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Sammanfattning 
Baserat på ett agentteoretiskt perspektiv förväntas en verkställande direktör, under högt handlings-
utrymme, agera opportunistiskt och inte dra sig för att fiffla med redovisningen. Tidigare forskning har 
studerat hur den verkställande direktörens egenskaper och karaktärsdrag påverkar redovisningsval 
med avseende på nedskrivningar av goodwill. Som en avgörande faktor för den verkställande 
direktörens förmåga att fatta beslut har handlingsutrymmet i tidigare studier visat sig vara av stor 
betydelse.  
 
Det finns välkända incidenter såsom Worldcomskandalen, där ledande befattningshavare missbrukat 
handlingsutrymmet och utformat redovisningen opportunistiskt på aktieägarnas bekostnad. Denna 
studie kombinerar den verkställande direktörens egenskaper och karaktärsdrag (Attribut) med 
kontextuellt- och organisatoriskt handlingsutrymme, i syfte att förklara hur den verkställande direktörens 
attribut påverkar ett bolags goodwillnedskrivningar. För att uppfylla syftet med studien används en 
deduktiv ansats med en kvantitativ forskningsdesign, baserad på arkivdata i form av årsredovisningar.  
 
Resultaten av studien indikerar på att den verkställande direktörens attribut påverkar storleken och 
frekvensen av företagets goodwillnedskrivningar. Närmare bestämt leder ett byte av verkställande 
direktör, hög bonus i förhållande till lön och hög medial uppmärksamhet till större och mer frekventa 
goodwillnedskrivningar. Vidare finns det indikationer på att det kontextuella handlingsutrymmet har en 
modererande effekt på styrkan av sambandet mellan den verkställande direktörens kompensation och 
nedskrivningar av goodwill.  
 
Till författarnas vetskap är detta den första studien, som i en svensk kontext analyserar påverkan av VD 
attribut på goodwillnedskrivningar, betingat av kontextuellt- och organisatoriskt handlingsutrymme. 
Studien bidrar således till att belysa vikten av att styrelsen och ägarna tillför rätt kontrollmekanismer för 
att begränsa den verkställande direktörens opportunistiska beteende.  
  
 
Ämnesord 
Nedskrivningar av goodwill, handlingsutrymme, manipulation av redovisning, Verkställande direktör, 
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Abstract 
Based on an Agency perspective, we hypothesize that the CEO when given enough discretion, will act 
opportunistically and won’t hesitate to falsify accounting numbers. Previous research have explored the 
link between CEO characteristics (Attributes) and the impact on accounting choice. As well as 
impairments of goodwill. The findings of earlier research shows that discretion is of great importance in 
the decision making process.  
 
There are some renowned incidents, such as the Worldcom scandal, where top management/ directors 
have used the discretion and manipulated accounting numbers, this at the expense of the shareholders. 
This study combines CEO Attributes with contextual- and organizational discretion, in order to explain 
how the CEO affects impairment of goodwill. To achieve that, the study uses a deductive approach and 
a quantitative research design based on archival data, using data from of annual reports. 
 
The results show that CEO Attributes has an impact on the size and frequency of an entities impairments 
of goodwill. A change in CEO, a high bonus in relation to salary and more attention in media is all factors 
that lead to bigger and more frequent impairments of goodwill. Furthermore, the study show that the 
contextual discretion has a moderating effect on the relationship between CEO’s compensation and 
impairment of goodwill.  
 
To our knowledge, this is the first study that in a Swedish context, analyses the impact of CEO Attributes 
on impairments of goodwill, using contextual- and organizational discretion as contingency variables. 
This study’s contribution is that it illustrates the importance of implementing proper control mechanisms 
by the board and shareholders. This in order to limit and contain the potential opportunistic behavior of 
the CEO.                        
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Impairments of goodwill, CEO Discretion, Earnings manipulation, Chief Executive Officer, 
Organizational environment  
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1. Inledning 

Earnings Management (EM) är ett omdiskuterat ämne som relaterar till ledningens val av 

redovisningsmetoder, och syftar till att förbättra företagets finansiella resultat. Davide, Elisa, 

Ferrari och Pisano (2016) menar att nedskrivningar av goodwill är ett väletablerat verktyg som 

inte sällan används för att uppnå de resultat som passar ledningen snarare än det som bäst 

reflekterar postens sanna och verkliga värde. 

 

När vi ser tillbaka i tiden finns det flera skräckexempel på när ledande befattningshavare 

manipulerat redovisningen för att uppnå resultat i paritet med sina privata intressen. Ett exempel 

är Worldcom-skandalen, där utformningen av redovisningen var aggressiv och som sedan 

slutade i en bedrägerihärva (Ecommerce Times, 2017). För att ledningen skulle uppnå 

önskvärda resultat valde Worldcom bland annat att kapitalisera kostnader på balansräkningen, 

istället för att kostnadsföra dem på resultaträkningen. Via enorma uppköp hade Worldcom hög 

förvärvad tillväxt som möjliggjordes genom externfinansiering från aktiemarknaden. För att 

kunna genomföra förvärven behövde företaget således uppvisa ett framgångsrikt företag och en 

konstant stigande aktiekurs. Som en lösning valde ledningen att manipulera redovisningen för 

att kunna rapportera ett bättre resultat (Ecommerce Times, 2017).  

 

När Time och Warner-Brothers slogs ihop för att bilda Time Warner Brothers 1989 uppgick 

köpeskillingen till 40 miljarder dollar. Hela 80 procent av priset utgjordes av goodwill vilket 

medförde att bolaget redan nästkommande år rapporterade ett negativt resultat om 217 miljoner 

dollar, hänförligt till goodwill (Wen & Moehrle, 2016). Mycket har hänt angående reglering av 

goodwill och i dagsläget liknar metoderna som används i både IFRS och US GAAP varandra 

(Knauer & Wöhrmann, 2016). I mars år 2004 godkände IASB den reviderade standarden IAS 

36 vilken medger att noterade bolag måste genomföra ett årligt nedskrivningstest av goodwill, 

samtidigt som årliga avskrivningar inte längre tillämpas (Petersen & Plenborg, 2010). Att gå 

från årliga amorteringar till att årligen testa om värderingen av goodwill är rättvis ges företagen 

bättre möjlighet att reflektera det sanna och verkliga värdet (Kabir & Rahman, 2016). Det kan 

å andra sidan medföra att ledningen ges betydligt mer handlingsutrymme när det kommer till 

att bedöma värdet av posten. 

 

I sin årligen återkommande artikel om goodwill på Stockholmsbörsen rapporterar Gauffin, 

Hagström och Nilsson (2017) att 103 av 267 noterade bolag under räkenskapsåret 2015 
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genomförde minst ett rörelseförvärv. Under perioden 2011 till 2016 har andelen bolag årligen 

legat mellan 28- och 36 procent (Gauffin et al., 2017).  

 

Goodwill definieras av Wen och Moehrle (2016) som den överskridande betalningen av 

identifierbara nettotillgångar, efter värdering till verkligt värde i samband med ett 

rörelseförvärv. Då priset vid ett rörelseförvärv överstiger det förvärvade bolagets bokförda 

värde uppstår en immateriell anläggningstillgång, det vill säga goodwill. 

 

Då ett från bolaget utfört nedskrivningstest indikerar på att återvinningsvärdet, det vill säga det 

högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader eller nyttjandevärdet, är lägre än bokfört 

värde ska goodwillposten skrivas ned (Marton, Pettersson, & Lundqvist, 2016). Både 

nyttjandevärde och verkligt värde utgår ifrån framtida kassaflöden och är baserade på 

subjektiva bedömningar. Dessa är komplexa och svåra att verifiera (Kabir & Rahman, 2016; 

Pajunen & Saastamoinen, 2013). Eftersom att nedskrivningar av goodwill i hög grad baseras 

på subjektiva bedömningar kan värderingen av posten vara utsatt för manipulation av 

ledningen, i syfte att uppnå önskade effekter snarare än att uppnå den bästa möjliga reflektionen 

av tillgången (Watts, 2006) 

 

Det finns tillfällen då företagsledningen har incitament att vidta såväl intäktshöjande som 

intäktsreducerande åtgärder för att uppnå det resultat som passar ledning bäst vid ett specifikt 

tillfälle (Davide et al., 2016). Detta för att uppnå resultat som gynnar ledningen personligen 

och ibland även företaget, men på bekostnad av andra intressenter. Det finns även andra 

omständigheter som kan inverka på nedskrivningar av goodwill och även begränsa 

möjligheterna för ledningen att agera opportunistiskt. Verriest och Gaeremynck (2009) menar 

att en sådan omständighet består av olika Governance-faktorer. Kabir och Rahman (2016) 

menar att starkare Governance, det vill säga mer övervakande mekanismer, minskar 

nedskrivningar av goodwill men inte nödvändigtvis ledningens opportunistiska beteende. Feng, 

Ge, Luo, och Shevlin (2011) undersöker ekonomichefens möjligheter att opportunistiskt 

manipulera redovisningen av goodwill. Författarna menar att ekonomichefens Attribut inte 

inverkar på nedskrivningar av goodwill i samma utsträckning som VD:n (Feng et al., 2011). 

De finner att det är troligare att VD:n pressar ekonomichefen till att handla opportunistiskt och 

manipulera redovisningen. Ekonomichefen har därmed inte har samma inflytande och 

möjlighet att påverka. Mackey (2008) finner att VD:n kan ha en betydligt större effekt på 

företagets organisatoriska resultat än vad tidigare studier visat på. Med stöd av ovanstående 
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resonemang kan VD:n anses vara den med mest inflytande och den som har möjligheten att 

manipulera redovisningen 

 

Tidigare studier har fokuserat på att hitta samband och förutsättningar under vilka ledande 

befattningshavare har starka incitament som leder till nedskrivningar av goodwill (e.g. Nieken 

& Sliwka, 2015; Hayn & Hughes, 2006). Andra har försökt förklara olika Governance-faktorers 

påverkan, men med något motstridiga resultat (e.g. Verriest & Gaeremynck, 2013; Kabir & 

Rahman, 2016). Som tidigare nämnts omges goodwillnedskrivningar av subjektiva 

bedömningar omgärdade av stor osäkerhet. Mycket av tidigare forskning tillämpar ett 

reduktionistiskt perspektiv genom att främst fokusera på VD:s incitament och de egenskaper 

som leder till nedskrivningar av goodwill. Ett bredare perspektiv saknas då andra påverkande 

faktorer som det handlingsutrymme som VD:n har att förhålla sig till negligeras i tidigare 

studier. Frågan är om det går att uppnå en högre förklaringsgrad genom att anamma ett bredare 

perspektiv? 

 

1.1 Problematisering  

Efter implementeringen av IAS 36 och IFRS 3 kan nu konstateras att ledningen både anförtrotts 

med mer subjektiva bedömningar och mer handlingsutrymme (e.g. Hamberg & Beisland, 2014, 

Giner & Pardo, 2015). Detta kan, om ledningen är opportunistisk, handlar rationellt och är 

nyttomaximerande, leda till att handlingsutrymmet utnyttjas i syfte att tillgodose privata 

intressen (Watts & Zimmerman, 1990; Jensen & Meckling, 1976). Watts och Zimmerman 

(1978) menar att chefer (Managers), betraktat genom det opportunistiska perspektivet, kommer 

att tillämpa de redovisningsmetoder som ökar deras egen förmögenhet mest. Detta blir möjligt 

genom det Agent-Principal-förhållande som uppstår när aktieägare (principalen) delegerar 

befogenheter till managern (agenten) att styra företaget (Jensen & Meckling, 1976; Shleifer & 

Vishny, 1997). För att behandla denna problematik kan styrelsen försöka likrikta agentens och 

principalens intresse genom olika incitamentsprogram (Jensen & Meckling, 1976). Det kan då 

uppstå en risk för att incitamentsprogrammen utnyttjas till agentens fördel och principalens 

nackdel. Ett sådant scenario beskrivs av Watts och Zimmerman (1986, citerad i Watts and 

Zimmerman, 1990) som The Bonusplan Hypothesis, där redovisningsmetoder som påverkar 

agentens bonusutdelning positivt kommer att tillämpas. Ramanna och Watts (2012) menar att 

ledningen, som leds av den verkställande direktören, kan välja att avstå från att göra 

nedskrivningar av goodwill på grund av de incitament som hänförs till denne personligen. I de 
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fallen kan grundtanken vara att likrikta incitamenten mellan ledningen och aktieägarna, men 

genom att inte göra nedskrivningarna kan företaget istället tillgodoses högre vinst vilket ger 

upphov till högre bonusar för ledningen. Det kan argumenteras för att ett beslut att inte göra 

nedskrivningar snarare speglas av agentkostnadsincitamentet, än den kassagenererande 

enhetens prestationer (Ramanna & Watts, 2012). 

 

I tidigare forskning har sambandet mellan VD Attribut och goodwillnedskrivningar undersökts 

för att ta reda på vilka faktorer som är associerade med nedskrivningar av goodwill. Francis, 

Hanna, och Vincent (1996) finner att troligheten för nedskrivningar ökar om företag bytt 

nyckelpersoner i ledande ställning. Beatty och Weber (2006), Ramanna och Watts (2012) och 

Kabir och Rahman (2016) menar att en ny VD tenderar att bidra till mer 

goodwillnedskrivningar under sitt första år. Detta får stöd av Darrough, Guler, och Wang 

(2014) samt Masters-Stout, Costigan och Lovata (2008) som rapporterar att en ny VD, i syfte 

att ge sig själv bättre förutsättningar för resterande del sin ämbetstid, gör stora nedskrivningar 

i samband med tillträdet. Ramanna och Watts (2012) rapporterar att det finns ett positivt 

samband mellan en längre ämbetsperiod och att inte skriva ned goodwill. Sambandet motiveras 

med att en VD som suttit längre troligen var med och genomförde rörelseförvärvet, vilket gett 

upphov till goodwill och därmed från början varit med och beslutat kring eventuella 

nedskrivningar. I de situationerna kan en VD, även om indikationer talar för nedskrivning, vilja 

skydda sitt rykte och därmed inte godkänna nedskrivningar. En nedskrivning av goodwill skulle 

vara en indikation på att VD:n fattat ett dåligt beslut vid uppköpstillfället, vilket skulle påverka 

VD:s rykte negativt (Beatty & Weber, 2006; Hamberg, Paananen, & Novak, 2011; Francis et 

al., 1996).   

 

Beroende på kompensationsstrukturen kan VD ha incitament att tillämpa både inkomsthöjande, 

inkomstsänkande och inkomstutjämnande redovisningsmetoder (Beatty & Weber, 2006; 

Darrough et al., 2014; Cheng & Warfield, 2005). Bergstresser och Philippon (2006) finner att 

en VD som erhåller kompensation, baserad på optionsprogram, är mer benägna att manipulera 

redovisningen för att tjäna sig själv. 

 

AbuGhazaleh, Al-Hares och Haddad (2012), Muller, Neamtiu och Riedl (2012) samt Hamberg 

och Beisland (2014) finner en negativ koppling mellan bolags rapportering av nedskrivningar 

av goodwill och fallande aktiekurs. Starka incitament kan finnas för att bibehålla en hög 

aktiekurs vilket i sin tur skapar incitament för att inte skriva ned goodwill. Detzen och Zülch 

(2012) menar att en hög ägarandel i företaget reducerar risken för att VD handlar 
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opportunistiskt. Då ökningen av VD:s förmögenhet, som exempelvis genereras av bonusar, 

marginellt är lägre kontra då denne har en mindre ägarandel. När ägarandel blir tillräckligt stor 

är det också troligt att värdeförändringen av aktierna genererar mer än vad VD:n erhåller i 

kompensation (Detzen & Zülch, 2012). Sambandet har även en koppling till VD:s ämbetstid, 

då det är troligt att, en längre ämbetstid har gjort att en VD haft tid att förvärva ett större 

aktiekapital i bolaget.  

 

Sammantaget utgör VD-byten (Beatty & Weber, 2006; Ramanna & Watts, 2012; Kabir & 

Rahman, 2016), VD:s rykte (Beatty & Weber, 2006; Hamberg, Paananen & Novak, 2011; 

Francis et al., 1996), VD kompensation (Beatty & Weber, 2006; Darrough et al., 2014; Cheng 

& Warfield, 2005) och ägarandel (Detzen & Zülch, 2012; Von Lilienfeld-Toal & Ruenzi, 2014) 

tillsammans det koncept som fortsättningsvis benämns ”VD Attribut”. De enskilda faktor har i 

tidigare undersökningar en korrelation med nedskrivningar av goodwill.  

   

Forskningen kring vad som driver nedskrivningar av goodwill har flertalet förklarande faktorer 

vilket gör det svårt att slå fast att en faktor är mer betydelsefull. Tidigare liknande studier 

uppvisar spretiga resultat och en mängd olika utformningar av empiriska modeller. Sambanden 

är många och studierna utmärks främst av ett reduktionistiskt perspektiv. Visnevskaá (2010) 

och Abuaddous, Hanefah, och Laili (2014) finner, till skillnad från många andra, att en VD:n 

under sitt första år inte är mer trolig att genomföra stora nedskrivningar av goodwill. Darrough 

et al., (2014) menar att kontant- och optionsbaserade bonusar har negativ inverkan på 

nedskrivningar av goodwill, medan Detzen och Zülch (2012) finner att korrelationen med 

kontantbonusar beror på bonusens storlek i förhållande till lönen. Författarna finner även att en 

mer förmögen VD kommer att göra mindre nedskrivningar av goodwill. Då tidigare studier 

visar på viss tvetydighet med avseende på vad som driver nedskrivningar av goodwill behöver 

området studeras ytterligare för att kunna utvinna vad som driver nedskrivningar av goodwill.    

 

Donaldson (2001) beskriver Contingency Theory som en teoretisk lins i vilken man kan 

undersöka organisationer. Inom ekonomistyrning hävdar forskare som tillämpar Contingency 

Theory, att det inte finns ett specifikt sätt för hur ett företag ska organiseras och att kontextuella 

faktorer har en betingade effekt (Gardin & Greve, 2004). Medan Contingency Theory 

undersöker förhållandet mellan strukturer och organisatoriska resultat1 under en bred lins, 

betingat av den kontext som företaget verkar i (Gardin & Greve, 2004), föreslår Strategic 

                                                 

1 Organisatoriska resultat relaterar till Organizational Outcomes (Watts & Zimmerman, 1990).  
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Management att handlingsutrymme kan vara en sådan betingande faktor (e.g. Ponomareva, 

2016; Otley, 2016; Gardin & Greve, 2004). Med Contingency Theory som utgångspunkt kan 

det argumenteras att VD Attribut visserligen har en påverkan på storleken av 

goodwillnedskrivningar, men att förhållandet är beroende av det handlingsutrymme som finns 

inneboende i verksamheten och i företagets omgivning (Hambrick & Finkelstein, 1987).  

