084085) 

 

0,0003392 
(0,0066452) 

 

0,0024872 
(0,0067278) 
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GW + 0,0443813* 
(0,0108426) 

 

0,0523432* 
(0,0077242) 

 

0,0435992* 
(0,008243) 

ΔROA - -0,0021501* 
(0,0004859) 

 

-0,002463* 
(0,0003314) 

 

-0,0018198* 
(0,0003662) 

ΔVD + 0,0053371 
(0,00444223) 

 

0,0090929* 
(0,0032784) 

 

0,00644 
(0,0033163) 

3ÄGARE ?  

 

-0,0172961* 
(0,0084377) 

 

 

INTER_SMOOTH-
3ÄGARE 

-  

 

1,104362* 
(0,1152713) 

 

 

OBER ?  

 

 

 

0,0108364 
(0,0087358) 

INTER_SMOOTH-
OBER 

-  

 

 

 

0,7045211* 
(0,2160317) 

N 
 

109 
 

109 
 

109 
R2   0,1579   0,1923   0,1757 
* = p<0,05. Standardavvvikelse inom parantes.  

     
      Tabell 9 - Medianregression income smoothing (SMOOTH) 

 

För både modell 4b och 4c är SMOOTH och interaktionsvariablerna signifikanta. SMOOTH 

har negativa koefficienter när de modererande variablerna är lika med noll, vilket inte är i 

linje med det förväntade sambandet. I modell 4b har INTER_SMOOTH3ÄGARE en positiv 

koefficient vilket innebär att ju högre ägarkoncentration som råder desto större effekt ger 

SMOOTH på goodwillnedskrivning. I Diagram 4 finns de andra nivåerna av ägar-

koncentration representerade och vi kan således se effekten av SMOOTH på GWNED vid 

olika nivåer. Först när de tre största ägarna tillsammans innehar mer än cirka 40 % av rösterna 

uppnås den effekt av SMOOTH som vi förutspått. Alltså att en ökning av incitamentet 

(positiv resultatutveckling) att använda income smoothing skulle resultera i ökad 

nedskrivning. Vid nivåer under 40 % är istället koefficienterna negativa.  
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Diagram 4 - Förväntad effekt av SMOOTH på GWNED vid olika nivåer av röstandel för de tre största ägarna 

 

I Diagram 5 visas koefficienterna för nästa modell (4c). Eftersom variabeln 

INTER_SMOOTHOBER har en positiv koefficient ökar effekten av SMOOTH på andelen 

goodwillnedskrivning i takt med att antalet oberoende styrelseledamöter ökar. Variabeln 

SMOOTH har en negativ koefficient när andelen oberoende ledamöter är 0 %. I diagrammet 

kan urskiljas att det är först vid en bit över 90 % oberoende ledamöter som variabeln 

SMOOTH får en positiv koefficient, dock utan signifikans. Dessförinnan är koefficienten 

negativ, vilket innebär att en ökning i incitament att använda income smoothing skulle ge 

lägre nedskrivning. Vid 100 % oberoende bekräftas hypotesen att det finns ett positivt 

samband mellan SMOOTH och GWNED. 
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Diagram 5 - Förväntad effekt av SMOOTH på GWNED vid olika nivåer av andelen oberoende styrelseledamöter 
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6. Empirisk analys   

6.1 Analys av hypoteser 

I detta avsnitt analyseras varje hypotes för sig där våra resultat från testerna knyts samman 

med den teoretiska referensramen.  

 

6.1.1 Hypotes 1: Intern indikator 
Enligt vår första hypotes testade vi om det fanns ett positivt samband mellan goodwill-

nedskrivning och styrkan på den interna indikatorn kassaflöde. Kassaflödet visade inte på 

något signifikant samband med andelen goodwillnedskrivning i grundmodell 1a. Vi kan 

därmed inte säga att ju starkare intern indikator desto större andel goodwillnedskrivning har 

gjorts. Detta resultat är intressant då kassaflödet, enligt AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts 

(2011), bör vara den starkaste drivaren av nedskrivning eftersom beslutet att skriva ner i hög 

grad bygger på framtida förväntade kassaflöden. I IAS 36.14 tas upp att ett behov av 

nedskrivning sannolikt uppkommer när kassaflödena inte väntas nå upp till de förväntade eller 

om de redan missat de förväntningarna.  

 

Variabeln kassaflöde har mätts som förändringen mellan två år. Det innebär att de som 

upplevt en försämring av kassaflöde fram till nedskrivningen borde, enligt indikatorn, behöva 

skriva ner goodwill. Ju mer negativ denna förändring i kassaflöde är desto starkare blir 

indikatorn för nedskrivningsbehov. Det är därför mycket intressant att denna indikator inte 

visar på ett signifikant samband med andelen nedskrivning i vår studie, särskilt eftersom det 

inte bekräftade AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) resultat där kassaflödet blev 

signifikant. Kassaflödet är den största signalen för nedskrivningsbehov och är 

sammankopplad med redovisandet av en rättvisande bild, vilket borde innebära ett starkt 

samband mellan dessa variabler. Våra resultat går emot tanken att de företag med större 

försämring i kassaflöde skulle skriva ner en större andel goodwill. Det logiska borde vara att 

dessa företag hade belastas med större andel nedskrivning eftersom de sannolikt borde ha 

sämre framtidsutsikter gällande kassaflödena på sikt.  Därmed går resultaten även emot regel-

verket i IAS 36.14 där kassaflödet ska vara en tydlig indikator på nedskrivningsbehov.  

 

Vårt resultat förändrades dock en del när ägarkoncentration lades till som interaktionseffekt 

mellan förändringen i kassaflöde och andelen goodwillnedskrivning. Kassaflödet blev då 
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signifikant vid flera nivåer av ägarkoncentration. Dock var det endast vid lägre nivåer som en 

större negativ kassaflödesförändring ledde till ökad andel goodwillnedskrivning. Vid 

ägarkoncentration under 20 % har därmed goodwillnedskrivning ett positivt samband med 

styrkan på intern nedskrivningsindikator. Det som var förvånande vid användande av 

ägarkoncentration som interaktionseffekt var att det vid låga nivåer av ägarkoncentration 

fanns ett positivt samband mellan nedskrivning och den interna indikatorn kassaflöde. Vi 

hade förväntat oss att det snarare skulle vara så att en högre andel ägarkoncentration skulle 

leda till ett positivt samband mellan nedskrivning och styrkan på den interna indikatorn, något 

som i våra resultat visade negativt samband. Detta eftersom aktieägare med stora innehav har 

ett ökat incitament att övervaka och kontrollera företagsledningen (AbuGhazaleh, Al-Hares & 

Roberts, 2011; Sapp, 2008; Shleifer & Vishny, 1997). Istället indikerar våra resultat på att det 

är de företag som har en låg ägarkoncentration som redovisar mer rättvisande då de skriver 

ner mer desto sämre kassaflödet har varit. De företag som hade en hög ägarkoncentration 

hade dessutom ett negativt samband mellan goodwillnedskrivning och styrkan på intern 

indikator. Ju svagare nedskrivningsindikator de hade desto mer nedskrivning hade gjorts. 

Detta skulle då betyda att företag med spritt ägande skulle redovisa mer för att ge en 

rättvisande bild eftersom de följde den interna indikatorn och skrev ner. De företagen med 

koncentrerat ägande skulle, i motsats till vad vi förutspådde, redovisa mindre rättvisande.   

 

Något signifikant resultat framkom inte när andel oberoende styrelseledamöter användes som 

interaktionseffekt på sambandet mellan kassaflöde och goodwillnedskrivning. Andel 

oberoende styrelseledamöter är enligt Fama och Jensen (1983) samt Beasley (1996) en viktig 

del i hur effektiv övervakningen över företagsledningen är. Desto större andel oberoende 

ledamöter, desto effektivare blir övervakningen (Beasley, 1996). Ur våra resultat kunde vi 

dock inte urskilja att denna faktor påverkade sambandet mellan kassaflödet och 

nedskrivningen. Detta fann vi vara märkligt då vi förutspådde att andel oberoende ledamöter 

skulle göra att kassaflödet var starkare kopplat till nedskrivningen vid hög andel oberoende. 

En anledning till att resultaten inte blev signifikanta när andel oberoende ledamöter lades till i 

modellen skulle kunna vara att det inte, ur nedskrivningssynvinkel, spelar någon avgörande 

roll hur stor andel som är oberoende i styrelsen. Det viktiga är kanske att det finns oberoende 

ledamöter i styrelsen och inte hur många de är. Möjligen kan de ändå fylla sin funktion som 

övervakare trots att de inte är i majoritet i styrelsen och därför ger det inget utslag i vårt 

resultat när de är inkluderade i modellen. 
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Sammanfattningsvis kan alltså, gällande hypotes ett, konstateras att det inte fanns något direkt 

positivt samband mellan goodwillnedskrivning och intern indikator. Enda tillfället som 

signifikans fanns var då ägarkoncentration påverkade sambandet mellan kassaflödet och 

nedskrivning, men endast upp till en ägarkoncentration om 20 %. En anledning till att vi inte 

fick mer stöd för vår hypotes kan vara att vi, i enlighet med tidigare studier (se Riedl, 2004; 

Beatty & Weber, 2006; AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011), mätt kassaflödet på 

företagsnivå. Enligt IAS 36.90 ska företagen pröva för nedskrivning på varje kassa-

genererande enhets nivå vilket kanske hade gett oss ett annat utfall om det hade varit möjligt 

att studera varje enhets kassaflöde. En annan anledning, som antagligen är den mest troliga, är 

att ledningen byggt beslutet att skriva ner på framtida förväntningar. Dessa framtida 

förväntningar är inte möjliga att studera utifrån men hade sannolikt lett till ett annat utfall om 

det varit möjligt. 