 

Hambrick och Finkelstein (1987) delar upp den strategiska dimensionen av ledningens 

handlingsutrymme i tre olika nivåer; individnivå, kontextuell nivå och organisatorisk nivå. Den 

externa omgivningen i den kontextuella nivån har i tidigare empiriska studier visat sig ha 

signifikant inverkan på ledningens handlingsförmåga (Ponomareva, 2016). Den aktuella 

omgivningen som företaget verkar i är dynamisk och ledningen måste ges utrymme att hantera 

detta. Den organisatoriska nivån beskriver de faktorer inom organisationen som bidrar till att 

reducera eller öka ledningens handlingsutrymme. Potentiella tröghetsfaktorer (e.g. 

organisationens storlek och struktur), tillgängligheten av resurser (e.g. obundna resurser) och 

starka interna krafter (e.g. styrelsens inblandning i verksamheten) är några av faktorerna som 

kan leda till att ledningens handlingsutrymme reduceras (Hambrick & Finkelstein, 1987). Inom 

den organisatoriska nivån sammanvävs diverse Corporate Governance-faktorer som tenderar 

att öka eller reducera VD:s handlingsutrymme. Individnivån av handlingsutrymmet består 

främst av individens personliga egenskaper vilka ger upphov till mer eller mindre 

handlingsutrymme (Hambrick & Finkelstein, 1987). Handlingsutrymmets individnivå, 

kontextuella nivå och organisatoriska nivå är oberoende i förhållande till varandra och har 

således en enskild påverkan på handlingsutrymmet (se Bilaga 2).  

 

Hambrick och Finkelstein (1987) menar att en av anledningarna till att det finns tvetydiga 

resultat kring VD:s beslutfattande och organisatoriska utfall är att forskarna inte tagit hänsyn 

till företagets handlingsutrymme. Tidigare studier kring nedskrivningar av goodwill och VD 

Attribut har inte tagit hänsyn till det organisatoriska- och det kontextuella handlingsutrymmet 

som relaterar till VD:s beslutsfattande (cf. Darrough et al., 2014; Schäffer, Lüdtke, Bremer, & 

Häußler, 2012). Få studier har använt ett Contingency-perspektiv, vilket skulle kunna förklara 

bredden av skilda undersökningar kring VD Attribut samt vad som driver nedskrivningar av 

goodwill. Då VD Attribut undersöks genom att använda ett Contingency-perspektiv, där 

företagens kontext belyses, i form av organisatoriskt- och kontextuellt handlingsutrymme, så 

tillämpas ett mer holistiskt perspektiv.  
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Bailey, Hecht, och Towry (2011) finner att ledningen, med bonusar som incitament tillsammans 

med en hög nivå av handlingsutrymme, kommer handla i eget intresse. Om VD:n har incitament 

att skriva ned goodwill men saknar det handlingsutrymme som krävs för att fatta beslutet blir 

dennes incitament således oväsentligt. Utifrån ovanstående argument krävs det en viss grad av 

organisatoriskt- och kontextuellt handlingsutrymme för att VD:n ska kunna handla 

opportunistiskt (Hambrick & Finkelstein, 1987). Därför kommer denna studie att undersöka 

hur VD Attribut inverkar på nedskrivning av goodwill, betingat av organisatoriskt- och 

kontextuellt handlingsutrymme. Uppsatsen bidrar till litteratur inom Accounting Choice, genom 

ökad förståelse för hur val av redovisningsmetoder är influerade av VD Attribut. Studien 

förklarar hur Corporate Governance-faktorer verkar som en betingande kraft i förhållandet 

mellan VD:s beslutsfattande och organisatoriska resultat (e.g. Accounting choice).  

 

1.2 Frågeställning  

Hur påverkas nedskrivningar av goodwill av VD Attribut, betingat av kontextuellt- och 

organisatoriskt handlingsutrymme?  

 

1.3 Syftesformulering 

Syftet med denna studie är att förklara hur VD Attribut påverkar ett bolags 

goodwillnedskrivningar betingat av kontextuellt- och organisatoriskt handlingsutrymme.  

 

1.4 Avgränsning 

Studiens syfte avgränsar studien till att undersöka VD:n samt kontextuellt- och organisatoriskt 

handlingsutrymme.  Med en sådan avgränsning utesluts andra ledande befattningshavare så som 

ekonomichefen men även det individuella handlingsutrymmet. Med stöd av argumentationen i 

inledningen kan VD:n anses vara den med mest inflytande och den som har möjligheten att 

manipulera redovisningen. Av denna anledning undersöker denna studie VD Attribut. Likt 

Ponomareva (2016) så exkluderas VD:s individuella handlingsutrymme, då data kring VD:s 

personliga egenskaper är svåra att samla in, framförallt med studiens kvantitativa inriktning.  
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1.5 Disposition  

Kapitel 1 – Inledning 

Studiens bakgrund presenteras följt av en problematisering. Därefter följer denna studies 

forskningsfråga samt syfte och kapitlet avslutas med denna disposition. 

 

Kapitel 2 – Vetenskaplig Metod 

I det andra kapitlet presenteras studiens forskningsposition, forskningsansats och teorival. 

Kapitlet avslutas med källkritik.  

 

Kapitel 3 – Teoretisk Referensram 

Forskningens teoretiska stöd presenteras, de teorier som studien stödjer sig på kartläggs och de 

regelverks som måste efterföljas rörande goodwill beskrivs. Slutligen formuleras studiens 

hypoteser.  

 

Kapitel 4 - Empirisk Metod 

Här presenteras studiens urval och begränsningar, datainsamling och bortfall samt 

operationalisering. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. 

 

Kapitel 5 – Empirisk Analys 

Studiens empiriska resultat presenteras och analyseras för att sedan kopplas till teori och 

hypoteser.  

 

Kapitel 6 – Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser, implikationer och självkritik, bidrag 

samt förslag till framtida forskning.  
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2. Vetenskaplig metod 

I kommande avsnitt kommer studiens forskningsposition, forskningsansats, teorival 

och källkritik att presenteras för att ge en förståelse för den vetenskapliga metod som tillämpats 

för att uppnå syftet med denna studie.  

 

2.1 Forskningsposition och vetenskaplig ansats 

Syftet med denna studie är att förklara hur VD Attribut påverkar nedskrivningar av goodwill, 

betingat av kontextuellt och organisatoriskt handlingsutrymme. I studien tillämpas en 

positivistisk forskningsfilosofi där forskaren generaliserar genom att finna kausala samband, 

vilka bildar regler och lagar för hur fenomen kommer att bete sig i verkligheten (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2012) 

 

Positivistisk forskning associeras ofta med en deduktiv ansats där forskaren utgår från befintliga 

teorier för att generera hypoteser som prövas empiriskt (Saunders et al., 2012). Studien bygger 

på flera av de karaktärsdrag som utmärker en deduktiv ansats. En modell kommer att skapas 

utifrån befintliga teorier och tidigare empiriska resultat för att förklara orsakssambanden mellan 

variabler (Bryman & Bell, 2015; Saunders et al., 2012). Detta då studien vill förklara hur VD 

Attribut samt handlingsutrymme påverkar nedskrivningar av goodwill. En deduktiv ansats 

utgår ifrån ett antal steg där studien börjar med att identifiera befintliga teorier och empiriska 

resultat. Dessa bildar etablerade länkar mellan koncept eller variabler. I denna studie utgörs 

dem av VD Attribut och nedskrivningar av goodwill (Saunders et al., 2012). Därefter skapas 

en modell som förklarar relationen mellan variabler och koncept som formar hypoteser samt 

bygger en potentiell teori (Saunders et al., 2012). Hypoteser testas empiriskt och i de fall då 

resultatet inte stämmer överens med de regler och förhållande som format hypoteserna ska 

teorin anses felaktig eller modifieras. I dessa fall leder det till att processen startas om (Saunders 

et al., 2012). Om resultaten däremot är konsekventa med modellen och de uppsatta 

reglerna, bekräftas teorin (Saunders et al., 2012). 

 

Till skillnad från deduktion utgörs induktion av ett tillvägagångssätt där forskaren undersöker 

empirin för att kunna dra slutsatser som generaliseras till teorier (Bryman & Bell, 2015). 

Således är deduktion bättre lämpat för att testa teorier och hypoteser utifrån tidigare studier, 

samt möjligheten att generalisera till hela populationen utifrån teori och empiriska resultat 

förbättras (Bryman & Bell, 2015). Induktion används således snarare för att skapa nya teorier 
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och för att få djupare förståelse för empirin (Saunders et al., 2012).  Vid deduktion generaliserar 

forskaren från det generella till det specifika till skillnad från induktion som generaliserar från 

det specifika till det generella (Saunders et al., 2012). Denna studie syftar till att testa ett 

förhållande mellan variabler och koncept, utifrån befintliga teorier, vilket medför att en 

deduktiv ansats är lämplig. En deduktiv ansats kräver vidare att de koncept som studeras 

operationaliseras till mindre objekt vilka kan mätas kvantitativt (Saunders et al., 2012). 

 

Positivistisk forskning associeras ofta med en kvantitativ forskningsdesign, vilket tillämpas i 

denna studie (Saunders et al., 2012). Studiens positiva riktning utmärker sig som kvantitativ 

genom studiens förbestämda och strukturerade datainsamlingsmetod, deduktiva ansats och 

analysmetod (Saunders et al., 2012). Förbestämd data samlas in från årsredovisningar och 

databaser, det vill säga data som inte är beskrivande i den meningen att den behöver tolkas 

kvalitativt. En kvalitativ forskningsdesign blir därmed mindre lämplig då studien inte ämnar 

undersöka uppfattningar eller tolka numerisk data (Saunders et al., 2012). Tillika används 

insamlad data för att testa hypoteser och avfärda eller bekräfta teorier. Denna tillämpning av 

den deduktiva ansatsen ger ytterligare stöd åt en kvantitativ forskningsdesign (Saunders et al., 

2012). En kvalitativ forskningsdesign är bättre lämpad för studier som bygger på en induktiv 

eller abduktiv ansats (Saunders et al. 2012). Induktiva och deduktiva ansatser samt numerisk 

och icke-numerisk data kan användas i både kvalitativa och kvantitativa studier. Vad som 

utmärker studien som kvalitativ eller kvantitativ är beroende av hur forskaren använder den 

data som samlats in (Saunders et al., 2012). I denna studie används data för att testa formulerade 

hypoteser och teorier, inte för att skapa djupare förståelse genom tolkning, vilket en kvalitativ 

studie fokuserar på (Saunders et al., 2012). Mot denna bakgrund har studien en kvantitativ 

inriktning.  

 

Fördelen med en kvantitativ metod är att dataanalysen blir mer objektiv jämfört med kvalitativa 

metoder, samtidigt som tillförlitligheten och generaliserbarheten är hög (Denscombe, 2016). 

För att kunna generalisera resultaten i studien till hela populationen kommer stora mängder data 

samlas in. I en deduktiv ansats är mängden data som samlas in av stor betydelse för studiens 

möjlighet att generalisera (Saunders et al. 2012). Genom att använda stora mängder data 

minskar risken för felaktiga uppskattningar och generaliserbarheten förbättras (Körner & 

Wahlgren, 2015; Denscombe, 2016). 
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2.2 Teorival 

För att förklara hur de olika faktorerna hos en VD påverkar ett bolags goodwillnedskrivningar, 

betingat av kontextuellt- och organisatoriskt handlingsutrymme, utgår studien från tre teorier; 

Positive Accounting Theory, Agency Theory och Contingency Theory. 

 

Positive Accounting Theory gör antagandet att Managers beslutsfattande styrs av ett 

egenintresse och ett rationellt handlande som maximerar den egna förmögenheten. Ett strikt 

opportunistiskt beteende (Watts & Zimmerman, 1990). Samma antagande tillämpas även i de 

tidigare studier som undersöker sambandet mellan VD och nedskrivningar av goodwill (e.g. 

Beatty & Weber, 2006; Ramanna & Watts, 2012). I denna studie tillämpas antagandet i det 

avseende att VD antas vara opportunistisk vid beslut att skriva ned goodwill och genomför 

nedskrivningar efter vad som maximerar den egna förmögenheten. 

 

Då studien fokuserar på hur VD Attribut påverkar nedskrivningar av goodwill, med anknytning 

till de kontraktuella incitament som föreligger VD och aktieägare, blir antaganden från Agency 

Theory tillämpbara i denna studie. Nedskrivningar av goodwill som är influerade av VD:s 

opportunistiska beteende, där VD:n gynnas på aktieägarnas bekostnad, utgör en kostnad som i 

Agency Theory benämns Agency Costs eller agentkostnad (Eisenhardt, 1989). I syfte att likrikta 

aktieägarnas intresse med den verkställande direktörens kan styrelsen skapa kontraktuella 

villkor (Eisenhardt, 1989). Om kontraktsförhållandet inte är optimalt kommer agentkostnaden 

att bli högre på bekostnad av principalen (i.e. aktieägarna) genom att agenten (i.e. VD:n) 

använder redovisningsmetoder som utnyttjar det rådande kontraktuella förhållandet. I denna 

studie görs antagandet om att det finns företag där VD:n har incitament att utnyttja sin 

kontraktuella situation och att nedskrivningarna snarare är beroende av VD Attribut. Till följd 

av det antas det även att agentkostnaderna kommer vara högre för dessa företag. Problematiken 

behöver hanteras av bolagens styrelser genom olika övervakande åtgärder.   

 

För att förklara att det finns faktorer som har en modererande roll i VD:s beslutsfattande 

avseende goodwillnedskrivningar tillämpas Contingency Theory. Teoretiker inom Contingency 

Theory menar att det inte finns ett rätt sätt att organisera företaget (e.g Gerdin & Greve, 2004; 

Otley 2016). De kan finnas miljömässiga faktorer som gör att olika strategier har olika bra 

passform (i.e. fit) för olika typer av företag (Gerdin & Greve, 2004). Dessutom utgör företagens 

kontext en viktig aspekt för att förklara olika samband. Hambrick & Finkelstein (1987) menar 

att en sådan modererande variabel kan vara företagets kontextuella handlingsutrymme. 
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2.3 Källkritik 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar har gjorts via Google Scholar och Högskolan 

Kristianstads databas Summon. För att säkerställa att artiklar och teorier, som utgör 

byggstenarna i den deduktiva ansatsen och därmed även studien, har hög tillförlitlighet, har i 

första hand ABS journalguide använts. Detta för att utröna vilka artiklar som anses vara av hög 

eller mycket hög kvalité (Saunders et al., 2012). Vidare är ett kritiskt förhållningssätt viktigt i 

litteraturgenomgången för att sortera ut det som är viktigt och relevant för denna studie 

(Saunders et al., 2012). Artiklar publicerade i journaler som finns med i ABS ranking kan anses 

vara tillförlitliga då de är validerade av experter. Artiklar i journaler av särskilt hög kvalité 

anses de med rank 2 till 4 (Association Of Business Schools, 2015). Genom att använda ABS 

journalguide ökar reliabiliteten i denna studie (Bryman & Bell, 2012). 
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3. Teoretisk referensram  

I kommande kapitel presenteras först studiens bakomliggande teorier. Därefter beskrivs de 

regelverk som introducerats i kapitel 1. Slutligen presenteras denna undersöknings 

hypotesutveckling, följt av hypoteserna som ligger till grund för analysen.  

 

3.1 Studiens bakomliggande teorier  

 Agency Theory  

Eftersom att syftet med denna studie är att förklara hur VD Attribut påverkar nedskrivningar 

av goodwill och nedskrivningarna till stor del baseras på VD:s subjektiva bedömningar, blir 

agentteori en lämplig teoretisk utgångspunkt. Agentteorin intresserar sig för det förhållande 

som uppstår när en principal anlitar en agent för att utföra ett uppdrag åt principalen (Eisenhardt, 

1989). I vår studie utgör aktieägarna principalerna som tillsatt en VD som utgör agenten, för att 

styra företaget. Mer precist riktar agentteorin in sig på två problem som kan uppstå i ett 

principal- och agentförhållande (Eisenhardt, 1989). Det första problemet utgörs av svårigheten 

att kontrollera agenten. Detta händer när agenten och principalens incitament inte är likriktade, 

men även genom den informationsasymmetri som föreligger mellan agenten och principalen 

(Eisenhardt, 1989). Det andra problemet uppstår när agentens och principalens riskaptit inte 

överensstämmer, vilket medför att parterna kan ha olika preferenser för olika handlingar 

(Eisenhardt, 1989). För att behandla denna problematik ägnar sig agentteori åt att finna den 

samling av bäst lämpade kontrakt vilka likriktar aktieägarnas och VD:s intressen. Exempel på 

kontrakt kan vara, olika former av kompensation (e.g. beteende- och resultatinriktade kontakt) 

eller kontrakt som ställer krav på hur verksamheten ska skötas (e.g. information och 

organisatoriska kontrakt). Som en följd i processen med att minska informationsasymmetrin 

och likrikta intressen uppstår det som i litteraturen refererar till Monitoring- och Bonding Costs 

(Eisenhardt, 1989). Monitoring Costs avser de kostnader som uppstår på grund av att 

aktieägarna behöver övervaka VD:n (e.g. revisionskostnader). De ökade kostnaderna som det 

innebär att likrikta VD:s incitament med aktieägarnas i form av optioner, bonusar och liknande, 

är det som benämns Bonding Costs. Om inte företaget övervakar eller binder agenten till diverse 

kontrakt finns det en risk för Residual Losses (Eisenhardt, 1989). Denna kostnad relaterar till 

de fall då VD handlar opportunistiskt på bekostnad av aktieägarnas utdelning. Ett beteende som 

inte är helt ovanligt när VD:n beslutar om storleken av goodwillnedskrivningarna (Wen & 

Moehrle, 2016; Boennen & Glaum, 2014).  För att problemen ska uppstå finns det även vissa 
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antagande som behöver fastställas. Agentteorin gör antagandet att människors beslutsfattande 

präglas av begränsad rationalitet, att beslut tas med det privata intresset i beaktande samt att det 

finns en viss grad av riskaversion (Eisenhardt, 1989). 

 

Eisenhardt (1989) menar att agentteorin kan delas in i två spår, Principal-agentforskning och 

Positiv forskning (Jensen & Meckling, 1976). Den positiva forskningen fokuserar på att 

identifiera de tillfällen då principalen och agenten har motstridiga intressen. För att därefter 

identifiera olika Governance-mekanismer som kan motverka agentens självtjänande handlande 

(Eisenhardt, 1989). Jensen och Meckling (1976) menar att Managers som har en ägarandel i 

företaget också handlar mindre opportunistiskt. De antagande och den inriktning som den 

positiva agentteorin har utgör en bra grund att bygga vidare på i denna undersökning. Då 

liknande antagande och problematik föreligger när VD Attribut undersöks för att utröna hur 

dessa påverkar nedskrivningar av goodwill. Nedskrivningar som kanske inte alltid ligger i 

aktieägarnas intresse. 