 

6.1.2 Hypotes 2: Extern indikator 
Vår andra hypotes för rättvisande bild var att ett positivt samband finns mellan goodwill-

nedskrivning och styrkan på den externa indikatorn book-to-market. I vårt resultat för 2a gick 

det att utläsa att variabeln book-to-market var signifikant och att koefficienten var positiv. 

Detta innebär att det finns ett positivt samband mellan goodwillnedskrivning och den externa 

nedskrivningsindikatorn.  

 

Enligt IAS 36.12 bör en företagsledning göra nedskrivningsprövning om företagets 

redovisade egna kapital är högre än börsvärdet. Detta eftersom det ger en signal om att 

företagets goodwill sannolikt är övervärderad. Ju högre book-to-market ett företag har desto 

mer ökar sannolikheten att nedskrivning behövs, särskilt om värdet är över ett (Storå, 2013). 

Vårt resultat stämmer överens med detta då ett högre värde ger en högre andel 

goodwillnedskrivning. Att det finns ett positivt samband mellan nedskrivningen och styrkan 

på den externa indikatorn stämmer även med de resultat som AbuGhazaleh, Al-Hares och 

Roberts (2011) samt Francis, Hanna och Vincent (1996) fann.  

 

Resultatet indikerar att företagsledningarna skriver ner mer till följd av att företagets goodwill 

sannolikt är övervärderad. Att mer skrivs ner ju högre book-to-market för företaget är betyder 

att ledningarna ser detta mått som en indikator och skriver ner efter den. Det innebär i sin tur 

att ledningen försöker ge en så rättvisande bild som möjligt över företagets ekonomiska 
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situation och värdet på goodwill. Detta eftersom de, enligt våra resultat, följer IAS 36.12:s 

riktlinjer gällande nedskrivningsprövning och sannolik nedskrivning av goodwill.  Det skulle 

kunna bero på att book-to-market är en så pass tydlig indikator utåt sett att ledningen väljer att 

agera när den inträffar. Om börsvärdet sjunker för lågt är det något som blir väldigt synligt för 

utomstående och svårt att bortförklara. 

 

När interaktionseffekterna från ägarkoncentration och andel oberoende ledamöter togs in i 

modellerna blev dock varken dessa eller book-to-market signifikanta. För andelen oberoende 

ledamöter skulle detta kunna vara i linje med det som skrevs ovan för extern indikator. Alltså 

att det faktum att ett företag har oberoende ledamöter är det viktiga och inte hur många. 

Därför påverkar inte en högre andel oberoende effekten mellan book-to-market och 

goodwillnedskrivning. För ägarkoncentrationens del går det att argumentera för att ägar-

koncentrationen, i fallet med extern indikator, inte är avgörande som övervakningsfunktion. 

Detta eftersom det inte går att säga att en högre ägarkoncentration skulle innebära en starkare 

effekt mellan den externa indikatorn och andelen goodwill. För båda dessa interaktions-

effekter skulle det kunna vara så att book-to-market, som nämndes ovan, är en så pass tydlig 

indikator att ägarkoncentration och andel oberoende ledamöter inte är avgörande för 

ledningens beslut att skriva ner.  

 

6.1.3 Hypotes 3: Big bath 
Den tredje hypotesen vi studerade fick vi bekräftad i grundmodell 3a. Vi fann att det finns ett 

positivt samband mellan andelen goodwillnedskrivning och graden av incitament för big bath. 

Det innebär att desto negativare resultatutveckling, och därmed starkare incitament för big 

bath, desto högre andel nedskrivning av goodwill. Enligt Jordan och Clark (2011) passar 

företagsledningar på att skriva ner rejält när företagen har presterat dåligt. De gör då 

nedskrivningar i form av big bath (Sevin & Schroeder, 2005; Zucca & Campbell, 1992) 

eftersom de redan missat förväntningarna och inte räknar med att straffas mer av marknaden 

för ännu sämre resultat (Jordan & Clark, 2011). Vårt resultat visar tydligt att de företagen som 

det gått sämst för är de som skriver ner mest goodwill. Vilket går att koppla till det Jordan och 

Clark (2011) menar, att företagen redan missat förväntningarna och passar på att skriva ner 

stora belopp goodwill. Resultatet indikerar på att ledningen använder sig av earnings 

management, i form av big bath, när de har möjlighet och således när det finns frihet i 

redovisningen enligt IAS 36. Anledningen till att ledningen väljer att göra detta är för att 
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minska framtida kostnader relaterade till goodwill (Zucca & Campbell, 1992) och öka 

sannolikheten för bättre framtida resultat (Jordan & Clark, 2011; Sevin & Schroeder, 2005). 

 

Stödet för vår hypotes är överensstämmande med flera tidigare studiers resultat 

(AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011; Riedl, 2004; Storå, 2013). Enligt Schäffer et al. 

(2012) spelar redovisningsstandarders utformning stor roll för användandet av big bath. Dock 

fann författarna inte några direkta spår av big bath vid införandet av IFRS. Detta tolkade de 

som att användandet av big bath i stort sett försvunnit. Vårt resultat tyder istället på att denna 

form av earnings management i högsta grad existerar under IFRS regelverk. En anledning till 

att vårt resultat skiljer sig mot det resultat Schäffer et al. (2012) fick kan vara att våra 

observationer startat först något år efter övergången och sträckt sig över fler år. Schäffer et al. 

(2012) förklarade sina resultat med att de kunde bero på att företagsledningarna ännu inte satt 

sig in i hur de kunde använda de nya reglerna, något de antagligen hunnit göra under de år vi 

studerat. 

 

När interaktionseffekten från andel oberoende styrelseledamöter lagts till i modell 3c fann vi 

stöd för vår hypotes först vid nivåer över 80 % oberoende ledamöter. För bolag med väldigt 

hög andel ledamöter som anses vara oberoende finns alltså ett positivt samband mellan 

andelen goodwillnedskrivning och indikatorn big bath. För nivåer under 70 % är sambandet 

mellan nedskrivning och big bath signifikant, dock i ett motsatt förhållande gentemot vår 

hypotes. Detta resultat fann vi förvånande eftersom de oberoende ledamöternas funktion är att 

övervaka ledningen (Fama & Jensen, 1983; Beasley, 1996) och därför borde dämpa 

incitamentet att skriva ner i form av big bath. I vår studie visar istället resultatet att en hög 

andel oberoende ledamöter gör ledningen mer benägen att skriva ner när incitament för big 

bath finns. Det innebär att i företag, med en hög andel oberoende ledamöter, används earnings 

management i form av big bath i högre utsträckning. Utifrån våra resultat fungerar därmed 

inte ökad andel oberoende ledamöter som en ökad kontrollfunktion i fallet ned big bath-

nedskrivning. En anledning till detta utfall skulle eventuellt kunna vara att styrelser med en 

väldigt hög andel oberoende ledamöter från ledningen har mindre information om de 

bakomliggande faktorerna som ledningen fattat beslut om nedskrivning enligt. Om det finns 

en beroendeställning mellan styrelsen och ledningen framkommer informationen till styrelsen 

eftersom ledningen finns representerad. Det skulle kunna förklara att det i bolag med lägre 

andel oberoende finns ett negativt samband mellan nedskrivning och big bath.   
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Att interaktionseffekten från ägarkoncentration inte blev signifikant tyder på att det inte är 

just ägarkoncentrationen som avgör effekten av big bath på andelen goodwillnedskrivning. 

Vår ursprungliga tanke var att storägare skulle övervaka ledningen i högre utsträckning och 

därmed minska effekten av big bath-incitamentet. Eftersom resultatet inte blev signifikant kan 

vi dock inte säga något om detta antagande stämmer. 

 

6.1.4 Hypotes 4: Income smoothing 
I modell 4a finner vi inget stöd för att goodwillnedskrivning har ett positivt samband med 

graden av incitament för income smoothing, vilket var vår hypotes. Detta resultat skiljer sig 

från ett flertal tidigare studier som fann att ett ökat incitament för att använda income 

smoothing ledde till högre andel nedskrivning (se Kirschenheiter & Melumad, 2002; Zucca & 

Campbell, 1992; Guler, 2007). Goodwill är ett optimalt verktyg för income smoothing 

(Copeland, 1968) eftersom nedskrivningsreglerna erbjuder mycket frihet för företags-

ledningarna (Francis, Hanna & Vincent, 1996). Dock verkar det inte som att företags-

ledningarna i svenska bolag skriver ner mer goodwill för att jämna ut resultatet när 

incitamenten för att använda income smoothing är högre. En anledning kan kanske vara att 

förväntningarna på de bolag som haft en väldigt god resultatutveckling redan från början varit 

väldigt höga. Det skulle i så fall innebära att företagsledningarna inte haft möjlighet att skriva 

ner goodwill utan att riskera att hamna under marknadens förväntningar. En annan anledning 

skulle kunna vara att företagsledningarna inte vill ta upp kostnader när de inte behöver det 

utan hellre redovisar det höga resultatet och visar att det gått bra.  

 

Vid tillägg för interaktionsvariablerna, ägarkoncentration och andel oberoende 

styrelseledamöter, blev income smoothing signifikant. Dock var förhållandet mellan income 

smoothing och andel nedskrivning inte som vi förväntat oss, när interaktionsvariablerna var 

noll, eftersom de visade på ett negativt samband. Vi fann dock stöd för ett positivt samband 

mellan goodwillnedskrivning och incitamentet för income smoothing vid ägarkoncentrations-

nivåer över 40 %. Det innebär att i företag med en ägarkoncentration över 40 % skriver 

ledningen ner mer ju högre incitament för income smoothing som finns. Därmed hade inte 

storägarnas övervakning och kontroll den effekt som vi förväntat oss i enlighet med 

AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011), Sapp (2008) samt Shleifer och Vishny (1997). 