 

 Positive Accounting Theory  

Forskare inom Positive Accounting Theory bygger vidare på Agency Theory men intresserar sig 

främst på de val av redovisningsmetoder som managers har att tillgå och hur valen är influerade 

av diverse incitament (Watts & Zimmerman, 1990). Antagande om att Managers handlingar 

drivs av individuella intressen att maximera sin privata förmögenhet, används för att förklara 

de redovisningsval som tillämpas (Watts & Zimmerman, 1990).  Författarna har konstruerat tre 

hypoteser, The Bonus Plan Hypothesis, Debt Hypothesis och Political Cost Hypothesis, som är 

utformade för att förklara vad som driver en Manager till att göra de redovisningsval han 

genomför (Watts & Zimmerman, 1990). 

 

Watts och Zimmerman (1978) menar att Managers med en bonus baserad på intäkter eller vinst 

kommer att tillämpa de redovisningsmetoder som påverkar sin ekonomiska ställnings bäst. Ett 

förfarande som beskrivs som Bonus Plan Hypothesis. I tidigare studier finns det stöd för att 

VD:n använder nedskrivningar av goodwill när de har incitament att manipulera redovisningen 

till sin fördel (e.g. Beatty & Weber, 2006). Studien tillämpar The Bonus Plan Hypothesis då 

VD:n antas agera opportunistiskt vid VD-byten, beroende på den kompensation som VD:n har, 

VD:s rykte och VD:s ägarandel. 

 



 

21 

Hur låneavtal är utformade kan komma att ha betydelse för Managerns preferenser för olika 

redovisningsmetoder. Watts och Zimmerman (1990) menar att när managers genom olika 

kontraktsförhållanden är bundna till en viss skuldsättningsgrad, kommer managers utforma 

redovisningen på ett sätt som inte äventyrar denna skuldnivå. En överträdelse av låneavtalet 

kan utgöra en kostnad som managern vill undvika. Denna problematik refererar till Debt 

Hypothesis (Watts & Zimmerman, 1990). Mot den bakgrunden argumenterar Watts och 

Zimmerman (1990) för vikten av att Managers kompensationsprogram utformas på ett 

genomtänkt sätt som inte ger upphov till att det utnyttjas på aktieägarnas bekostnad. I denna 

studie tillämpas antagandet om att VD:n är opportunistisk vid bedömningen av hur 

nedskrivning av goodwill ska redovisas. Framförallt när en VD har kompensation som är 

baserade på redovisningen. Med berörda antaganden är Positive Accounting Theory en bra teori 

att bygga vidare på i denna studie. 

 

 Earnings Management 

Till följd av att managers antas handla opportunistiskt och de kontraktuella incitament 

som agent och principal förhållandet ger upphov till, är det relevant att beakta vad tidigare 

litteratur har identifierat för situationer där VD:s opportunism utmärker sig. Positive 

Accounting Theory är en tillämpad form av agentteori som undersöker de val av 

redovisningsmetoder som VD:n kan göra för att manipulera redovisningen i eget intresse (Watts 

& Zimmerman, 1990). Master-Stout et al. (2008) menar att regleringen för goodwill-

redovisning under nuvarande regelverk ger upphov till nya möjligheter för Earnings 

Management. Earnings management är således en inriktning av Positive Accounting Theory i 

det avseende att båda teorierna syftar till att förklara VD:s val av redovisningsmetoder (Schäffer 

et al., 2011). Av denna anledning kommer avsnittet belysa olika former av Earnings 

Management och hur dessa tillämpas med avseende på nedskrivningar av goodwill. 

 

Det finns en rad olika definitioner av Earnings Management (EM). Healy (1985) samt Healy 

och Wahlen (1999) menar att EM är den händelse där Managers använder sitt omdöme i syfte 

att, vid uppförandet av årsredovisning eller vid strukturering av specifika transaktioner, 

vilseleda intressenter beträffande den underliggande substansen i företagets finansiella 

information. Eller för att påverka de utfall som ligger till grund för diverse kontraktuella 

förhållanden (Schäffer et al., 2011).  Schipper (1989, citerad i Davide et al., 2016) gör en mer 

preciserad definition och menar att EM innebär att en befattningshavare influerar den finansiella 

rapporteringen i syfte att tillgodose sina privata intressen. Eftersom att denna studie undersöker 



 

22 

förhållandet mellan VD Attribut och goodwillnedskrivningar, där goodwillnedskrivningar kan 

vara ett verktyg för EM, är det lämpligt att använda Schippers definition. Antagandet om att 

VD:s handlingar styrs av viss opportunism är i enlighet med Positive Accounting Theory och 

bidrar till att olika former av EM kan aktualiseras.  

 

Davide et al. (2016) menar att det går att urskilja fyra former av EM; Income Smoothing, Income 

Maximization, Income Minimization och Big Bath Accounting. Milgrom och Roberts (1992) 

menar att Income Smoothing kan vara aktuellt när redovisningen kommer visa på ett väldigt 

högt resultat. Ett högt resultat skapar förväntningar om högre resultat även kommande år. För 

att undvika för högt ställda förväntningar och den potentiella bestraffning som följer av att inte 

nå upp till förväntningarna, tillämpas de redovisningsmetoder som skjuter intäkter till framtiden 

istället för att de realiseras innevarande år (Davide et al., 2016). Vid nedskrivningar av goodwill 

kan alltså VD påverka bedömningen så att nedskrivningen blir större för det året som resultatet 

är ovanligt högt. 

 

Income Maximization syftar till att maximera intäkter för det innevarande året så att resultatet 

kan påvisas högre än det verkliga är (Davide et al., 2016). Ett sådant kortsiktigt handlande kan 

verkställas genom att överskatta upplupna intäkter eller genom att skjuta kostnader framåt. 

Metoden är endast försvarbar om det föreligger en risk att löneavtalets gränser överskrids eller 

då det föreligger specifika incitament (Davide et al., 2016). När det gäller VD:n kan ett sådant 

incitament utgöras av VD:s kompensations (Davide et al., 2016). En metod för att maximera 

intäkterna genom goodwillredovisning, kan vara att konstruerar nedskrivningstestet så att det 

inte visar på ett minskat värde av det uppköpta företagets framtida ekonomiska fördelar (cf. 

Kabir & Rahman, 2016; Petersen & Plenborg, 2010; Darrough et al., 2014) 

 

Income Minimization har många likheter med Income Smoothing men är mer kortsiktig i sin 

karaktär (Davide et al., 2016).  Denna form av EM syftar till att sänka resultatet när det väntas 

vara högre än vad analytiker och investerare förväntat sig (Beneish, 2001). Grundtanken är att 

det är bättre att möta givna förväntningar än att dessa överträffas. Förtaget kan i efterföljande 

perioder prestera enligt förväntan. Denna strategi kan VD:n tillämpa genom att göra större 

goodwillnedskrivningar än vad det verkliga värdet avspeglar. Mycket tyder på att 

tillvägagångssättet är vanligare om VD:n inte själv har varit med och fattat uppköps beslutet 

(Beatty & Weber, 2006; Hamberg, Paananen & Novak, 2011; Francis et al., 1996).  Beatty & 

Weber (2006) menar att en VD som har varit med och fattat uppköpsbeslutet inte vill försämra 

sitt rykte genom att erkänna att uppköpet var en dålig affär. Vilket, om en större nedskrivning 
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genomförs signalerar. Nedskrivningen är en följd av att nedskrivningstestets beräkningar som 

indikerat på lägre framtida kassaflöden eller synergieffekter. 

Om resultatet däremot redan är så lågt att, det oavsett vilken redovisningsmetod som tillämpas, 

inte går att justera resultatet så att det möter ägarnas och investerares förväntningar, finns det 

incitament att reducera resultatet ytterligare (Healy, 1985). Davide et al. (2016) menar att om 

resultatet redan är så dåligt att det inte går att göra något åt det, är incitamenten starka för att 

”offra ett år”. Denna strategi benämns “Big Bath” vilket refererar till det “kallbad” som 

företaget väljer att utsätta sig för. Syftet med denna operation är att skriva ned en tillgång 

innevarande år för göra mindre nedskrivningar efterföljande år (Davide et al., 2016). Big Bath 

har identifierats i samband med nedskrivningar av goodwill, där nedskrivningar har utgjort en 

metod för att genomföra detta ”kallbad” (e.g. Beatty & Weber, 2006; Darrough et al., 2014; 

Master-Stout et al., 2008). vidare menar Davide et al. (2016) att goodwill är ett av de viktigaste 

tillvägagångssätten för EM. Det blir därför relevant att i denna studie beakta metoderna för EM 

och förstå vad som driver en VD till att skriva ned eller avstå från att skriva ned goodwill. 

 

 Contingency Theory 

Donaldson (2001) beskriver Contingency Theory som en teoretisk lins i vilken man kan 

undersöka organisationer. Contingency Theory härstammar från organisationsvetenskapen och 

ifrågasätter påståendet att det finns ett bästa sätt att organisera och leda en organisation. 

Organisationer påverkas på olika sätt av interna och externa restriktioner vilket gör att olika 

företag möter olika utmaningar (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 2009; Gerdin & Greve, 

2004; Selto et al., 1995). Organisationer bör därför analyseras utifrån individuella 

förutsättningar, med omgivningen i beaktande och med hänsyn till den kontext i vilken 

företaget verkar. Forskare inom Contingency menar att faktorer som organisationens storlek, 

anpassning till miljön, teknologi, verksamhet och strategi alla har påverkan på sättet att styra 

en organisation optimalt (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 2009; Gerdin & Greve, 2004; Selto 

et al., 1995). En synergieffekt av att använda Contingency är en mer systematisk beskrivning 

av miljön (Mintzberg et al., 2009). En organisation bör, för att vara framgångsrik, ha interna 

harmoniserande system anpassade till dess externa restriktioner samt en balans mellan 

ledarskapsstil, arbetsuppgifternas utformning och förutsättningarna för arbetsstyrkan (Selto et 

al., 1995; Mintzberg et al., 2009; Otley, 2016; Gündüz 2014).     

   

I Contingency Theory återfinns följande centrala idéer. Det finns inget optimalt, universellt sätt 

att styra en organisation. Den organisationsstruktur/-design som ett företag väljer att anamma 
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måste, för att fungera optimalt, ha en fit som passar dess omgivning och som gör att 

organisationens olika system samspelar (Otley, 2016). Hur Contingency fit har mätts i olika 

studier skiljer sig åt men konceptet bygger alltid på mått av effektivitet i någon form (Otley, 

2016). Tillämpas en bra fit uppnås högre effektivitet än vid en dålig fit (Otley, 2016). Gerdin 

och Greve (2004) som menar att mer eller mindre framgångsrika kombinationer av kontext och 

struktur förklarar varför företag presterar bättre eller sämre resultat. Tidigare forskning har 

konflikterande resultat vilka enligt Gerdin och Greve (2004) kan förklaras genom olika 

uppfattningar av fit. Författarna identifierar olika typer av fit, för olika situationer, som är 

lämpliga att applicera på olika typer av hypoteser. Modellen tar även hänsyn till, hur variablerna 

samspelar och om det är en typ av relation som hypotiseras eller dess effektivitet (Gerdin och 

Greve, 2004).   

 

Då Gerdin och Greve (2004) ser kontext som den betingande faktorn menar Strategic 

Management-forskningen att även struktur kan utgöra en sådan (Otley, 2016; Ponomareva, 

2016). Handlingsutrymme är en aspekt som behandlar både kontext och struktur. Ledningens 

handlingsutrymme varierar beroende på den miljö som företaget verkar i och kan enligt 

Hambrick och Finkelstein (1987) kategoriseras i tre nivåer. Dessa är individnivå, kontextuell 

nivå och organisatorisk nivå. I denna studie är både den kontextuella- och den organisatoriska 

nivån influerad av Ponomareva (2016). Organisationer i dynamiska miljöer behöver ha 

handlingsutrymme då ledningen snabbt måste kunna hantera förändringar. Vilken typ av 

övervakning som tillämpas och i vilken utsträckning utgörs av bedömningar, anpassade till 

graden av dynamik i företagets omgivning (Ponomareva, 2016). Graden av osäkerhet i 

organisationens omgivning beskrivs av (Hansen et al., 2003, citerad i Otley, 2016) som en av 

de viktigaste externa kontingensfaktorerna. Den organisatoriska nivån, representerat av 

Potentiella tröghetsfaktorer, Resurstillgänglighet och Starka interna krafter som beskriver de 

faktorer inom organisationen som bidrar till att reducera eller öka ledningens 

handlingsutrymme (Ponomareva, 2016). Corporate Governance-mekanismer utgör ett sätt att 

undersöka det organisatoriska handlingsutrymmet.   

 

Contingency Theory medger att olika miljöer ger organisationer olika förutsättningar, samt att 

det inte finns ett enda optimalt sätt att hantera processer för organisationen, dess beslutsfattande 

och ledarskap (Gerdin & Greve, 2004; Otley 2016). Teorin bildar en viktig aspekt i att förklara 

konflikterna som återfinns i forskningsresultaten av tidigare studier. I denna studie 

implementeras Contingency Theory genom att innefatta såväl kontextuellt- som organisatoriskt 
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handlingsutrymme, vilka tillsammans representerar både kontext- och strukturaspekterna av 

teorin (Se bilaga 1). Genom Contingency fit-modellen i Gerdin och Greve (2004) så skapas 

bättre jämförbarhet och en klarare approach. Då hänsyn tas till handlingsutrymmet går denna 

studie på djupet i hur en organisations kontext ser ut och hur den påverkar de undersökta 

företagen. Det kontextuella och organisatoriska handlingsutrymmet är således potentiellt 

betydelsefulla, betingande faktorer i sambandet mellan VD Attribut och nedskrivningar av 

goodwill.   

 

3.2 Regelverk 

Börsnoterade företag i Sverige är sedan räkenskapsår 2005, tvingade att implementera IFRS 

(International Financial Accounting Standards) som redovisningsstandard. Samtliga företag 

som adopterat IFRS måste tillämpa IFRS 3, IAS 36 samt IAS 38 i frågor som rör goodwill, 

nedskrivning av tillgångar och immateriella tillgångar (Deloitte, 2017; Marton, Pettersson, & 

Lundqvist, 2016). 

 

 IFRS 3 

IFRS 3 – Rörelseförvärv (Business Combinations) har till syfte att öka relevans, tillförlitlighet 

och jämförbarhet i informationen rörande rörelseförvärv och dess effekter. Standarden reglerar 

hur tillgångar och skulder i samband med rörelseförvärv ska redovisas och mätas samt 

rapporteras i finansiella rapporter. Ett rörelseförvärv enligt IFRS 3 beskrivs som, en transaktion 

eller annan händelse i vilken en förvärvare erhåller kontroll av en eller flera företag. Inom 

termen rörelseförvärv ryms även fusioner av bolag. IFRS 3 tillämpas vid redovisning av 

rörelseförvärv med undantag för samriskföretag (Joint venture), skapande av samriskföretag, 

förvärv av tillgångar som inte ryms inom definitionen för ett företag samt förvärv som 

genomförs av en investeringsenhet i eget dotterbolag (Marton et al., 2016). 

 

Förvärvsmetoden används vid alla rörelseförvärv och innehåller fyra steg. Dessa är att (I) 

identifiera köparen, (II) fastställa förvärvstidpunkten och redovisning, (III) värdering av de 

identifierbara förvärvade tillgångarna, övertagna skulder och eventuella innehav utan 

bestämmande inflytande i det förvärvade bolaget, samt (IX) redovisning och värdering av 

goodwill eller uppkommen vinst (Marton et al., 2016). 
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Goodwill beräknas som skillnaden mellan identifierbara tillgångar i det förvärvade företaget 

och köpeskillingen vid ett företagsförvärv, det vill säga den överskridande delen av 

köpeskillingen. IFRS 3 reglerar att immateriella tillgångar som förvärvats skall särskiljas ifrån 

goodwill om de uppfyller definitionen för en tillgång (e.g. kundregister) (Deloitte, 2017). 

Identifierbarhet är ett krav för att kunna särskilja immateriella tillgångar (Marton et al., 2012). 

Goodwill redovisas inte som en immateriell tillgång då posten vid förvärvstillfället 

sammanfattar värdet av en immateriell tillgång som inte är identifierbar. Posten måste dessutom 

omfatta det värde som inte uppfyller definitionen för en tillgång (Marton et al., 2012). 

 

Hamberg et al., (2011) rapporterar att reglerna i IFRS 3 utgjorde den viktigaste förändringen 

för listade företag när Sverige adopterade IFRS år 2005. Deras analys visar att då den årliga 

avskrivningsskyldigheten försvann resulterade det i att svenska bolag redovisade högre resultat 

och mer goodwill. Nedskrivningarna av goodwill har däremot inte ökat.  

 

 IAS 36 

IAS 36 - Nedskrivningar (Impairment of Assets) syftar till att säkerställa att företagets tillgångar 

inte redovisas för högt, eller inte till ett högre värde än återvinningsvärdet, det vill säga det 

högsta av verkligt värde minus kostnader för avveckling, och nyttjandevärdet (Deloitte, 2017). 

Nedskrivningsbehov av goodwill prövas årligen och kräver att goodwillposten fördelas på 

förvärvarens kassagenererande enheter (CGU:s), vilka förväntas generera synergieffekter (i.e. 

ökade framtida kassaflöden) av rörelseförvärvet (Marton et al., 2016).  Vid nedskrivningstestet 

allokeras goodwill till respektive CGU för att jämföra enhetens redovisade värde och 

tillhörande goodwill, med återvinningsvärdet (Marton et al., 2016). Skulle det redovisade 

värdet överstiga återvinningsvärdet för enheten så redovisas en nedskrivning. Det redovisade 

värdet ska, om mätbart inte vara lägre än, verkligt värde minus kostnad för avveckling/ 

försäljning eller nyttjandevärdet (Marton et al., 2016).       

 

IAS 36 redovisar en lista över potentiella indikatorer på nedskrivning. Vid en indikation på att 

en tillgång ska skrivas ned, så beräknas återvinningsvärdet (Deloitte, 2017). Bedömningar gör 

företagen själva, vilket gör att posten om så är önskan, är lätt att manipulera. Om ett 

nedskrivningsbehov föreligger måste nedskrivningen kostnadsföras i resultaträkningen. Som 

presenterat i bakgrunden kan goodwill utgöra en stor procentandel av ett företags tillgångar, 

vilket medför att värderingen av goodwill kan ha en väsentlig inverkan på resultatet som 

redovisas.  
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 IAS 38 

Eftersom att goodwill är en immateriell tillgång är det för vidare förståelse, viktigt att förstå 

vad en immateriell tillgång är och hur IAS 38 definierar en sådan tillgång. Vad som ska 

klargöras är att goodwill endast kan uppstå i ett uppköp i enlighet med IFRS 3 (Alfredson et 

al., 2009). Vidare är en immateriell tillgång en identifierbar och icke-monetär tillgång som 

saknar fysisk form (Alfredson et al., 2009). Identifierings Kravet uppfylls om det går att 

separera tillgången från den övriga massan och säljas till en tredje part och företaget innehar 

den legala rättigheter (Alfredson et al., 2009). En immateriell tillgång saknar även fysisk form, 

vilket innebär att det inte går att se eller röra vid tillgången (i.e. ett patent). För att ett företag 

ska få kapitalisera en utgift som en immateriell tillgång ska även de ekonomiska fördelarna 

tillfalla företaget (Alfredson et al., 2009).  