Detta skulle kunna tyda på att storägarna vill ha en jämn resultatutveckling och således låter 

ledningen skiva ner mer vid ett starkare incitament för income smoothing. I enligt med 
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Truman och Titman (1988) skulle det ge mindre volatila resultat att skiva ner när det gått över 

förväntan, något som aktiemarknaden då belönar. Det skulle kunna förklara varför storägare 

gör effekten av income smoothing på nedskrivning starkare.   

 

Gällande oberoende fann vi inte stöd för vår hypotes förrän då andel oberoende ledamöter var 

100 %. Snarare visade resultaten att en ökning i incitament ledde till lägre nedskrivning och 

därmed ett negativt samband mellan variablerna. Detta visar på samma som i fallet med big 

bath då en för hög andel oberoende ledamöter snarare verkar leda till att ledningen skriver ner 

på grund av earnings management. Alltså skulle det indikera på att för många oberoende 

ledamöter inte utgör en starkare kontrollfunktion, något som Beasley (1996) hävdar. Istället 

verkar det som att en för stor andel oberoende ledamöter då inte får tillgång till den 

information som ledningen grundat beslutet att skriva ner på. Detta eftersom ledningens 

representation i styrelsen är för låg.  

 

6.2 Analys av kontrollvariabler 

Storlek blev signifikant i alla grundmodellerna utom i den med book-to-market. Det visade 

sig i resultaten att storlek hade ett negativt samband med andelen goodwillnedskrivning, 

vilket var tvärtemot vad vi förutspådde. Det innebär att desto större företag desto lägre 

nedskrivning. Dessa resultat går emot de resultat Hall (1993) fann. Enligt Watts och 

Zimmerman (1986; se Hall, 1993) utsätts stora företag för högre politiska kostnader eftersom 

de är synliga och har stort inflytande. Därför skriver de, enligt Hall (1993), ner mer för att inte 

få för höga resultat. Anledningen till att de större företagen istället skriver ner mindre i vårt 

resultat skulle kanske kunna vara att de vill undvika att dra åt sig för mycket uppmärksamhet. 

Stora nedskrivningar från de stora bolagen skulle rimligtvis även de dra åt sig högre politiska 

kostnader. Större företag riskerar i högre grad att regulatorer lägger sig i (Watts & 

Zimmerman, 1978; Herrmann & Inoue, 1996) och det är kanske så att stora nedskrivningar 

från de mest synliga bolagen skulle framkalla nya regleringar.  

 

För kontrollvariabeln bransch var det endast kategorin konsumentvaror/tjänster som blev 

signifikant. Det innebär att denna bransch skiljer sig från kategorin övriga (som var 

referensgruppen) när det gäller goodwillnedskrivning. Att olika branscher har olika 

förutsättningar att företa nedskrivningar var något vi förutspådde. Ur våra resultat verkar 
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företag inom kategorin konsumentvaror/tjänster ha skilda förutsättningar mot bolagen i 

kategorin övriga. 

 

I alla fyra grundmodellerna blev andelen goodwill signifikant med positiv koefficient. Det går 

därmed i linje med Zang (2008) och Lapointe-Antunes, Cormier och Magnan (2008) som 

menar att företag med en stor andel goodwill i förhållande till totala tillgångar skriver ner 

mer. Detta eftersom ett större belopp utsätts för nedskrivningsprövning och således ökar 

sannolikheten för nedskrivning. 

 

Även förändringen i ROA blev signifikant i flera av modellerna med förutspådd negativ 

riktning. Det innebär att en försämring av ett företags ROA ger en ökad andel 

goodwillnedskrivning. Att en sämre lönsamhet hänger ihop med andel nedskrivning stämmer 

överens med vad flertalet tidigare studier påpekat (se Francis, Hanna & Vincent, 1996; Zang, 

2008; Laponte-Antunes, Cormier & Magnan, 2008; AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 

2011). 

 

Byte av VD under nedskrivningsåret blev inte signifikant i någon av modellerna. Våra resultat 

går därmed emot flera tidigare studier som menar att byte av VD i regel hänger ihop med 

nedskrivning av goodwill (se Elliot och Shaw, 1988; Master-Stout, Costigan och Lovata, 

2008; AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts, 2011). Detta eftersom en ny VD vid tillträdandet 

har chansen att skylla det dåliga resultatet som blir av en stor nedskrivning på tidigare VD 

(Elliot och Shaw, 1988). Det är därmed intressant att vårt resultat talar emot detta eftersom 

det vid 28,4 % av nedskrivningarna i urvalet hade skett ett byte av VD. En rimlig förklaring 

till att vi inte fick byte av VD signifikant kan vara att det helt enkelt inte är själva bytet av VD 

som avgjort storleken på nedskrivningen. Det har antagligen varit andra faktorer som avgjort 

denna. En annan förklaring skulle kunna vara att fokus för dessa nya VD:ar inte legat på att ta 

upp allt för höga kostnader och få ett för dåligt resultat, utan istället prestera bra samma år de 

tillträtt.   

 

6.3 Sammanfattning 

I Figur 3 presenteras hypotesernas ursprung tillsammans med markering om huruvida 

hypoteserna gick att bekräfta eller inte. Från rättvisande bild kunde hypotesen (H1) kopplad 



 86 

till styrkan på den externa indikatorn bekräftas. På motsatta sidan, earnings management, 

kunde vi endast bekräfta hypotesen kopplad till graden av incitament för big bath (H3). 

 

 

Figur 3 - Sammanfattning 
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7. Slutsats och implikationer 

7.1 Slutsats 

Syftet med vår studie var att studera strategier för hantering av redovisning när svenska 

företagsledningar erbjuds redovisningsfrihet. Detta gjordes genom att identifiera strategier vid 

nedskrivning av goodwill enligt IAS 36. Eftersom införandet av IFRS lett till ökad frihet för 

företagsledningar, vilket varit särskilt påtagligt vid värdeprövning av goodwill, har flera 

forskare menat att denna frihet utnyttjats genom en ökning av manipulation (Chambers & 

Finger, 2011; Bloom, 2009). IASB:s mål med en ökad frihet var dock att ledningarna skulle 

ha bättre möjligheter att redovisa mer rättvisande (AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011; 

Chalmers, Godfrey & Webster, 2011). Vilken av dessa strategier, earnings management eller 

rättvisande bild, som använts vid nedskrivning av goodwill har tidigare studier olika åsikter 

om (se AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011; Zucca & Campbell, 1992; Storå, 2013).  

 

Vår studie finner stöd för att båda strategierna förekommer vid nedskrivning av goodwill i 

svenska bolag. Gällande rättvisande bild fann vi stöd för att nedskrivningsbeslutet var kopplat 

till företagets book-to-market, vilket användes som en extern indikator på nedskrivnings-

behov. Ett högre book-to-market innebär därmed att företagsledningarna väljer att skriva ner 

större andel goodwill för att spegla en rättvisande bild av företagets. För den mest självklara 

indikatorn på nedskrivningsbehov, kassaflödet, fann vi dock inget samband. Detta var 

förvånande eftersom nedskrivningsbeslutet ska bygga på förväntat kassaflöde och således går 

det emot att nedskrivningarna ska vara starkt kopplade till kassaflödet (AbuGhazaleh, Al-

Hares & Roberts, 2011; IAS 36.14). För strategin earnings management fann vi stöd för att 

företagsledningarna skriver ned goodwill till följd av ett starkt incitament för big bath. 

Företag som därmed ligger långt under förväntningarna och har haft en negativ resultat-

utveckling skriver ner i form av big bath. Att företagsledningarna använder sig av income 

smoothing för att jämna ut resultatet var inget vi fann i den svenska kontexten.  

 

Enligt vår studie använder sig således företagsledningarna utav båda strategierna vid 

nedskrivning av goodwill. De redovisar enligt rättvisande bild när företaget sannolikt är 

övervärderat och använder earnings management när incitament för big bath finns. Det går 

dock inte att utesluta att dessa strategier använts samtidigt vid nedskrivning. Det skulle då 

innebära att företagsledningar kan skriva ner till följd av rättvisande bild men att de ändå 
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passar på att över- eller undervärdera goodwillen vid nedskrivningsprövning. Enligt 

AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) används friheten till att redovisa en mer 

rättvisande bild av företagets ekonomiska situation. Vårt resultat visar dock på att det inte är 

hela sanningen eftersom även earnings management förekommer i Sverige. Något som är i 

linje med Zucca och Campbell (1992) som menade att många nedskrivningar sker till följd av 

earnings management.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den frihet som IAS 36 erbjuder företagsledningar, vid 

värdeprövning av goodwill, resulterat i ett tillämpande av olika strategier vid nedskrivning.  

Vår studie visar på att beslut om nedskrivning i svenska bolag skett både till följd av 

rättvisande bild och earnings management under perioden 2007-2012.  

 

7.2 Implikationer 

I detta avsnitt, om studiens implikationer, diskuteras det bidrag som medföljer vårt resultat. 

Dessa bidrag kan delas upp i praktiskt och teoretiskt bidrag.  

 

7.2.1 Praktiskt bidrag 
Studerandet av hur företagsledningar använder den frihet som finns vid nedskrivning av 

goodwill kan bidra med kunskap om hur redovisningsfrihet används i ett större spektra. I vår 

studie kan goodwill ses som ett verktyg för att studera olika strategier. De slutsatser vi 

kommit fram till kan därför sättas i ett större perspektiv där svar ges på hur företagsledningar 

generellt agerar när de får frihet, inte bara i fallet med goodwillnedskrivning. Eftersom vi 

visar på att både strategin rättvisande bild och earnings management förekommer i svenska 

bolag vid nedskrivning av goodwill är det rimligt att anta att så skulle vara fallet mer generellt 

också. Dessa strategier förekommer därför sannolikt vid andra områden där regelverk lämnar 

öppningar för subjektiva bedömningar. Detta är något som användare av redovisnings-

rapporter från företag måste vara uppmärksamma på då det kan påverka deras syn på bolagen. 