 

3.3 Hypotesutveckling 

Mot de förutsättningar och antaganden som studien bygger på konstrueras i kommande avsnitt 

sex stycken hypoteser. De fyra första hypoteserna beskriver hur VD Attribut leder till mer 

nedskrivningar av goodwill. Därefter presenteras två hypoteser som förklarar det modererande 

sambandet mellan VD:s handlingsutrymme och nedskrivningar av goodwill. 

Handlingsutrymmet spelar en central roll för VD:s möjligheter att fatta beslut men även för 

möjligheten att manipulera redovisning (Hambrick & Finkelstein, 1987). Bailey et al. (2011) 

menar att en ledning med bonusar som incitament, tillsammans med en hög nivå av 

handlingsutrymme, kommer att handla i eget intresse. Av denna anledning förväntas mer 

organisatoriskt- och kontextuellt handlingsutrymme förstärka effekten som VD Attribut har på 

nedskrivningar av goodwill. I slutet av stycke 3.3.6 illustreras undersökningens ställda 

hypoteser (se Figur 1).  

 

 VD-Byte 

VD:s ämbetsperiod är vida omdiskuterat och det finns motstridiga bevis för vilken inverkan 

denna variabel har på den finansiella rapporteringen. Enligt Bornemann (2015) så kan den 

tidiga delen av en VD:s ämbetsperiod vara utav extra vikt. Då en individs prestation ofta mäts 

i jämförelse mot tidigare prestationer och inte enbart i absoluta mått, så är det i den tidiga delen 

av anställningen som VD säkrar sin position i företaget (Kahne & Tversky, 1979 citerad i 
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Bornemann, 2015). En stor mängd forskning kring goodwillnedskrivningar pekar på Big Bath 

som drivande faktor (e.g. Davide et al., 2016: Darrough et al., 2014; Beatty & Weber, 2006).  

 

Big Bath-rapportering innebär att VD:n, eller andra ledande befattningshavare, vidtar åtgärder 

som leder till en kraftig reducering av företagets resultat. Ett sätt för ett företag att genomföra 

detta är redovisa stora goodwillnedskrivningar (AbuGhazaleh et al., 2012). Francis et al. (1996) 

finner att Sannolikheten för en goodwillnedskrivning ökar om företaget bytt nyckelpersoner i 

ledande ställning. Undersökningar, utförda i USA och Kanada, stödjer ställningstagandet och 

menar att opportunistiska goodwillnedskrivningar genomförs i samband med att en ny VD 

träder in i bolaget (Beatty & Weber, 2006; Jordan & Clark, 2015). Ramanna och Watts (2012) 

samt Kabir och Rahman (2016) rapporterar att en ny VD tenderar att bidra till mer 

goodwillnedskrivningar under sitt första år. Darrough et al. (2014) och Master-Stout et al. 

(2008) menar att en ny VD, i syfte att ge sig själv bättre förutsättningar för resterande del sin 

ämbetstid, gör stora nedskrivningar vid tillträdet. 

 

En ny VD hålls sällan ansvarig för företagets tidigare resultat och ges därmed en möjlighet att 

beskylla det, vid året för tillträdet, dåliga resultatet på den tidigare ledningen. Den nya VD:n 

kan ta upp stora goodwillnedskrivningar under sitt första år och hänföra delar av postens 

negativa innebörd till föregående VD:s dåliga förvaltning (Abdul Majid, 2015; Riedl, 2004). 

Då stora nedskrivningar genomförs motverkas framtida resultatpåverkande effekter. Den 

verkställande direktören kan därmed både förbättra kommande års resultat och vinna legitimitet 

i ögon på företagets intressenter (Abdul Majid, 2015; Riedl, 2004; Francis et al., 1996). Genom 

att tillämpa Big Bath i börja av ämbetstiden kan den verkställande direktören minimera 

nackdelarna som beteendet annars hade haft på dennes anseende och kompensation. Stora 

nedskrivningar i början av ämbetstiden behöver trots det inte relatera till denne personligen då 

de kan utgöra en strategi som implementeras i syfte att vinna legitimitet hos företagets 

intressenter. Mot bakgrund av ovanstående argument och de tidigare studiernas resonemang, 

förväntas en ny VD ge upphov till större nedskrivningar av goodwill, jämfört med tidigare 

perioder och företag som inte genomfört något VD-byte. 

 

H1a: Det finns ett positivt samband mellan VD-byten och nedskrivningar av goodwill. 
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 VD Kompensation 

Jensen och Meckling (1976) ägnade sig åt att finna de kontrakt som var bäst lämpade för att 

likrikta VD:s och aktieägarnas incitament. De menar bland annat att olika former av 

kompensationslösningar som binder agentens privata förmögenhet till företagets resultat kan 

utgöra ett effektivt redskap för att likrikta incitament parterna emellan. Watts och Zimmerman 

(1986, citerad i Watts & Zimmerman 1990) bygger vidare på agentteorin och menar att VD:n 

är opportunistisk och påverkas av olika incitament vid val av redovisningsmetoder. Något som 

Earnings Management litteraturen tar fasta på för att förklara vilka faktorer (e.g. bonussystem) 

som driver vilken typ av handlande (e.g. Income Maximization) (Davide et al., 2016). När 

kompensation såsom bonusar och optioner baseras på företagets resultat har VD incitament att 

generera höga resultat till fördel för aktieägarna, vilket utgör det grundläggande syftet med 

bonusen. Men när resultatet avviker från den resultatnivån som genererar bonus eller utdelning, 

finns det starka incitament att avstå får att skriva ned goodwill, höja resultatet och ändå erhålla 

bonus (Beatty & Weber, 2006). Ett scenario som är förväntat då studien antar att VD:s val av 

redovisningsmetoder styrs av intresset att maximera sin privata förmögenhet och att 

handlingarna styrs av rationalitet (Watts & Zimmerman, 1990).  Ramanna och Watts (2012) 

finner att mindre goodwillnedskrivningar är vanligare när VD:n har en kompensation som 

baseras på företagets resultat. Liknande observationer görs av Shalev et al. (2011) som tillägger 

att sambandet upphör om bonusen är baseras på kassaflöden. Nettoresultatet kan därmed vara 

under angrepp av olika former Earnings Management, såsom av- och nedskrivningar.  Detzen 

och Zülch (2012) finner ytterligare stöd och menar att en VD med kontant- eller resultatbaserad 

bonus redovisar mer goodwill. Vidare menar de att sambandet endast existerar när bonusen 

utgör 150 till 200 procent av VD:s ordinarie lön (Detzen & Zülch, 2012).  Darrough et al. (2014) 

argumenterar för att både kontantbaserade och optionsbaserade kompensationssystem leder till 

att goodwillnedskrivningar manipuleras i större utsträckning. Avgörande för om VD:n kommer 

göra nedskrivningar eller inte är således huruvida VD:s förmögenhet är beroende av företagets 

resultat och om VD:n handlar opportunistiskt eller inte. Tidigare studier har funnit ett samband 

mellan storleken på VD:s bonus, om VD:n har en bonus baserad på företagets resultat eller 

aktiekurs och nedskrivningar av goodwill. Det finns således indikationer som antyder på att 

VD:s incitament att manipulera redovisning är kopplat till i vilken utstickning VD:s 

förmögenhet är kopplad till företagets resultat. Om VD:n dessutom har en stor bonus i 

förhållande till sin lön är den personliga förmögenheten starkare kopplad till företagets resultat. 

Mot denna bakgrund och med antagandet om att VD:n är opportunistisk och nyttomaximerande, 
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kommer en VD då kompensation är baseras på företagets redovisade resultat och med en stor 

bonus i förhållande till lönen, manipulera redovisning genom att reducera nedskrivningar av 

goodwill och maximera sin privata förmögenhet.  

 

H1b: Det finns ett negativt samband mellan storleken av VD:s kompensation och 

nedskrivningar av goodwill.  

 

 VD-Rykte 

Ramanna och Watts (2012) finner stöd för att en VD med längre ämbetstid kommer göra mindre 

nedskrivningar av goodwill. Beatty och Weber (2006) gör liknande observationer och menar 

att det är mer sannolikt att en VD med längre ämbetstid även var delaktig i uppköpsbeslutet. 

Stora goodwillnedskrivningar vore således ett strategiskt misslyckande för VD:n då uppköpet 

inte visat sig så lyckat som man ursprungligen trott (Ramanna & Watts, 2012; Beatty & Weber, 

2006). Ramanna och Watts (2012) menar således att VD:n skyddar sitt rykte genom att tillämpa 

inkomsthöjande redovisningsmetoder genom att undvika nedskrivningar av goodwill. Detta för 

att inte erkänna sin oförmåga att lyckas operationalisera och identifiera synergieffekterna som 

uppköpet ursprungligen syftade till att generera. VD:n skyddar således sitt rykte från att 

förknippas med strategiskt misslyckade uppköp genom att undvika goodwillnedskrivningar 

(Ramanna & Watts, 2012; Beatty & Weber, 2006). Francis, Huang, Rajgopal och Zang (2008) 

argumenterar för att en VD med starkt rykte har längre ämbetstid då styrelsen är mer benägen 

att hålla kvar en VD som presterar bra och har starkt rykte. VD:s ämbetstid är således en av de 

delar som utgör VD:s rykte (Ramanna & Watts, 2012; Beatty & Weber, 2006; Francis et al., 

2008). Francis et al. (2008) menar att en VD:s rykte även kan reflekteras i hur frekvent VD:n 

är omnämnd i olika tidskrifter. Milbourn (2003) instämmer i resonemanget och tillägger att en 

VD som är rekryterad utifrån företaget också har ett starkare rykte. Milbourn (2003) menar att 

det är en betydligt större risk och innebär större hinder för företaget att rekrytera en VD utifrån 

jämfört med en internrekrytering. Milbourn (2003) menar att anledningen till att VD:n 

rekryteras externt beror på att VD:n har ett bättre rykte. Således rättfärdigar ryktet risken med 

att rekrytera externt. Vidare finner Francis et al. (2008) även att en VD med bättre rykte 

tillämpar mer Earnings management och förknippas med lägre Earnings Quality. Francis et al. 

(2008) menar att en VD med bra rykte delvis erhåller sitt goda rykte genom att ständigt leverera 

goda resultat, vilket när redovisningen tillåter det, uppnås genom att manipulera redovisning 

till fördel för sitt goda rykte. Det går således att argumentera för att VD:s försök att försvara 
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sitt rykte kan ha betydelse för hur handlingsutrymmet vid nedskrivningstestet i IAS 36 utnyttjas. 

VD:n kan således låta utföra testet så att det inte indikerar på något nedskrivningsbehov och 

undviker då en nedskrivning av goodwill.  VD:s rykte har således en inverkan på hur stora 

nedskrivningar av goodwill företagen kommer att göra. Francis et al. (2008) dokumenterar att 

en VD med bra rykte tenderar att associeras med lägre kapitalkostnad, högre aktiekurser och 

högre lön. Vidare finns det alltså starka incitament för VD:n ska behålla sitt goda rykte i stunder 

där ledarskapet ifrågasätts. För att undersöka sambandet mellan VD:s rykte och nedskrivningar 

av goodwill utformas följande hypotes.  

 

H1c: Det finns ett negativt samband mellan VD:s rykte som företagsledare och storleken 

på företagets goodwillnedskrivning. 

 

 VD:s Ägarandel 

AbuGhazaleh et al. (2012), Muller et al. (2012) och Hamberg och Beisland (2014) finner ett 

samband mellan bolags rapportering av goodwillnedskrivningar och fallande aktiekurser. 

Starka incitament kan således finnas för att bibehålla en hög aktiekurs vilket i sin tur skapar 

incitament för att inte skriva ned goodwill. Nedskrivningar av goodwill har en negativ inverkan 

på företagets resultat vilket kan skapa incitament för Earnings Management.  

 

Lilienfield-Toal och Ruenzi (2014) finner att en VD med hög ägarandel i bolaget är associerad 

med att ha en positiv inverkan på företagets aktiekurs och resultat. Resultaten i studien visar att 

ett större ägarskap i bolaget får till följd att VD:s totala kompensation är lägre, allt annat lika. 

Sammantaget finner författarna att ägarskap har en stark koppling till VD:s incitament att öka 

bolagets värde. LaFond och Roychowdhury (2008) menar att när ledningens ägarandel ökar 

likriktas aktieägarnas och ledningens intresse. En VD med hög ägarandel skulle kunna vara en 

förklaring till varför företaget bedriver Income Maximization. Då beslut gällande 

nedskrivningar av goodwill kommer att påverka företagets resultat är det rationellt att anta att 

ägarandelen i bolaget påverkar redovisningen av goodwill. Med beaktande av ovanstående 

argument formulerar vi följande hypotes: 

 

H1d: Det finns ett negativt samband mellan VD:s ägarandel och nedskrivningar av 

goodwill. 
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 VD – Attribut, betingat av kontextuellt handlingsutrymme 

Eftersom denna studie undersöker hur VD Attribut, med antagandet om att VD:s handlingar 

styrs av opportunism, leder till mer nedskrivningar av goodwill, är det relevant att ta hänsyn till 

om VD:n har det handlingsutrymme som krävs för att tillämpa Earnings Management. 

Contingency teoretiker menar att kontexten som företagen verkar i har betydelse för hur 

företaget ska organiseras och de organisatoriska resultat som produceras (Mintzberg et al., 

2009; Gerdin & Greve, 2004; Selto et al., 1995). Företagens kontextuella miljö skiljer sig åt 

avsevärt, vilket ställer skilda krav på vad företagens organisation behöver förhålla sig till och 

hur de på bästa sätt organiseras för att uppnå högsta möjliga resultat. Företagets kontextuella 

miljö kan således betraktas som en betingade faktor med avseende på företagets organisatoriska 

resultat (Gerdin & Greve, 2004). Forskare inom Strategic Management menar vidare att 

organisatoriska strukturer även kan utgöra en sådan betingad faktor (Otley, 2016; Ponomareva, 

2016). Vidare menar Hambrick och Finkelstein (1987) att VD:s handlingsutrymme kan 

betraktas med utgångspunkt i företagets kontextuella-, organisatoriska- och individuella 

handlingsutrymme. Det kontextuella handlingsutrymmet utgöras av graden av variation och 

förändring som företagets dynamiska miljö tillåter medan det organisatoriska handlings-

utrymmet utgör i vilken uträckning organisationen är mottaglig för ständigt växlande 

förhållanden och i vilken utsträckning organisationen i sin miljö tillåter VD:n att agera utifrån 

dessa förhållanden (Hambrick och Finkelstein, 1987).  

 

VD:s inflytande över företagets organisatoriska resultat påverkas således av den dynamiska 

miljön företaget verkar i och det kontextuella handlingsutrymme som denna miljö ger upphov 

till (Finkelstein, Hambrick & Cannella, 2009). Vidare består kontextuellt handlingsutrymme av 

företagets produktdiversifiering, marknadstillväxt, branschstruktur, instabilitet i efterfrågan, 

industri specifika regleringar och starka utomstående krafter (Hambrick & Finkelstein, 1987; 

Ponomareva, 2016; Finkelstein & Boyd, 1998). 

 

Enligt Hambrick och Finkelstein (1987) är omfånget av möjliga handlingar som VD:n har till 

sitt förfogande beroende av hur differentierad produkten eller tjänsten är som företaget säljer. 

Som exempel kan energibranschen nämnas med typiskt låg grad av produktdifferentiering. I 

denna bransch förväntas inte VD utsättas för lika mångfacetterade utmaningar och behöver 

således inte ett lika brett omfång av handlingar till sitt förfogande, alltså begränsas VD:s 

kontextuella handlingsutrymme (Hambrick & Finkelstein, 1987; Ponomareva, 2016). Företag 

med hög marknadstillväxt förknippas med hög aktivitet och en miljö av ytterst föränderlig 
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karaktär. De kontextuella förutsättningarna kräver att VD:n kan förhålla sig till en dynamisk 

omvärld genom att vara mer handlingskraftig (Ponomareva, 2016). Hög marknadstillväxt är 

följaktligen associerad med oförutsägbara förändringar och utspelar sig ofta under 

företagets tillväxtfas vilket även är den period där VD:n anses ha mest handlingsfrihet 

(Hambrick & Finkelstein, 1987).  

 

Vidare är företag i en mer konkurrensutsatt bransch mer utsatta för förändring och innovativa 

strategiska val. Branscher med oligopolliknande strukturer, med en eller ett fåtal konkurrenter, 

där aktörerna följer marknadens väletablerade och normerande regler, präglas inte av lika stort 

handlingsutrymme (Hambrick & Finkelstein, 1987; Ponomareva, 2016). Bolag med produkter 

och tjänster som generellt har hög instabilitet i efterfrågan förknippas med hög osäkerhet i det 

avseendet att efterfrågan ständigt behöver mötas av en matchande produktionskapacitet. 

Företaget behöver bemöta denna problematik genom att tillgodose VD:n med mer 

handlingsfrihet (Ponomareva, 2016). Industri specifika regleringar avser de fall där ett företag 

är bundet till att förhålla sig till en särskild uppsättning av regler. Hambrick och Finkelstein 

(1987) menar att en VD som är verksam i ett företag som är begränsat av industrispecifika 

regelverk kommer även bli begränsad i sitt handlingsutrymme. Avslutningsvis avser starka 

utomstående krafter intressenternas och företagets maktförhållande. Hambrick och Finkelstein 

(1987) menar att intressenter såsom leverantörer, kunder och större konkurrenter kan begränsa 

VD:s handlingsutrymme genom diverse krav och förväntningar som VD:n måste förhållas sig 

till. Ponomareva (2016) poängterar att starka utomstående krafter inte varit i fokus i tidigare 

studier varför det är svårt att utröna effekten på VD:s handlingsutrymme.  

 

Efter implementeringen av IAS 36 i Sverige har goodwillnedskrivningar gått från årliga 

amorteringar till att årligen testa ifall det föreligger något nedskrivningbehov (Wen & Moehrle, 

2016). Som tidigare nämnts är nedskrivningstestet förknippat med betydligt mer subjektiva 

bedömningar, vilket lämnar VD:n med betydligt mer handlingsfrihet och möjligheter med 

avseende på storleken och frekvensen av goodwillnedskrivningar (Wen & Moehrle, 2016). 