Om ledningen använt sig av earnings management kan informationen till utomstående bli 

felaktig, något Healy och Wahlen (1999) poängterar. Exempelvis kan ett investeringsbeslut 

grundat på den finansiella information ett företag lämnar vara påverkat av om ledningen 

jämnat ut resultatet eller skrivit ner extra. Kanske hade beslutet sett annorlunda ut om 

redovisningen varit helt rättvisande.   



 89 

IASB ville vid införandet av IFRS skapa förutsättningar för en mer rättvisande redovisning. 

Därför var övergången från historiskt anskaffningsvärde till verkligt värde en viktig 

komponent vid värdering av tillgångar. Vår studie visar dock på att trots bevis för att 

ledningarna vill visa en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation, förekommer även 

ett opportunistiskt utnyttjande av friheten. Det innebär att IASB möjliggjort en mer 

rättvisande redovisning men de har även möjliggjort för manipulation och därmed bidragit 

med en ökad osäkerhet. Detta är något som är viktigt för standardsättare att ta till sig, särskilt 

då IASB:s mål inte helt uppnåtts. 

 

7.2.2 Teoretiskt bidrag 
Då användandet av strategierna i vår studie förklaras av olika syn på människors agerande 

skapar vår studie ett bidrag till området för redovisningsteori. Agentteorins syn på företags-

ledningars agerande förklarar användandet av earnings management och stewardshipteorin 

förklarar användandet av rättvisande bild som strategi. Det innebär att vi ur våra resultat för 

strategierna vid redovisningsfrihet även kan visa dessa teoriers roll inom redovisningen. 

Agent- och stewardshipteorin har motsatt synsätt på hur människor agerar. Eftersom vi finner 

stöd för både rättvisande bild och earnings management finner vi även stöd för stewardship- 

och agentteorin. Det innebär att båda teoriers förklaringar till ledningarnas agerande kan 

appliceras på svenska företagsledningar. Således förekommer agerande enligt dessa teorier 

bland svenska bolag. 

 

Vår studie visar även betydelsen av empiriska studier för att utveckla befintliga teorier. 

Genom att studera strategier vid nedskrivning av goodwill kopplade till olika teoretiska 

perspektiv kan stöd för teoriernas förklaringar påvisas. Det innebär att det genom empiriska 

studier finns stora möjligheter till att bygga vidare och finna gränser för teorierna.  
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7.3 Förslag till framtida forskning 

Under uppsatsprocessens gång har flera idéer till fortsatt forskning växt fram, vilka tas upp i 

punktform nedan: 

 

• Eftersom våra modeller fick låga förklaringsgrader finns det således flera andra 

faktorer som påverkar nedskrivning av goodwill. En idé kan därmed vara att utöka 

modellerna för att finna dessa andra faktorer. Exempelvis kan ett försök till att härleda 

fler strategier bidra till en ökad förståelse för vad som ligger bakom en goodwill-

nedskrivning. 

 

• För att utveckla forskningen om företagsledningars agerande vid redovisningsfrihet 

kan ett förslag vara att studera friheten i andra områden inom redovisning. Vi har 

studerat ett väldigt specifikt område men frihet för egna bedömningar är inte unikt för 

goodwill. Således skulle en jämförelse kunna göras mellan vårt resultat och studier 

som undersöker friheter vid andra redovisningsprinciper.  

 

• Ett ytterligare förslag till framtida forskning är att studera nedskrivningar i flera olika 

länder. Detta för att se om företagsledningars agerande skiljer sig åt mellan länderna 

och om de använder friheten vid goodwillnedskrivning på olika sätt.  

 

• I vår studie begränsade vi oss till att endast studera strategier vid nedskrivning av 

goodwill. Detta hade kunnat utvecklas genom att även inkludera de företag som inte 

skrivit ner sin goodwill för att se om dessa strategier även går att applicera på dem. 

Det skulle då bidra till ett helhetsperspektiv på hur företagsledningar agerar vid 

nedskrivningsprövning enligt IAS 36.  
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Appendix 1 
 
Intern indikator:  
Modell 1b med ägarkoncentration som interaktionseffekt: 
 

 
 
 
 

Modell 1c med andel oberoende styrelseledamöter som interaktionsvariabel: 
 

 
 
 
 

Extern indikator: 
Modell 2b med ägarkoncentration som interaktionseffekt: 
 

 
 
 
 

Modell 2c med andel oberoende styrelseledamöter som interaktionseffekt: 
 

 
 
 
 

Big bath: 
Modell 3b med ägarkoncentration som interaktionseffekt: 
 

 
 
 
 

Modell 3c med andel oberoende styrelseledamöter som interaktionseffekt: 
 

 
 
 
 

Income smoothing: 
Modell 4b med ägarkoncentration som interaktionseffekt: 

 
 
 
 

 
 

GWNED = α + ß1ΔKF + ß2STORLEK + ß3D_BRANSCH + ß4GW + ß5ΔROA + 
ß6ΔVD + ß73ÄGARE + ß8INTER_KF3ÄGARE + ε 

GWNED = α + ß1ΔKF + ß2STORLEK + ß3D_BRANSCH + ß4GW + ß5ΔROA + 
ß6ΔVD + ß7OBER + ß8INTER_KFOBER + ε 

GWNED = α + ß1B/M + ß2STORLEK + ß3D_BRANSCH + ß4GW + ß5ΔROA + 
ß6ΔVD + ß73ÄGARE + ß8INTER_B/M3ÄGARE + ε 

GWNED = α + ß1B/M + ß2STORLEK + ß3D_BRANSCH + ß4GW + ß5ΔROA + 
ß6ΔVD + ß7OBER + ß8INTER_B/MOBER + ε 

GWNED = α + ß1BATH + ß2STORLEK + ß3D_BRANSCH + ß4GW + ß5ΔROA 
+ ß6ΔVD + ß73ÄGARE + ß8INTER_BATH3ÄGARE + ε 

GWNED = α + ß1BATH + ß2STORLEK + ß3D_BRANSCH + ß4GW + ß5ΔROA 
+ ß6ΔVD + ß7OBER + ß8INTER_BATHOBER + ε 

GWNED = α + ß1SMOOTH + ß2STORLEK + ß3D_BRANSCH + ß4GW + 
ß5ΔROA + ß6ΔVD + ß73ÄGARE + ß8INTER_SMOOTH3ÄGARE + ε 



 98 

Modell 4c med andel oberoende styrelseledamöter som interaktionseffekt: 
 
 
 
 
 

 
  

GWNED = α + ß1SMOOTH + ß2STORLEK + ß3D_BRANSCH + ß4GW + 
ß5ΔROA + ß6ΔVD + ß7OBER + ß8INTER_SMOOTHOBER + ε 
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Appendix 2 
 

Uteslutande av OLS-regression 

På grund av snedfördelning i vår beroende variabel GWNED var kraven för en OLS-

regression inte uppfyllda. Detta eftersom snedfördelning orsakade problem med både 

residualernas normalfördelning och heteroskedsticitet (se Djurfeldt & Barmark, 2009). I 

histogrammet nedan illustreras variabeln och det är tydligt att variabeln är kraftigt 

snedfördelad.  

 

 
 
Residualerna är även snedfördelade för varje modell, som kan ses i histogrammen nedan, 

något som gör det svårt att rättvisande uppskatta värdet på den beroende variabeln.  
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Att normalfördelning inte föreligger syns även när vi tagit fram skewness och kurtosis för 

residualerna. Vid en normalfördelning ska dessa värden vara 0. I vårt fall är inte värdena för 

skewness så höga, dock är värdena för kurtosis väldigt höga. Kurtosis visar toppigheten och 

för våra residualer går det att utläsa att fördelningen är toppigare än normalfördelningen 

eftersom värdena är positiva (se Djurfeldt & Barmark, 2009). Detta kan tydligt ses i 

histogrammen över residualerna som visas ovan. 

 
Descriptive Statistics 

 
N Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Unstandardized 

Residual_KF 
109 2,121 ,231 6,382 ,459 

Unstandardized 

Residual_BM 
109 1,903 ,231 5,018 ,459 

Unstandardized 

Residual_BATH 
109 2,157 ,231 6,469 ,459 

Unstandardized 

Residual_SMOOTH 
109 2,112 ,231 6,285 ,459 

Valid N (listwise) 109     

 
Vi testade även för heteroskedasticitet med hjälp av ett Breusch-Pagantest. För att kraven för 

en OLS ska vara uppfyllda ska heteroskedasticitet inte finnas. Testerna blev signifikanta för 

alla modellerna och således fanns heteroskedasticitet, vilket även det gör det svårt att 

förutsäga värdet på den beroende variabeln på ett rättvisande sätt (se Djurfeldt & Barmark, 

2009).   
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Modell 1 (ΔKF) 

chi2(1) = 42,92 

Prob > chi2 = 0,0000 

 

Modell 2 (B/M) 

chi2(1) = 58,96 

Prob > chi2 = 0,0000 

 

Modell 3 (BATH) 

chi2(1) = 39,17 

Prob > chi2 = 0,0000 

 

Modell 4 (SMOOTH) 

chi2(1) = 43,74 

Prob > chi2 = 0,0000 
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Appendix 3 
 
Nedan presenteras spridningen för alla kvot/intervall-variabler i förhållande till GWNED för 

att visa förekomsten av extremvärden. I exempelvis fallen med BATH och SMOOTH syns 

det tydligt att det förekommer extremvärden.  
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Appendix 4 
 
Översikt över branschkategorierna. 
 
  Frekvens Procent 

IND 48 44,0% 

FIN 14 12,8% 

KON V/T 20 18,3% 

TELE/TEK 20 18,3% 

ÖVRIGA 7 6,4% 

   Totalt 109 100% 
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