Ramanna och Watts (2012) menar att nedskrivningstestet baseras på icke-verifierbar data samt 

hög grad av osäkerhet och argumenterar därför för att VD:n kommer att dra nytta av situationen 

och tillfredsställa sina privata intressen. Tidigare studier har visat att VD:n utnyttjar det 

inneboende handlingsutrymmet som finns i IAS 36 och därmed även sin position som agent i 

agentförhållandet, snarare än att tillgodose marknaden med riktig och tillförlitlig 

redovisningsinformation (Wen & Moehrle, 2016).   
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Har VD inte något organisatoriskt- eller kontextuellt handlingsutrymme är bredden av beslut 

som kan fattas starkt begränsade. Möjligheterna till att handla opportunistiskt blir således 

drastiskt försämrade (Hambrick & Finkelstein, 1987; Wen & Moehrle, 2016). Vidare finner 

Bailey et al. (2011) att ledningen med bonusar som incitament, tillsammans med en hög nivå 

av handlingsutrymme, kommer handla i eget intresse. Således spelar handlingsutrymmet en 

avgörande roll för om VD:n kan handla opportunistiskt eller inte.  

 

Ponomareva (2016) menar att företag med hög produktdifferentiering, hög marknadstillväxt, 

hård konkurrens (i.e. branschstruktur), hög grad av instabilitet i efterfrågan, få industri 

specifika regleringar och svaga utomstående krafter kommer leda till mer kontextuellt 

handlingsutrymme. Vid ett VD-byte innebär det att om en VD har mindre kontextuellt 

handlingsutrymme kommer möjligheterna till att tillämpa Earnings management-metoder 

såsom Big-Bath vara begränsade (Beatty & Weber, 2006). Således kommer ett mindre 

kontextuellt handlingsutrymme inverka negativt på sambandet mellan nedskrivningar av 

goodwill och VD-byte.  

 

Den verkställande direktören kan ha incitament att tillämpa Income Maximization i form av, 

kompensationsprogram baserade på företagets vinst (i.e. bonusar och optionsprogram) (Detzen 

& Zülch, 2012), ett rykte som behöver beskyddas (Ramanna & Watts, 2012) eller en hög 

ägarandel. I de fall bolaget har mindre kontextuellt handlingsutrymme, antas VD:n inte ha 

samma möjligheter att undvika goodwillnedskrivningar, i samma utsträckning som om 

företaget haft mer kontextuellt handlingsutrymme. Således kommer mer kontextuellt 

handlingsutrymme inverka positivt på sambandet mellan VD Attribut och nedskrivningar av 

goodwill. Mot denna bakgrund formuleras följande hypotes: 

 

H2: Ett ökat kontextuellt handlingsutrymme kommer förstärka effekten av VD Attribut 

på nedskrivningar av goodwill.  
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 VD – Attribut, betingat av organisatoriskt handlingsutrymme 

Den organisatoriska nivån, representerat av Tröghetsfaktorer, Resurstillgänglighet, Starka 

interna krafter samt Kapitalstruktur och beskriver de faktorer inom organisationen som bidrar 

till att reducera eller öka ledningens handlingsutrymme (Ponomareva, 2016). Tröghetsfaktorer 

kan enligt Ponomareva (2016) bland annat härstamma från ett företags storlek och 

kapitalintensitet (Hambrick och Finkelstein, 1987). Då ett stort företag har verkat länge, med 

många rörliga delar och en inarbetad företagskultur så har storleken en reducerande effekt på 

VD:s handlingsutrymme (Finkelstein et al., 2009). Resurstillgänglighet utgörs av företagets 

tillgång till likvida medel och är en viktig strategisk beståndsdel för företagets utveckling. En 

hög grad av resurstillgänglighet leder till fler valmöjligheter för ledningen, vilket i sin tur leder 

till ett ökat handlingsutrymme (Finkelstein et al., 2009). Kapitalstruktur utgörs av hur högt 

belånat företaget är (Finkelstein et al., 2009). Enligt Agency-perspektivet så reduceras 

ledningens handlingsutrymme om företaget är högt belånat (Jensen, 1986; Maug, 1997 citerade 

i Ponomareva, 2016). En hög skuldsättning är förknippat med reducerade kassaflöden, högre 

finansiell oro och ett ökat tryck från företagets långivare (Ponomareva, 2016). Hur 

maktförhållanden är distribuerade inom bolaget, styrelsen inblandning i verksamheten samt om 

företaget har stora ägare är kopplade till Starka interna krafter (Finkelstein et al., 2009; 

Ponomareva, 2016). Inom Starka interna krafter ingår i denna studie Corporate Governance-

mekanismer såsom grad av styrelsens övervakning, styrelsens självständighet samt huruvida 

ägandet i bolagen är samlat eller spritt. Shleifer and Vishny (1997) menar att Corporate 

Governance- mekanismer kommer att påverka beslut kring nedskrivningar då de är designade 

i syfte att reducera den opportunistiska risken som finns i förhållandet mellan Agents och 

Principals. Om styrelsen är mer involverad i företaget och om styrelsen till del utgörs av 

personer som inte har en annan association till företaget, annat än just i rollen som 

styrelseledamot finner Davidson et al. (2005) att sannolikheten för Earnings Management 

reduceras. Stenheim och Madsen (2016) finner indikationer på att då revisionskommittén håller 

frekventa möten får det en stärkande effekt på mängden nedskrivningar som genomförs. Få 

stora aktieägare är troliga att verka för en striktare övervakning över VD, medan många små 

ägare inte har samma makt och därför bör leda till ett ökat handlingsutrymme (Ponomareva, 

2016).  

 

Som tidigare nämnts finner Lilienfield-Toal och Ruenzi (2014) att en VD med en stor ägarandel 

i bolaget associeras med att ha en positiv inverkan på företagets resultat och aktiekurs. 

Författarna finner att denna effekt är extra tydlig i företag där ledningen har ökat 
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handlingsutrymme (Lilienfield-Toal & Ruenzi, 2014). Abdul Majid (2015) finner att Big Bath 

inte tillämpas i företag där det finns stora, externa, kontrollerande aktieägare. Detta tyder på att 

ett ökat externt ägarskap i företaget får effekten av förhöjd övervakning samt begränsat 

organisatoriskt handlingsutrymme för ledningen.  

 

Det organisatoriska handlingsutrymmet återger således hur företagets interna processer, 

strukturer och system ger ledningen mer eller mindre handlingsutrymme. Om ett företag har 

mer organisatorisk tröghet är det svårare för VD:n att handla fritt. Då ett företag har hög 

resurstillgänglighet, i form av obundna likvida tillgångar, ges möjlighet för VD:n att fatta och 

verkställa snabba beslut i dynamiska situationer. Finns det starka interna krafter kan de på olika 

sätt påverka hur VD ges mer eller mindre handlingsutrymme. Styrelsen kan genom sin roll 

verka som en strategisk rådgivare åt VD, vilket i så fall inte leder till ett minskat 

handlingsutrymme (Finkelstein et al., 2009; Ponomareva, 2016). Har styrelsen stort inflytande 

som leder till att övervaka VD, minskar VD:s handlingsutrymme med avseende på VD:s 

möjligheter att fatta beslut i eget intresse. Vidare menar Ponomareva (2016) att VD:s 

handlingsutrymme begränsas då företagets ägare är koncentrerade till stora block eller till ett 

fåtal stora ägare. Företagets ägarkoncentration utgör således ytterligare en beståndsdel i starka 

interna krafter. Som tidigare nämnt utgör Corporate Governance-mekanismer ett sätt att 

undersöka det organisatoriska handlingsutrymmet. I denna studie väljer vi att väva samman ett 

urval av dessa med modellen kring organisatoriskt handlingsutrymme i Finkelstein et al. (2009, 

se Bilaga 2). Sammantaget förväntar vi oss att ett högre organisatoriskt handlingsutrymme 

kommer förstärka effekten av VD Attribut på nedskrivningar av goodwill. Mindre 

organisatoriskt handlingsutrymme tillsammans med stark övervakning och en starkare 

Corporate Governance-mekanismer kommer att ha en motsatt effekt och reducera effekten av 

VD Attribut. Med bakgrund av ovan nämnda argument formuleras följande hypotes: 

 

H3: Ett ökat organisatoriskt handlingsutrymme kommer förstärka effekten av VD 

Attribut på nedskrivningar av goodwill. 
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 Sammanfattning av hypoteser 

För att sammanfatta studiens hypoteser utgörs de fyra första (H1a – H1d) av det som i denna 

studie benämns VD-Attribut, hypoteserna testar således om VD-Attribut påverkar 

nedskrivningar av goodwill. Enligt H1a leder ett VD-byte till att en nedskrivning av goodwill 

kommer göras med större värden (se Figur 1, H1a). Vidare kommer bolaget med en VD som 

har en hög kompensation att genomföra mindre nedskrivningar av goodwill (se Figur 1, H1b). 

När den verkställande direktören har ett starkt rykte kommer mindre nedskrivningar av 

goodwill genomföras för att skydda det höga ryktet (se Figur 1, H1c). En VD som har en hög 

ägarandel har incitament att behålla en hög aktiekurs och kommer därför att undvika en 

nedskrivning av goodwill (se Figur 1, H1d). Slutligen har två hypoteser avseende studiens 

betingande variabler, kontextuellt- och organisatoriskt handlingsutrymme, formulerats (se 

Figur 1, H2 och H3). Om VD:n verkar i ett företag med högt organisatoriskt- eller kontextuellt 

handlingsutrymme kommer VD:s möjligheter att handla opportunistiskt förbättras. Det 

kontextuella- och organisatoriska handlingsutrymmet kommer således förstärka det 

opportunistiska beteende som hypoteserna avseende VD-Attribut (H1a-H1d) syftar till att 

undersöka (se Figur 1, H2 och H3).  

 

Figur 1 – Studiens hypoteser 
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4. Empirisk metod 

I det fjärde kapitlet presenteras först urval och begränsningar, följt av datainsamling och 

bortfall. Därefter, i operationaliseringen beskrivs hur studiens variabler har mätts. Slutligen 

presenteras ett avsnitt om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

4.1 Urval och begränsningar 

För att undersöka hur nedskrivningar av goodwill påverkas av VD Attribut har urvalet baserats 

på de företag som är noterade på Stockholmsbörsen. Noterade bolag på Nasdaq OMX 

Stockholm måste sedan år 2005 tillämpa redovisning enligt IFRS. IAS 36 kräver att IFRS-

företag årligen genomför ett nedskrivningstest för att utröna om det finns ett 

nedskrivningsbehov av goodwill eller inte (se avsnitt 3.2). Som tidigare nämnts baseras valet 

på subjektiva bedömningar vilket möjliggör att goodwillvärdet baseras på annat än det verkliga 

goodwillvärdet och den ekonomiska verkligheten.  

 

Urvalet har begränsats till svenska listade företag som tillämpar IFRS (se Bilaga 3). Soderstrom 

och Sun (2007) menar i sin översyn över den Europeiska IFRS-implementeringen och 

redovisningskvalitén att det finns svårigheter att generalisera och jämföra mellan US GAAP 

och IFRS. Wen och Moehrle (2016) rapporterar att försiktighet bör iakttas vid generalisering 

och jämförelser av goodwill. Trots stora likheter mellan SFAS 142 och IAS 36 så används olika 

värderingsmodeller för att beräkna goodwillvärden och nedskrivningar (Wen & Moehrle, 

2016). Att inkludera länder och bolag som tillämpar liknande men inte identiska 

redovisningsmetoder kan därmed sänka validiteten och reliabiliteten i undersökningen. Den 

finansiella sektorn har uteslutits från populationen med anledning av dess säregna karaktärsdrag 

(Nasdaq, 2017a). Fama och French (1992) menar att skuldsättningsgraden i den finansiella 

sektorn inte signalerar samma sak som i övriga sektorer, där en hög skuldsättning är en indikator 

för hög påfrestning från långivare. Ett liknande resonemang kan föras för fastighetsbolag, där 

företagets tillgångar är något överrepresenterade på balansräkningen. Mått baserade på 

tillgångar blir således starkt missvisande i förhållande till andra bolag på stockholmsbörsen. 

Mot denna bakgrund har även fastighetsbolagen uteslutits från urvalet.  

 

För att utöka populationens storlek, förbättra generaliserbarheten och jämföra hur 

goodwillnedskrivningar i bolagen har förändrats över tiden, har data inhämtats för räkenskapsår 

2010 till och med 2014. Vidare är studiens tidsram relevant då några år har gått sedan IFRS 
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blev lagstadgat och företagen bör således vara bekväma med nedskrivningstesterna enligt IAS 

36. Detta skulle kunna medföra att företagen blir mer flexibla och benägna att testa gränser i 

rapporteringen av goodwill.  

 

4.2 Datainsamling och bortfall 

Sammanställningen över listade företag hämtades från Nasdaq OMX Nordics hemsida 

(Nasdaq, 2017a) och rymmer bolag listade på Nasdaq OMX Stockholm samt First North 

Premier. Övriga bolag på First North samt Aktietorget behöver inte tillämpa IFRS som 

redovisningsmetod och exkluderas därför från undersökningen. Bolag noterade senare än 2010-

01-01 samt avnoterade bolag under perioden 2010-01-01 till 2014-12-31 identifierades via 

Nasdaq OMX Nordics hemsida och skatteverkets hemsida (Nasdaq, 2017b; Skatteverket, 

2017). 

 

Studien utesluter samtliga bolag som blivit listade på Stockholmsbörsen senare än 2010-01-01 

och som avlistats före utgången av år 2014. Fyra bolag utesluts på grund av otillräcklig 

information i årsredovisningar och databaser (se Bilaga 4). Uteslutningen genomförs för att inte 

hämma möjligheten att göra jämförelser mellan år (i.e. kunna analysera samma stickprov under 

alla aktuella räkenskapsår). Brutna räkenskapsår har justerats så att de tillfaller det tidigare året 

(i.e. räkenskapsår 2012/2013 är i studien räkenskapsår 2012). Som tidigare nämnts exkluderas 

den finansiella sektorn. Ingen data har insamlats för dessa företag. Studiens bortfall, minus den 

finansiella sektorn, finns listade i bilaga 4.   

  

Totalt deltar 166 aktiebolag listade på Nasdaq OMX Stockholm och First North Premier i 

stickprovet (se Bilaga 3). Data har inhämtats för räkenskapsåren 2010 till 2014 vilket resulterar 

i 830 observationer (n = 830). Av dessa 830 har 150 ingen rapporterad goodwill vid årets början 

eller vid årets slut, vilket gör att antalet observationer i analysen är 680 (n=680). Ett stort 

stickprov ökar möjligheten att generalisera resultaten (Saunders, 2012; Körner & Wahlgren, 

2015) och bidrar till att göra testerna mer robusta (Umans, 2012; Saunders et al., 2012). 

Saunders et al. (2012) refererar till Central Limit Theorem och menar att ett stort stickprov (i.e 

över 30 observationer) även leder till att materialet i större utsträckning närmar sig 

normalfördelning. Studiens data har inhämtats via årsredovisningar, noter och 

tilläggsinformation. Primärt har data i form av räkenskaper från balans- och resultaträkningar 

inhämtats från databasen ORBIS. Business retriever användes för att komplettera företagens 

totala aktieinnehav. Data från förvaltningsberättelser och noter rörande räkenskapsår 2010 och 
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2011 är i huvudsak sekundärdata från andra forskare. Då data saknas, kodades MISSING 

VALUE. Omräkning från utländska valutor är gjorda med växelkursen per den sista december 

innevarande år.  

 

Studiens bortfall består av fyra bolag, Opcon AB, Black Earth Farming AB, Geveko AB och 

Aerocrine AB (Se bilaga 4). Bolagen hade bristfällig information i sina årsredovisningar varför 

det inte gick att inhämta viss data från dessa bolag. Black Earth Farming AB hade som exempel 

inte publicerat sin årsredovisning för 2014 och fick således uteslutas från urvalet. Bortfall i 

dokumentstudier är sällan stora då insamlingen av data inte är beroende av en tredje part i 

samma utsträckning som i intervjustudier eller enkätstudier. Vid ett stort bortfall i förhållande 

till studiens urval försämras studiens generaliserbarhet och giltighet. Således kan bortfall vara 

av stor betydelse för hur resultaten tolkas och generaliseras. Då denna studies bortfall kan anses 

litet i förhållande till urvalets storlek (2,4 %), utgör inte bortfallet ett problem.  

      

Fyra personer från två olika studiegrupper deltog i datainsamlingsarbetet. Informationen 

sammanställdes sedan till ett Exceldokument. Potentiella problem med Intra- och Inter-Coder 

Reliability kan uppstå när flera personer samlar in data (Bryman & Bell, 2011). För att förhindra 

problemen diskuterades varje insamlingspost innan insamlingen påbörjades. Kommunikation 

hölls över tid och författarna av denna studie ansvarade för att sammanställa informationen till 

ett och samma dokument. Totalt har cirka 85 procent av undersökningens data inhämtats av de 

två grupperna. Sekundärdata från andra forskare uppgår till cirka 15 procent av studiens totala 

rådata.  

 

4.3 Operationalisering 

Som ett led i den deduktiva ansatsen kommer hypoteserna  att operationaliseras i syfte att göra 

koncept mätbara (Saunders et al., 2012). Operationaliseringen används för att översätta 

abstrakta koncept till något mätbart, vilket krävs för att kunna undersöka kausala samband  

mellan koncept och variabler (Körner & Wahlgren, 2015). Studiens oberoende variabler, VD-

Kompensation (4.3.1), VD-Rykte (4.3.2), VD-Byte (4.3.3) och VD-Ägarandel (4.3.4), den 

beroende variabeln Goodwillnedskrivningar (4.3.5), de modererande variabler kontextuellt- 

(4.3.6) och organisatoriskt handlingsutrymme (4.3.7) samt kontrollvariabler (4.3.8) kommer i 

detta avsnitt att operationaliseras till mätbara objekt.  
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 VD-Kompensation 

VD:s kompensation har, likt Beatty och Weber (2006), mätts genom att observera om VD:n har 

bonus baserad på resultatet eller på aktiekursen. En VD med bonus baserad på aktiekurs eller 

resultat har kodats 1 och annars 0.  Vidare mäts även variabeln genom ett relativt mått bestående 

av storleken av VD:s bonus i förhållande till VD:s totala lön (Detzen & Zülch, 2012).  

 

 VD-Rykte 

Ramanna och Watts (2012) och Beatty och weber (2016) mäter VD:s rykte genom VD:s 

ämbetstid, där längre ämbetstid utgör starkare rykte. VD:s ämbetstid mäts som antal år sedan 

VD:n först tillträtt. Francis et al. (2008) mäter VD:s rykte genom observera hur frekvent VD:n 

är omnämnd i en utvald nationell tidning. Likaså gör Milbourn (2003) som även menar att en 

externt rekryterad VD har ett starkare rykte. VD:s rykte mäts genom att observera hur frekvent 

VD:n årligen är omnämnd i 18 stycken digitala och tryckta medier, Balans, Affärsvärlden, 

Cisionwire, Dagens Nyheter, Finansliv, Finanstidningen, Finansvärlden, Nasdaq OMX Nordic 

– Swedish, Nya affärer, Nyhetsbyrån Direkt, Placeringsguiden, PR Newswire, Privata Affärer, 

Resultat, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio EKO, TT Nyhetsbyrån och Veckans affär. 

Observationerna består av antalet träffar på VD:s namn i urvalet av tidningar och samlas in med 

hjälp av Retriever mediearkivet, för att inte sökningen ska ge träffar på andra än VD:n har 

sökningen även inkluderat bolagsnamnet. Francis et al. (2008) menar att en VD som omnämns 

mer i media är associerad med starkare rykte. Baik, Farber och Lee (2011) belyser även det 

faktum att en VD kan förekomma medialt i såväl positiva som negativa sammanhang. Men 

efter att gjort ett stickprov på 100 VD:s och 10 tidningsartiklar per VD kommer de fram till att 

när VD:n omnämns i tidningar är det i 94 procent av fallen, i positiva eller neutrala sammanhang 

(Baik et al., 2011). Ett liknande test genomförs även av Francis et al. (2009) och visar på att 95 

procent av artiklarna är positiva eller neutrala. För att öka reliabiliteten ytterligare testar Francis 

et al. (2008) om frekvensen av VD:s namn i ett urval av nyhetstidningar är associerat med ett 

högre rykte. Ett rykte som mätts med hjälp av årligen publicerade rankinglistor såsom  Worth´s 

lista på “best CEO”, Financial Times “worlds most respected business leaders” och Time´s 

“The Time/ CNN 25 most influential”. Resultatet av testet visade att den VD som hade många 

träffar medialt också var högt placerade i rankinglistorna (Francis et al., 2008).   Sammantaget 

leder det till att vi kan anta att en VD som omnämns mer frekvent medialt kommer vara 

associerad med ett bättre rykte. Slutligen kommer VD:s rykte mätas genom en dikotom variabel 

där en VD som är rekryterad externt kodas 1 och en VD som är internt rekryterad kodas 0 
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(Milbourn, 2003). För att veta om VD:n är rekryterad utifrån eller inte kommer 

anställningsdagen och tillträdesdagen för VD-posten jämföras. Om VD:n anställdes och 

tillträdde samma år anses VD:n vara rekryterad utifrån. Data med avseende på VD:s ämbetstid 

och om VD:n är rekryterad utifrån hämtas manuellt från företagens årsredovisningar. Någons 

rykte är ett komplext koncept och kan bestå av flera olika delar. I denna studie beaktas VD:s 

rykte utifrån tre aspekter, (i) hur väl VD:n  är uppskattad av styrelse och ägare (i.e ämbetstid), 

(ii) om VD:n har är så högt ansedd på marknaden för chefer att en rekrytering utifrån är värd 

riskerna som det ger upphov till (i.e. rekryterad utifrån) och slutligen (iii) hur stor medial 

uppmärksamhet VD:n är utsatt för. Således är det ingen av måtten som ensamt behandlar hela 

konceptet VD:s rykte vilket lämnar måtten med vissa brister. Konceptets komplexitet gör det 

problematiskt att operationalisera konceptet precist. Istället operationaliseras konceptet likt 

Francis et al. (2008), Milbourn (2003) och Ramanna och Watts (2012). Mot bakgrund av 

konceptets komplexitet ska resultaten från regressionerna med VD-rykte tolkas med 

försiktighet.  

 

 VD-byte 

Darrough et al. (2014) mäter VD-byten genom att observera det första året då denne signerar 

bolagets årsredovisning. Denna studie anammar samma metod och kodar VD-byte ”1”, om 

VD:n för det aktuella året inte är densamma som för föregående år, samt ”0” om det är 

densamma. För räkenskapsår 2010 till 2012 använder sig studien av sekundärdata från andra 

forskare. Stickkontroller har genomförts i samtliga branscher samt i såväl Small Cap, Mid Cap, 

och Large Cap. Data för räkenskapsår 2013 och 2014 samt för företag med brutna räkenskapsår 

är insamlad genom årsredovisningar.  

 

 VD:s Ägarandel  

VD:s ägarandel i bolaget mäts i denna studie likt Darrough et al. (2014) samt Von Lilienfeld-

Toal och Ruenzi (2014) som VD:s aktieinnehav i förhållande till bolagets totala antal utestående 

aktier. För samtliga räkenskapsår har data insamlats genom årsredovisningar för alla 830 

individer i stickprovet. Stickkontroller har genomförts i samtliga branscher samt i såväl Small 

Cap, Mid Cap, och Large Cap. I denna undersökning mäts bolagets totala antal utestående 

aktier som alla aktier som bolaget innehar (i.e. A-, B-, och C-aktier). Syntetiska aktier, optioner 

och andra finansiella instrument inkluderas inte i posten. Då hypotes H1d anger ett negativt 
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samband mellan ägarandel och nedskrivningar av goodwill så används ett inverterat mått för 

VD:s ägarandel i SPSS (e.g. “0,23” = “- 0,23”). 

 

 Goodwillnedskrivningar 

Den beroende variabeln nedskrivningar av goodwill har mätts på två olika sätt för att göra det 

möjligt att undersöka hur de oberoende variablerna förklarar storleken och frekvensen av 

goodwillnedskrivningarna.  

 Goodwillnedskrivningar / Totala tillgångar  

 Dikotom variabel för goodwillnedskrivningar  

Kvoten av goodwillnedskrivningen dividerat storleken av företagets totala tillgångar har 

logaritmerats för att begränsa variationen i den beroende variabeln  Goodwillnedskrivningar 

(andel). Goodwillnedskrivningar i förhållande till totala tillgångar har likt Darrough et al. 

(2014) använts för att indikera på storleken av goodwillnedskrivningar och samtidigt ta hänsyn 

till skillnader i företagens storlek (Kabir & Rahman, 2016; Ramanna & Watts, 2012). Till 

skillnad från tidigare studier, där goodwillnedskrivningen dividerats med företagets totala 

tillgångar vid räkenskapsårets början, användes totala tillgångar vid årets slut i denna studie. 

Genom att beräkna tillgångarna på detta sätt används inte det vedertagna mått på 

goodwillnedskrivningarnas storlek som tidigare studier använder. Således blir giltigheten för 

studiens resultat något försämrade. En fördel med att beräkna storleken av 

goodwillnedskrivningen med tillgångarna vid årets början är att måttet tar hänsyn till att 

nedskrivningen påverkar företagets storlek då tillgångsmassan minskar vid en nedskrivning av 

goodwill. Trots detta används totala tillgångar vid årets slut då all övrig räkenskapsinformation 

är samlad från denna tidpunkt. Mätpunkten är relevant då det under året kan ha genomförts 

andra nedskrivningar eller tillgångsreducerande aktioner som påverkar företagets 

tillgångsmassa. Dessa behöver även tas hänsyn till när företagets storlek ska bedömas.  I studien 

har Goodwillnedskrivningar (andel) omvänts till negativa värden för att efterlikna och 

symbolisera kostnaden som det innebär att redovisa en goodwillnedskrivning.  

 

Den dikotom variabeln, dum_goodwillnedskrivningar, antar värdet 1 om företaget har gjort 

någon goodwillnedskrivning och 0 om företaget inte har gjort goodwillnedskrivningar. Syftet 

med den dikotoma variabeln för nedskrivningar av goodwill är att bortse från storleken av 

nedskrivningen och fokusera på om de oberoende variablerna snarare leder till att VD:n gör en 
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nedskrivning av goodwill. Vilket är relevant i det fall antalet företag som gör nedskrivningar 

av goodwill är begränsat till sitt antal (Kabir & Rahman, 2016; Beatty & Weber, 2006).  

 

 Kontextuellt Handlingsutrymme 

För att mäta kontextuellt handlingsutrymme bildar marknadstillväxt, instabilitet i efterfrågan 

och industristruktur ett index. Hambrick och Finkelstein (1987) menar att VD:s 

handlingsutrymme har visat sig starkt i företag med hög marknadstillväxt och en instabil 

efterfrågan. Ponomareva (2016) samt Hambrick och Finkelstein (1987) mäter marknadstillväxt 

genom den genomsnittlig försäljningstillväxt under fem års tid, det vill säga summan av 

företagets försäljningstillväxt under fem års tid dividerat med fem. I denna studie mäts 

marknadstillväxten årligen genom den genomsnittliga försäljningstillväxten över fyra års tid. I 

enlighet med tidigare studier kommer instabilitet i efterfrågan mätas genom ett att beräkna 

standardavvikelsen på den genomsnittliga försäljningsförändringen över fyra års tid, årligen för 

varje företag (Ponomareva, 2016; Finkelstein & Boyd, 1998). Herfindahl index har använts i 

tidigare studier som ett koncentrationsmått, varför måttet även är applicerbart i denna studie 

(Ramanna & Watts, 2012; Finkelstein & Boyd, 1998). Vidare mäts koncentrationen av 

företagets industristruktur likt Finkelstein & Boyd (1998), genom Herfindahls index där 

marknadsandelarna för företagen i samma bransch kvadreras och adderas. Företagets 

marknadsandel beräknas genom att dividera företagets nettoomsättning med den totala 

omsättningen i företagets bransch. Branschens omsättning utgörs av summan av omsättningen 

för de bolag som är inkluderade i studiens urval, med avseende på varje enskild bransch. Indexet 

tolkas så att ett högre värde indikerar på mer monopolliknande marknadsförhållande 

(Finkelstein & Boyd, 1998).  

 

Branschernas industristruktur antar endast positiva värden och förväntas korrelera negativt med 

kontextuellt handlingsutrymme. Medan marknadstillväxt och instabilitet i efterfrågan förväntas 

korrelera positivt med kontextuellt handlingsutrymme (Ponomareva, 2016; Hambrick och 

Finkelstein, 1976). För att alla variablerna i indexet, i de fall de antar större värden, ska leda till 

ett ökat handlingsutrymme. Har variabeln för branschens industristruktur omvänts genom att 

multiplicera värdena med minus ett för att istället anta negativa värden.  

 

Slutligen har marknadstillväxt, instabilitet i efterfrågan, och företagets industristruktur, likt 

Finkelstein och Boyd (1998) och Ponomareva (2016), standardiserats och summerats för att 

bilda indexet kontextuellt handlingsutrymme. Finkelstein och Boyd (1998) menar att index 
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lämpar sig bäst för att fånga upp innebörden av ett komplext koncept såsom kontextuellt 

handlingsutrymme.  

 

 Organisatoriskt handlingsutrymme 

Det organisatoriska handlingsutrymmet introduceras i stycke 3.3.6. I kommande stycke 

presenteras de variabler som denna studie använder inom respektive beståndsdel samt hur de 

kommer att mätas. Variabler inom Tröghetsfaktorer, Resurstillgänglighet, Kapitalstruktur och 

Starka interna krafter standardiseras och summeras för att bilda ett index (Ponomareva, 2016; 

Finkelstein & Boyd, 1990). På så sätt omvandlas de enskilda variablerna till ett totalindex som 

beskriver det organisatoriska handlingsutrymmet. Körner och Wahlgren (2015) menar att 

multikollinearitet är vanligt då variabler summeras och rekommenderar index. Denna studie 

tillämpar likt Geletkanycz, Boyd och Finkelstein (2001) samt Ponomareva (2016) ett 

sammanslaget totalindex.  De dummy-variabler som finns inom ovan nämnda begrepp kommer 

inte att inkluderas i index.  

 

Tröghetsfaktorerna storlek och kapitalintensitet har enligt Finkelstein et al. (2009) en 

reducerande effekt på VD:s handlingsutrymme. Storlek mäts likt Frankel och Lee (1998) som 

företagets marknadsvärde bestående av antal utstående aktier multiplicerat med aktiekursen per 

den sista december för respektive år. Kapitalintensitet används för att återge variationerna i 

förhållandet mellan bolagets kapital och prestation (Katoua & Budhwar, 2010). I denna studie 

mäts kapitalintensitet likt Katoua och Budhwar (2010) som den naturliga logaritmen av, 

tillgångar dividerat med antal anställda. Tillgångar samt antal anställda har inhämtats från 

databasen ORBIS. Stickkontroller har genomförts i samtliga branscher samt i såväl Small Cap, 

Mid Cap, och Large Cap. 

 

Resurstillgänglighet utgör en viktig strategisk beståndsdel (Finkelstein et al., 2009) och består 

bland annat av tillgången till likvida medel. Företagets tillgång till likvida medel mäts likt 

Deakin (1972) som omsättningstillgångar dividerat med totala tillgångar. 

Omsättningstillgångar och totala tillgångar har inhämtats från ORBIS. I de fall då data inte 

kunnat inhämtas från databaser har informationen insamlats via årsredovisningar. 

Stickkontroller har genomförts i samtliga branscher samt i såväl Small Cap, Mid Cap, och 

Large Cap. 
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Enligt Ponomareva (2016) så är Kapitalstrukturen ytterligare en beståndsdel i kontrollen över 

företaget och utgörs av hur bolaget är finansierat/ belånat. Hur företaget är finansierat mäts 

genom bolagets skuldsättningsgrad. I denna studie mäts skuldsättningsgraden likt Weinstein 

och Yafeh (1998) som totala skulder dividerat med totalt eget kapital. Totala skulder och eget 

kapital har inhämtats från ORBIS. I de fall då data inte kunnat inhämtas från databaser har 

informationen insamlats via årsredovisningar. Stickkontroller har genomförts i samtliga 

branscher samt i såväl Small Cap, Mid Cap, och Large Cap. 

 

För att mäta Starka interna krafter, det vill säga hur maktförhållandena mellan VD och styrelse 

samt mellan VD och ägarna ser ut, har data för räkenskapsår 2013 till 2014 inhämtats från 

årsredovisningar. För räkenskapsår 2010 till 2012 har sekundärdata från andra forskare använts. 

I de fall då data saknades eller då företag haft brutet räkenskapsår, har informationen insamlats 

via årsredovisningar. Antal oberoende styrelseledamöter och antal möten revisionskommitté 

har mätts likt Kabir och Rahman (2016). Antal oberoende styrelseledamöter är mätt som antal 

ledamöter som är oberoende bolaget och dess ledning i förhållande till totalt antal ledamöter. 

Antal möten revisionsutskott mäts som räkenskapsårets rapporterade antal möten. Antal 

styrelsemedlemmar likt Ponomareva (2016) samt Styrelsens ägarandel likt Mehran (1995). 

Antal personer i bolagets styrelse är mätt som antal medlemmar minus arbetstagar-

representanter. Ägarkoncentrationen har mätts genom Herfindahl index, baserat på de fem 

största ägarna i företaget. Ägarnas ägarandel kvadreras och summeras och summan 

multipliceras sedan med 1000 för att få en spridning mellan 0 och 1000. Indexet antar större 

värden då företagets fem största ägare äger stora andelar eller då det finns en större ägare. Ett 

större värde indikerar således på att det finns starka interna krafter i form av stora ägare. 

Insamlingen av data avseende ägarkoncentration och de fem största ägarnas ägarandelar är 

baserad på sekundärdata från en tidigare studie och begränsad till 2010, 2011 och 2012. Data 

har inte kompletterats med för 2013 och 2014. Slutligen har Styrelsens ägarandel mätts som 

styrelsens totala aktieinnehav dividerat med totala antal utestående aktier.    

 

 Kontrollvariabler 

För att fastställa att det är variationen i den oberoende variabeln som orsakar variationen i den 

beroende, samt för att undvika att tolka sambanden som mer extrema än vad de är, har 

kontrollvariabler tillförts materialet (Saunders et al., 2009). Kontrollvariabler har främst valts 

utifrån de variabler som visat signifikant samband med nedskrivningar av goodwill i de studier 

som är frekvent refererade till i denna studie (e.g. Wen & Moehrle, 2016; Ramanna & Watts, 
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2012; Beatty & Weber, 2006). Nedan redogörs för hur varje enskild variabel påverkar 

nedskrivningar av goodwill samt för hur variablerna mätts.  

 

Förväntad goodwillnedskrivning är en dikotom variabel som antar värdet 1 om företagets 

bokförda värde av eget kapital överstiger marknadsvärdet av det egna kapitalet och annars 0. 

Beatty och Weber (2006) menar att bolag där det bokförda värdet av eget kapital överstiger 

marknadsvärdet av eget kapital associeras med dåliga resultat och är mer sannolika att 

misslyckas med att försvara goodwillvärde på balansräkningen.  

 

Kapitalets marknadsvärde/ kapitalets bokförda värde (Market to Book) är ett mått som 

reflekterar företagets tillväxtmöjligheter. För bolag med goda tillväxtmöjligheter är 

sannolikheten mindre att det föreligger ett nedskrivningsbehov (Beatty & Weber, 2006). 

Variabeln mäts genom att dividera företagets marknadsvärde (i.e. utestående aktier * aktiens 

stängningskurs på årets sista dag) med värdet av företagets egna kapital (i.e. totala tillgångar - 

immateriella tillgångar - totala skulder).  

 

Risk eller diskonteringsräntan mäts likt Beatty och Weber (2006) genom att beräkna 

standardavvikelsen av den dagliga stängningskursen för varje enskilt företag på 

stockholmsbörsen. Standardavvikelsen divideras sedan med företagets genomsnittliga 

stängningskurs för att få en procentuell standardavvikelse (Beatty & Weber, 2006). Beatty och 

Weber (2006) menar att goodwillvärdet i företag med hög diskonteringsränta i nedrivning testet 

kommer räkna med att goodwillvärdet minskar i snabbare takt jämfört med företag med en låg 

diskonteringsränta. Det är således sannolikt att företagen med hög diskonteringsränta gör större 

och fler goodwillnedskrivningar.   

 

Negativt resultat efter finansiella poster har i tidigare studier visat sig korrelera med 

nedskrivningar av goodwill (Kabir & Rahman, 2016). Kabir och Rahman (2016) menar att 

VD:n kan utnyttja företagets ekonomiska situation vid negativa resultat före nedskrivningar 

genom att sänka resultatet ytterligare genom en nedskrivning av goodwill. I enlighet med Kabir 

och Rahman (2016) har variabeln negativt resultat efter finansiella poster mätts genom en 

dikotom variabel som antar värdet 1 om det företagets resultat efter finansiella poster är negativt 

och annars 0.   

 

Kabir och Rahman (2016) menar att företag med hög räntabilitet på totalt kapital (ROA) är 

lönsamma och framgångsrika och bör således vara associerade med mindre nedskrivningar av 
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goodwill. Räntabilitet på totalt kapital beräknas genom att dividera företagets vinst efter skatt 

med totala tillgångar. Företagets vinst efter skatt och totala tillgångar har hämtats från ORBIS. 

 

För att kontrollera för en mer VD specifik faktor har VD:s utbildningsnivå inkluderats. Tidigare 

studier finner att en VD med utbildning på mastersnivå (master) eller högre är mer riskbenägen. 

Riskaptiten grundar sig i att VD:n har en högre expertis i strategiskt beslutsfattande och är 

således mer kapabel till att identifiera och utnyttja möjligheter som skapar värde för företaget 

(Lewis, Walls & Dowell, 2013). Således förväntas en VD med masterutbildning eller högre 

leda till en högre riskaptit och mer manipulation av redovisningen. Den dikotoma variabeln 

master representerar således VD:s utbildningsnivå och om VD:n har en masterutbildning eller 

högre kodas 1 och annars 0. Alla data avseende VD:s utbildnings hämtas manuellt från 

företagens årsredovisningar. 

 

Företagen har delats in i nio branscher, Industrials, Healthcare, Gas and Oil, Consumer 

Services, Consumer Goods, Materials, Utilities, Technologies och Communication 

kategoriserade av Nasdaq OMX Stockholm (Collin, Smith, Umans, Broberg & Tagesson, 2013; 

Nasdaq, 2017a). Varje bransch har mätts som en dikotom variabel som tar värdet 1 om företaget 

är verksam i den aktuella branschen. För att få ner antalet variabler i regressionerna har snarlika 

branscher kategoriserats så att Consumer Services och Consumer Goods utgör Consumer SG, 

Technologies och Communication utgör Tech & Tele, Materials, Gas and Oil utgör Materials, 

Gas & Oil. Branscherna har likt Collin et al. (2013), använts som kontrollvariabler för att 

kontrollera för om det finns någon bransch med en direktverkande branscheffekt på den 

beroende variabeln. 

 

Eftersom att studien är baserad på data över fem års tid har varje enskilt år kodats som en 

dikotom variabel som tar värdet 1 om företagets observationer skett under det innevarande året 

och annars 0. Det finns således fem dikotoma variabler, Räkenskapsår 2010, Räkenskapsår 

2011, Räkenskapsår 2012, Räkenskapsår 2013, och Räkenskapsår 2014 med avseende på när 

observationerna infann sig i tidsserien.  

 

 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet behandlar frågan, hur konsekvent datainsamlings- och analysmetoden är, men även 

hur konsekventa och pålitliga mätningarna är (Bryman & Bell, 2015). Vidare menar Byrman 

och Bell (2015) att reliabilitet utgörs av stabilitet, intern reliabilitet och intern-
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bedömarreliabilitet. För att datainsamling ska hålla hög stabilitet och hög intern-

bedömarreliabilitet strukturerades en tydlig mall för den data som samlats in. Vidare testades 

stabiliteten och intern-bedömarreliabilitet genom att datainsamlingen av fem företag samlades 

in två gånger av två olika personer. Resultatet visade att samtliga variabler samlades in på 

samma sätt. Datainsamlingen är utförd med hög grad av objektivitet då variablerna och vad de 

avser, var på förhand bestämda och insamlades från företagens årsredovisningar, med låg grad 

av subjektivitet och tolkning. Vidare kan årsredovisningar anses innehåller data med hög 

stabilitet.  Intern reliabilitet avser i vilken utsträckning variabler som syftar till att mäta samma 

koncept, verkligen mäter de koncept som variablerna avser att mäta. Studien ingriper främst två 

komplexa koncept, bestående av rykte och handlingsutrymme (Finkelstein & Boyd, 1998; 

Francis et al., 2008). Konceptens komplexitet gör det svårt att avgöra hur de ska mätas för att 

bäst spegla dess verkliga innebörd. För att minska risken för reliabilitetsproblem har variablerna 

i denna studie mäts på samma sätt som i tidigare studier, vilket förbättrar reliabiliteten 

(Finkelstein & Boyd, 1998; Ponomareva, 2016; Francis et al., 2008; Baik et al., 2011; 

Milbourn, 2003) Hög reliabilitet är viktigt för att mätningarna i sig ska gå att lita på, men en 

hög reliabilitet ger inte per automatik hög validitet, däremot är reliabilitet en grundförutsättning 

för hög validitet (Bryman & Bell, 2015).  

 

Validitet behandlar frågan om giltighet och om det mått som använts i studien verkligen mäter 

det koncept som avses att mätas (Bryman & Bell, 2015). För att säkerställa en hög 

begreppsvaliditet har som tidigare nämnts, endast mått som använts i tidigare studier tillämpats. 

Den prediktiva validiteten testat genom hur väl de oberoende variablerna korrelerar med den 

beroende variabeln, detta genom olika regressionsanalyser (Bryman & Bell, 2015).  Vidare har 

variablerna som enligt teori och litteratur ska ha ett samband testats genom en 

Korrelationsmatris. Dels för att säkerställa att studiens mått och måtten teori stämmer överens 

men även för att se om det finns variabler som ska representera olika koncept visar starka 

samband mellan varandra och mäter samma sak, något som tyder på låg validitet (Bryman & 

Bell, 2015). Validitet är även av betydelse för studiens generaliserbarhet, något som ofta kallas 

extern validitet (Bryman & Bell, 2015). Den externa validiteten avser i vilken utsträckning 

studiens resultat kan generaliseras till andra empiriska miljöer. För att förbättra studiens externa 

validitet är stora stickprov att föredra framför små stickprov (Pallant, 2016). Eftersom att 

datainsamlingen baseras på alla företag noterade under 2010-2015 på stockholmsbörsens Small 

Cap, Mid Cap och Large Cap lista är antalet observationer över 30 och ska således anses som 

stort, vilket förbättrar studiens generaliserbarhet (Pallant, 2016).  
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5. Empirisk analys 

I kommande kapitel presenteras studiens empiriska analys av VD Attribut påverkan på 

goodwillnedskrivningar, betingat av kontextuellt och organisatoriskt handlingsutrymme. 

Inledningsvis presenteras ett avsnitt med beskrivande statistik av materialet, följt av studiens 

beroende variabler och en korrelationsanalys. Därefter presenteras resultat och analyser av 

studiens fyra regressionsanalyser. Kapitlet avslutas med konsekvenser för hypoteserna. I denna 

studie tillämpar vi, likt AbuGhazaleh et al. (2012) signifikansnivån 10 procent för att 

säkerställa statistiska samband.  

 

5.1 Beskrivande statistik 

Analysen har genomförts på 680 av materialets 830 observationer listade på Nasdaq OMX 

Stockholm. De företag som inte hade goodwill i balansräkningen innevarande år samt inte gjort 

nedskrivningar av goodwill det innevarande året har exkluderats från materialet. Antalet 

exkluderade företag uppgår till 150 stycken och antal företag med goodwillnedskrivningar till 

124 stycken (Se Tabell 1). 

 Tabell 1 – Goodwill och goodwillnedskrivningar 

 

Av materialets 680 observationer kan vi ur tabell 2 utläsa att, medelårslönen för en VD är 4 542 

278 kr, medelbonusen utgör i snitt 26,5 procent av lönen och ägandet uppgår i genomsnitt till 

2 procent av företagets totala utestående aktier. I 92 procent av företagen har VD:n en bonus 

som är baserad på företagets resultat eller aktiekurs. Således är det mer intressant att undersöka 

storleken av VD:s kompensation, framför om bonusen är baserad på företagets resultat eller 

inte. Vidare är VD:s genomsnittliga ämbetstid 5,36 år och omnämns medialt i genomsnitt 31 

gånger per år. Som vi kan se i tabellen har det under år 2010-2015 skett 141 stycken VD-byten 

och VD:n har i 96 fall blivit rekryterad utifrån. Av 680 observationen är 387 insamlade med 

fullständig information. Det stora bortfallet beror främst på att data för variabeln 

Antal Procent

Företag med goodwill 680 18,1

Företag utan goodwill 150 81,1

Totalt 830 100
Nedskrivningar av goodwill 124 18,2

Inga nedskrivningar av goodwill 556 81,8

Totalt 680 100
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ägarkoncentration inte samlats in för 2014 och 2013. För ägarkoncentrationen är antalet 

observationer som samlats in med fullständig information 389 stycken.  

Företagen i materialet har tillgångar mellan 25,5 miljoner och 434 miljarder kronor och 

goodwillnedskrivningarna uppgår som högst till 7,55 miljarder kronor. Medelnedskrivningen 

var 48 miljoner kronor (se Tabell 2). Totalt gjordes det 124 goodwillnedskrivningar vilket 

utgjorde 18,2 % av de företagen som hade goodwill på sin balansräkning (se Tabell 2). 

Företagens industristrukturer varierar mellan 0,10 och 0,86 vilket indikerar på att branscherna 

som företagen verkar i skiljer sig avsevärt med avseende på dess monopolistiska (i.e. hög 

industristruktur) branschstruktur (se Tabell 2). Förtegens marknadstillväxt skiljer sig även åt i 

stor utsträckning då det företaget med lägst marknadstillväxt har negativ tillväxt motsvarande 

-30 % och företaget med högst marknadstillväxt växer med strax över en 900 % över en 4 års 

period. Medeltillväxten på 56 % indikerar på att företagen med närmare 900 % i tillväxt utgör 

enstaka fall (Se Tabell 2). Instabiliteten i efterfrågan varierar mellan 0,001 och 12,660 och 

medelvärdet uppgår till 0,178 (se Tabell 2).  

Bland variablerna som utgör det organisatoriska handlingsutrymmet varierar kapitalintensiteten 

mellan 1,94 och 6,23, materialets resurstillgänglighet varierar mellan 6,8 % och 98 %. 

Medelvärdet 48,9 % indikerar på att företagen i genomsnitt har ca 48,9 % av sina tillgångar 

lättillgängliga (se Tabell 2). I genomsnitt värderas bolagen i materialet till 24,2 miljarder kronor 

på stockholmbörsen och spridningen mellan bolagens värderingar går från 33,2 miljoner till 

900,5 miljarder kronor. Vidare är bolagens skuldsättningsgrad mellan -31,45 och 58,4. Swedish 

Match AB är det företag som har negativ skuldsättningsgrad, vilket beror på att företaget har 

ett negativt eget kapital. Swedish Match AB även är det bolag med högst skuldsättningsgrad 

där företagets skulder är 58,4 gånger så stora som företagets egna kapital. 2014 var det första 

året under en femårsperiod som det egna kapitalet för Swedish Match AB uppgick till ett 

positivt värde, således blir bolagets skuldsättningsgrad väldigt hög. Medelskuldsättningsgraden 

ligger på 1,38 gånger det egna kapitalets storlek och indikerar på skuldsättningsgrader på -31,45 

och 58,4 snarare är extremer. Om ett företagen i materialet har en hög ägarkoncentration innebär 

det att ägandet är koncentrerat till ett fåtal stora ägare. Ägarkoncentrationen varierar mellan 

43,55 och 10000 och det bolag med högst ägarkoncentration utgörs av ICA Gruppen AB år 

2014 där 67 % av aktierna ägdes av Ica handlarnas förbund och resterande 33 % av övriga 

aktieägare. Måttet ägarkoncentration saknar data för 389 observationer, därför har denna 

variabel exkluderats ur indexet organisatoriskt handlingsutrymme. Vidare konstateras att 

styrelsens ägarandel varierar från 0 % till 87,3 %, medelägandet i styrelserna uppgår till 11,2 
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%. I genomsnitt består företagens styrelser, något avrundat, av 7 medlemmar. Det minsta antalet 

är styrelsemedlemmar är 5 och det högsta antalet styrelseledamöter är 13. Styrelsen har i 

genomsnitt 10 styrelsemöten per år medan styrelsens revisionskommitté genomför 3 möten per 

år. Andelen styrelseledamöter som är oberoende från bolaget uppgår i genomsnitt till 66,1 %. 

Tabell 2 – Beskrivande Statistik 

 

Deskriptiv statistik

N Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse

Goodwillnedskrivningar (andel) 680 -14 0 -0,970 2,286

Tillgångar 680 26541000 453326090000 20569203944 57113364690

Goodwillnedskrivningar 678 -7552000000 0 -48155535 407329334

Goodwillnedskrivningar (ln) 680 -22,750 0 -3,140 6,712

dum_Goodwillnedskrivningar 680 0 1 0,180 0,386

VD Lön 680 0 22139080 4542278 3476039

VD Lön (ln) 680 0 16,913 15,055 0,942

VD Bonus/Lön 680 -0,137 1,700 0,265 0,322

dum_VD bonus 680 0 1 0,920 0,268

VD Ämbetstid 680 0 33 5,360 6,201

VD Rekryterad utifrån 680 0 1 0,140 0,348

VD Rykte (#tidning) 680 0 310 31,630 33,835

VD Byte (År t & t-1) 680 0 1 0,350 0,478

VD Byte (År t) 680 0 1 0,210 0,406

VD Ägarandel 680 -0,632 0 -0,020 0,069

Kontextuellt handlingsutrymme 678 -2,500 32,510 0,000 2,175

Industristruktur 680 0,108 0,863 0,327 0,258

Marknadstillväxt 680 -0,303 9,085 0,104 0,560

Instabilitet i efterfrågan 678 0,001 12,660 0,178 0,762

Organisatoriskt handlingsutrymme 678 -17,230 9,840 -0,232 3,091

Kapitalintesitet 680 1,943 6,235 3,115 0,675

Resurstillgänglighet 680 0,068 0,985 0,489 0,181

Marknadsvärde 680 33214688 900487000000 24208836092 75490436688

Skuldsättningsgrad 680 -31,450 58,400 1,383 2,872

Styrelsens ägarandel 680 0 0,873 0,112 0,156

Styrelsemedlemmar 680 5 13 6,750 1,631

Styrelsemöten 680 5 32 10,190 3,787

Andel oberoende styrelseledamöter 680 0 1 0,661 0,207

Möten revisionskommitté 680 0 13 3,209 2,536

Ägarkoncentration 389 43,550 10000 894,240 1390,378

Consumer Services & Goods 680 0 1 0,280 0,451

Healthcare 680 0 1 0,090 0,286

Technology & Telecom 680 0 1 0,190 0,394

Materials & Gas.Oil 680 0 1 0,050 0,221

Industrial 680 0 1 0,380 0,487

Utilities 680 0 0 0 0

Master 680 0 1 0,400 0,489

Market to book 680 -2483,163 3801,804 1,396 213,023

Förväntade Goodwillnedskrivningar 680 0 1 0,020 0,147

ROA 680 -1,083 0,725 0,041 0,128

Risk 680 0 1,475 0,122 0,103

Negativt resultat e fin poster 680 0 1 0,170 0,373

Räkenskapsår 2014 680 0 1 0,200 0,401

Räkenskapsår 2013 680 0 1 0,200 0,402

Räkenskapsår 2012 680 0 1 0,200 0,399

Räkenskapsår 2011 680 0 1 0,200 0,400

Räkenskapsår 2010 680 0 1 0,200 0,398

Valid N (listwise) 387
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5.2 Beroende Variabel  

Den beroende variabeln nedskrivningar av goodwill mäts med två olika mått, 

Goodwillnedskrivningar (andel) som består av goodwillnedskrivningar dividerat med 

tillgångar och en dikotom variabel som antar värdet 1 om en goodwillnedskrivning har gjorts 

under det innevarande året, annars 0. Viktigt att poängtera är att Goodwillnedskrivningar 

(andel) är omvänd så att större nedskrivningar leder till större negativa värden, längre från 0. 

Eftersom att stickprovet har fler än 30 individer ska stickprovets storlek anses vara stort och 

den beroende variabeln Goodwillnedskrivningar (andel) antas vara normalfördelad (Körner & 

Wahlgren, 2015; Pallant, 2016). Som rapporterats ovan (se 5.1 Beskrivande statistik) är 

spridningen mellan företagens storlek (i.e. totala tillgångar) väldigt stor. Spridningen belyser 

vikten av att använda det relativa måttet där nedskrivningar av goodwill sätts i relation till 

företagets storlek (i.e. totala tillgångar).  

5.3 Korrelation 

Pallant (2016) menar att ett stort stickprov innehåller fler än 30 observationer. Eftersom 

stickprovet anses vara stort antar vi att materialet är normalfördelat och därmed kan 

korrelationen beräknas utifrån Pearsons korrelationsmetod (Pallant, 2016). Pearson´s 

korrelation är även tillämpbar på de dikotoma variablerna som finns i materialet (Pallant, 2016). 

Pearson’s korrelation antar värden mellan -1 och 1 och benämns som korrelationskoefficienten. 

Korrelationskoefficienten tolkas så att ett positivt värde innebär ett positivt samband medan ett 

negativt värde innebär ett negativt samband (Körner & Wahlgren, 2015; Bryman & Bell, 2015). 

Korrelationskoefficienten mäter sambandets styrka och en korrelation motsvarande 1 tolkas 

som ett perfekt positivt samband samt en koefficient motsvarande -1 som ett perfekt negativt 

samband (Körner & Wahlgren, 2015; Bryman & Bell, 2015). Vidare menar Pallant (2016) att 

ett starkt samband har en korrelationskoefficient i Pearsons korrelation mellan ”,500” och ”1”, 

medelstarka samband mellan ”,300” och ”,490” och svaga samband mellan ”,100” och ”,290”. 

 

Det första som analyserats i korrelationsmatrisen är hur de oberoende variablerna korrelerar 

med de beroende variablerna (Goodwillnedskrivningar (andel) och dum_goodwill-

nedskrivningar). Matrisen skapades för att se vilka av de oberoende variablerna som uppvisar 

signifikanta samband med de beroende variablerna. Med hjälp av korrelationsanalysen har de 

oberoende variablerna för Rykte, Kompensation, VD-byte och Ägarandel, som visar 

signifikanta och starka samband samt låg korrelation mellan varandra, valts ut och analyserats 
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vidare i olika modeller. Valet att inte gå vidare med samtliga variabler grundar sig även på 

studiens omfattning och begränsades således enligt ovan. För att fastställa om korrelationen går 

att lita på, anger korrelationsmatrisen i bilaga 5 korrelationens signifikans. Signifikansnivåer 

på 10-procentsnivån (mellan ”,100” och ”,051”) anses inom företagsekonomisk forskning och 

även i denna studie tyda på signifikanta samband (Umans, 2012; AbuGhazaleh et al., 2012). 

Studien rapporterar, likt AbuGhazaleh et al. (2012) som genomför en studie på totalpopulation, 

signifikanta samband när signifikansnivån är under 10 % (i.e. Sig under 0,1). Pallant (2016) 

menar att en lämplig signifikansnivå ligger på 5-procentsnivån vilket innebär att 

signifikansnivån på 10-procentsnivån i denna studie är något högre och leder till att en högre 

felmarginal accepteras. Valet att rapportera signifikansnivåer med en högre acceptansnivå 

grundar sig i att resultaten bör rapporteras men mot bakgrund av att signifikans nivån är något 

högre. Därför bör signifikansnivåer som överstiger 5-procentsnivån hanteras med försiktighet. 

Den högre signifikansnivån tyder snarare på indikationer som kan behöva analyseras djupare i 

kommande studier. Av denna anledning kommer de samband med signifikansnivåer som 

överstiger 5-procentsnivån rapporteras tillsammans med dess signifikansnivå för ett ytterligare 

förtydligande.  

 

Signifikansnivåer på 5-procentsnivån (mellan ”,050” och ”,011”) tyder på medelstarka 

samband och signifikansnivåer under 1-procentsnivån (,010) signalerar stark signifikans 

(Pallant, 2016). Vidare kommer bara de korrelationer som visar på signifikanta samband (10-

procentsnivån eller lägre) att rapporteras.  

 

Korrelationsmatrisen återfinns i bilaga 5 och visar att VD Bonus/Lön har ett signifikant negativt 

samband på 5-procentsnivån med Goodwillnedskrivningar (andel). Sambandets styrka och 

riktning ges av korrelationskoefficient (-,095) vilket är under den undre gränsen för vad som 

anses vara ett svagt samband (Pallant, 2016).  Tolkningen blir således att en VD med stor bonus 

i proportion till den fasta lönen gör större nedskrivningar av goodwill.    

VD:s rykte mäts med tre olika variabler där VD-Rykte (#tidningar) och VD Rekryterad utifrån 

visar signifikanta samband med båda beroende variablerna (se Bilaga 5). Den dikotoma 

variabeln VD Rekryterad utifrån korrelerar svagt positivt med dum_goodwillnedskrivningar 

och svagt negativt med Goodwillnedskrivningar (andel). Sambanden tolkas så att en VD som 

är rekryteras utifrån gör större och mer frekventa nedskrivningar av goodwill. Vidare 

konstateras ett svagt negativt samband mellan VD-Rykte (#tidningar) och 

Goodwillnedskrivningar (andel) samt en korrelation som understiger gränsen för vad som anses 
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svagt positivt med dum_goodwillnedskrivningar. Sambanden tolkas så att en VD som är 

rekryteras utifrån gör större och mer frekvent nedskrivningar av goodwill. Tolkningen blir 

således att ju mer frekvent en VD omnämns i tidningar ju större och mer frekventa blir 

goodwillnedskrivningarna. Som tidigare poängterats utgörs de tre måtten för VD rykte olika 

beståndsdelar i det som kan utgöra en VD:s rykte (se 4.3.2 VD-rykte). Ryktets komplexitet och 

det faktum att det finns flera olika påverkansfaktorer som tillsammans utgör VD:s rykte kan 

förklara varför studiens resultat med avseende på VD:s rykte skiljer sig åt mellan de olika 

måtten VD-Rykte (#tidningar), VD rekryterad utifrån och VD-ämbetstid. Resultaten indikerar 

att det är VD:s medieexponering som har starkast påverkan på VD:s preferenser att skriva ner 

goodwill.    

 

VD-byte mäts genom de oberoende variablerna VD-Byte (år t) och VD-Byte (år t + år t-1). VD-

Byte (år t) har ett signifikant samband på 5-procentsnivån med Goodwillnedskrivningar (andel) 

och med dum_goodwillnedskrivningar på 1-procentsnivån. Korrelationskoefficienten för 

sambandet mellan VD-Byte (år t) och Goodwillnedskrivningar (andel) antar en positiv 

riktningen (,09) vilket precis understiger nivån för ett svagt samband.  VD-Byte (år t) och 

Goodwillnedskrivningar (andel) korrelerar däremot med ett svagt samband med korrelations-

koefficienten (-,106). Riktningskoefficienterna tolkas så att ett VD-byte innevarande år leder 

till att goodwillnedskrivningar genomförs mer frekvent och med större värden. VD-byte (år t + 

år t-1) har en positiv korrelation (,075) med dum_goodwillnedskrivningar och en negativ 

korrelation (-,076) med Goodwillnedskrivningar (andel). Både sambandet med 

dum_goodwillnedskrivningar  och med Goodwillnedskrivningar (andel) är signifikant på 10-

procentsnivån respektive 5-procentsnivån. Sambanden innebär således att när ett VD-byte skett 

under det innevarande året eller året innan så sker goodwillnedskrivningar mer frekvent och 

med större värden. VD:s ägarandel visar ingen signifikans med någon av de beroende 

variablerna och korrelationskoefficienten visar på väldigt svaga samband.  

 

Utifrån korrelationsmatrisen i bilaga 5 har även kontrollvariablernas korrelation med de 

beroende variablerna analyserats. Från analysen konstateras med hjälp av 

korrelationskoefficienten (-,071) att variabeln Förväntad Goodwillnedskrivning har en negativ 

korrelation med dum_goodwillnedskrivningar. Sambandet är signifikant på 10-procentsnivån 

och sambandets styrka understiger vad som är ett svagt samband. Korrelationskoefficienten 

(,065) för sambandet mellan Förväntade Goodwillnedskrivning och Goodwillnedskrivningar 

(andel) innebär ett negativt samband med en signifikans på 10-procentsnivån. Vidare 
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konstateras att Master visar signifikanta samband på 5-procentsnivån med 

Goodwillnedskrivningar (andel) och med dum_goodwillnedskrivningar på 1-procentsnivån. 

Korrelationskoefficienterna visar på ett negativt samband som understiger vad som anses vara 

svagt med Goodwillnedskrivningar (andel) och ett svagt positivt samband med 

dum_goodwillnedskrivningar. Vidare finns det ett svagt negativt samband mellan ROA och 

dum_goodwillnedskrivningar med en signifikans på 1-procentsnivån och en 

korrelationskoefficient på ”-,225”. Som förväntat korrelerar Negativt res e fin poster positivt 

med en korrelationskoefficient på ",127” och dum_goodwillnedskrivningar. Korrelationen är 

signifikant på 1-procentsnivån.  

 

Vidare kontrolleras hur kontrollvariablerna Bransch och Räkenskapsår korrelerar med 

Goodwillnedskrivningar (andel) och dum_goodwillnedskrivningar i korrelationsmatrisen.  Av 

branscherna så är det endast Healthcare som visar på ett signifikanta samband. Healthcare 

korrelerar negativt (-,068) med dum_goodwillnedskrivningar. Sambandet är signifikant på 10-

procentsnivån. Vidare korrelerar Healthcare negativt med Goodwillnedskrivningar (andel). 

Sambandet är signifikant på 5-procentsnivån och korrelationskoefficienten visar på att styrkan 

i sambandet är under vad som anses vara svagt (i.e. r < ,100). Av variablerna räkenskapsår är 

det endast Räkenskapsår 2014 och Räkenskapsår 2010 som visar på signifikanta samband (i.e. 

Sig. < ,100). Variabeln Räkenskapsår 2014 har en korrelationskoefficient på ”,067” och 

korrelerar med dum_goodwillnedskrivningar medan variabeln Räkenskapsår 2010 har 

korrelationskoefficienten ”,066” och korrelerar med Goodwillnedskrivningar (andel). Både 

Räkenskapsår 2011 och Räkenskapsår 2014 har således svaga samband då 

korrelationskoefficienten understiger ”,100” (Pallant, 2016).  

 

Den modererande variabeln kontextuellt handlingsutrymme har ett svagt negativt samband (i.e. 

r = -0,116) med Goodwillnedskrivningar (andel). Sambandet är signifikant på 1-procentsnivån 

och tolkningen blir att mer kontextuellt handlingsutrymme leder till mer 

goodwillnedskrivningar. Organisatoriskt handlingsutrymme, korrelerar signifikant på 1-

procentsnivån med både dum_goodwillnedskrivningar och Goodwillnedskrivningar (andel). 

Korrelationskoefficienteten visar på ett negativt samband med dum_goodwillnedskrivningar 

samt ett positivt samband med Goodwillnedskrivningar (andel). Tolkningen blir således mer 

organisatoriskt handlingsutrymme leder till färre och mindre goodwillnedskrivningar.  
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För att genomföra multipel regressionsanalys är det viktigt att kontrollera att de oberoende 

variablerna inte korrelerar med varandra i för hög utsträckning (i.e. att korrelationen inte 

överstiger ”,700”) (Djurfeldt & Barmark, 2011).  Korrelationsmatrisen i bilaga 5 visar att VD-

byte (år t) har en starkt signifikant korrelation med VD Rekryterad utifrån. Sambandets är 

signifikant på 1-procentsnivån och korrelationskoefficient visar ”,782” vilket överstiger ”,700” 

(Umans, 2012; Pallant, 2016). Övriga oberoende variabler visar korrelationer som understiger 

”,700”. Ur korrelationsmatrisen kan även utläsas att ingen av kontrollvariablerna korrelerar med 

varandra eller med någon av de oberoende variablerna på en högre nivå än ”,700”.  Risken för 

multikollinearitet i regressionsanalysen ska således vara låg (Pallant, 2016; Djurfeldt & 

Barmark, 2011).  

 

Den starka korrelationen mellan de oberoende variablerna VD-Byte (år t) och VD Rekryterad 

utifrån leder till att VD Rekryterad utifrån har exkluderats från regressionsanalysen. Valet 

grundar sig även på att VD-byte (år t) korrelerar starkare med de beroende variablerna jämfört 

med VD-byte (år t + år t-1), medan korrelationen skiljer sig marginellt mellan VD rekryterad 

utifrån och VD Rykte (#tidningar). Således kommer VD rykte (#tidningar) representera VD:s 

rykte och VD-Byte (år t) representera VD-byte som oberoende variabler i regressionerna.  

 

5.4 Regression  

I följande avsnitt presenteras resultat och analyser av utförda regressioner. Analyserna är 

utförda i SPSS och är uppdelade i fyra steg (5.4.1 - Resultat av multipel regression, 5.4.2 – 

Resultat av logistisk regression, 5.5.1 - Resultat av multipel regression, med kontextuellt 

handlingsutrymme som modererande variabel samt 5.5.2 - Resultat av multipel regression, med 

organisatoriskt handlingsutrymme som modererande variabel). Antagna kontrollvariabler (se 

avsnitt 4.3.4) är med i samtliga regressioner. 

 

I enkel linjär regressionen undersöks sambandet mellan en beroende variabel och en oberoende 

variabel (Leech, Barrett, & Morgan, 2008; Djurfeldt & Barmark, 2011). Då forskaren 

undersöker samband mellan en beroende variabel och flera oberoende variabler kan multipel 

regression användas (Pallant, 2016). Då denna studie analyserar fler än en oberoende variabel 

(VD-Kompensation, VD-Rykte, VD-Byte och VD-Ägarandel) är multipel regression mer 

lämplig. I multipel regression analyseras variansen mellan variablerna (Djurfeldt et al., 2010).  
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För att undersöka hur vida VD Attribut ökar eller minskar sannolikheten för en 

goodwillnedskrivning har dessutom en logistisk regression genomförts. En logistisk regression 

används för att undersöka en eller flera oberoende variablers förmåga att förutspå förändringar 

i en dikotomvariabel (Pallant, 2016). I denna studie, dum_goodwillnedskrivningar.  

 

Den multipla regressionen (5.4.1) är steglös (Simultaneous Regression) då inga modererande 

variabler används och ingen jämförelse mellan regressionens olika steg är nödvändig (Leech et 

al. 2008). Den steglösa regressionen är bäst lämpad att använda då forskaren använder ett 

begränsat antal kontrollvariabler samt att denne inte vet vilka kombinationer av variabler som 

kommer generera den bäst förklarande regressionen (Leech et al., 2008). Leech et al. (2008) 

menar att en stor mängd variabler i regressionen ofta hämmar forskarens chanser att identifiera 

signifikanta samband. Hierarkisk regression (Hierarchical Method) används då forskaren med 

stöd av teori, själv matar in variabler i regressionens olika steg (Leech et al., 2008). Detta för 

att undersöka hur variablerna i de senare stegen påverkar de tidigare (Leech et al., 2008). I de 

fall där många variabler används och då jämförelser mellan dessa är av vikt, lämpar sig den 

hierarkiska regressionen (Leech et al., 2008). I studiens multipla regressioner med modererande 

variabler (5.5.1 och 5.5.2) används den hierarkiska metoden.  

 

I regressionstabellerna presenteras det standardiserade beta värdet (Std.B), medelfelet 

(Std.Error) och signifikansnivån (Sig.). I den nedersta delen av tabellerna återges om hela 

regressionsmodellen är signifikant, den slutgiltiga förklaringsgraden, det högsta 

multikollinearitetsvärdet, om det föreligger seriekorrelation samt hur vida modellens residualer 

är normalfördelade.  

 

Ingen alls multikollinearitet mellan regressionens variabler motsvaras av ett VIF (Variance 

Inflation Factors) som är lika med 0. Olika studier och författare använder olika riktlinjer för 

vad som kännetecknar multikollinearitet och en acceptabel VIF. Flertalet forskare uppger att 

ett övre gränsvärde för en acceptabel VIF ligger på 10 (e.g. Kennedy, 1995; Pallant, 2016). 

Andra forskare såsom Djurfeldt och Barmark (2009) begränsar sig och sätter gränsvärdet till  

2,5. Ett VIF-värde som närmar sig 10 medför att regressionen skall tolkas mer försiktigt då 

korrelationen mellan variabler är högre. En försiktig gränsdragning kan göras för att ytterligare 

stärka tillförlitligheten i resultaten men då forskningen går isär samt att flera forskare anser att 

10 är en acceptabel nivå så kommer vi i denna studie att tillämpa ett gränsvärde på 10. Studien 

har genomförts med modererande regressionsanalyser där, trots standardisering av variabler 

som multipliceras med varandra, per automatik ger upphov till multikolinearitet med de icke 
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multiplicerade och standardiserade variablerna. För att anpassa studien till regressionstekniken 

är det lämpligt att tillämpa en högre toleransnivå för VIF-värden. Vid VIF-värden som närmar 

sig 10 skall resultaten tolkas med ökad försiktighet men inte förkastas.  

 

Durbin – Watson är ett mått på seriekorrelation (i.e. autokorrelation) i regressionens residualer 

och undersöker korrelationen mellan en given variabel i olika tidsperioder. Värdet på 

koefficienten ligger alltid i intervallet 0 – 4, där 0 indikerar perfekt positiv seriekorrelation och 

4 perfekt negativ seriekorrelation. Ett värde i närheten av 2 signalerar att ingen eller mycket låg 

seriekorrelation föreligger (Dougherty, 2011). 

Normalfördelning mäts genom Kolmogorov – Smirnov test. Då signifikansvärdet i testerna 

överstiger ”,005” indikerar det på att materialet är normalfördelat (Pallant, 2016; Djurfeldt & 

Barmark, 2011). I samtliga regressioner har modellernas extremvärden (Outliers) analyserats. 

Då denna studie undersöker en totalpopulation (i.e. alla svenska börsnoterade företag med 

goodwill på balansräkningen) så finns ingen teoretisk anledning att exkludera Outliers från 

stickprovet (Umans, 2012). 

 

Nedan presenteras resultaten av regressionerna. Med resultaten ämnar vi sedan att besvara 

studiens problemformulering, acceptera eller förkasta studiens hypoteser och uppfylla studiens 

syfte.    

 

 Resultat från multipel regression  

I denna regression analyseras huruvida studiens oberoende variabler (VD Attribut) påverkar 

nedskrivningar av goodwill (Hypotes H1a till H1d). Av tabell 3 går det att utläsa att modellen 

är stark signifikant (,001) samt att VD Bonus/Lön (,042), VD-Rykte (,008) och VD-Byte (,005) 

uppvisar stark signifikans. VD Ägarandel uppvisar däremot ingen alls statistisk signifikans. Av 

kontrollvariablerna är det endast Master, Räkenskapsår 2014 och Healthcare som bidrar 

signifikant till att förklara variationen i Goodwillnedskrivningar (andel). Det signifikanta 

sambandet mellan Räkenskapsår 2014 och Goodwillnedskrivningar (andel) indikerar på att det 

finns en signifikant skillnad i nedskrivningar av goodwill mellan år 2014 och år 2010. Den 

negativa betakoefficienten visar att det genomfördes större nedskrivningar av goodwill år 2014 

jämfört med år 2010. Vidare indikerar det positiva betavärdet (,104) och signifikansen (,044) 

för Healthcare, på att det genomfördes mindre nedskrivningar i denna bransch jämfört med 

referensbranschen Industrials. Samtliga betakoefficienter för de oberoende variablerna är 
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negativa vilket indikerar att en nytillträdd VD, när VD:n har en hög bonus i förhållande till sin 

lön eller är mer frekvent omnämnd i media, kommer göra större nedskrivningar av goodwill. 

Modellen förklarar 12,9 procent av variationen i Goodwillnedskrivningar (andel).  VIF-värdena 

för samtliga variabler ligger på låga nivåer, med ett högsta värde på 1,743 vilket tyder på att 

ingen eller väldigt låg multikollinearitet föreligger. Durbin-Watson visar 1,938 vilket indikerar 

att ingen seriekorrelation föreligger.   

 

Tabell 3 – Multipel Regression 

 
 

Likt Masters-Stout et al. (2008) och Darrough et al. (2014) visar denna regression att en 

nytillträdd VD gör större nedskrivningar i samband med tillträdet. Vid analys enligt Schippers 

(1989, i Davide et al., 2016) definition av EM, så kan sambandet tyda på att en ny VD i större 

utsträckning än sin företrädare tillämpar inkomstreducerande redovisningsmetoder (Income 

Minimization) och influerar företaget att tillämpa Big Bath Accounting.  

 

Att en VD som är mer omnämnd i media gör större nedskrivningar går emot resultaten som 

Ramanna och Watts (2012) finner om VD:s rykte. En potentiell förklaring till resultatet kan 

vara att VD:n tillämpar andra metoder för att manipulera redovisningen än just 

inkomstmaximerande redovisningsmetoder (Davide et al, 2016) och till skillnad från Ramanna 

och Watts (2012) inte ser en goodwillnedskrivning som ett strategiskt misslyckande.  

 

Variabler Std.B Standardfel Sig
VD Bonus/Lön -,084 ,292 ,042

VD Rykte (# tidningar) -,108 ,003 ,008

VD Byte (År t) -,113 ,226 ,005

VD Ägarandel -,017 1,289 ,665

ROA ,056 ,861 ,242

Master -,074 ,179 ,053

Förväntade Goodwillnedskrivningar,062 ,594 ,105

Market to book -,008 ,000 ,834

Risk ,022 ,905 ,588

Negativt resultat e fin poster ,005 ,306 ,927

Räkenskapsår 2014 -,098 ,276 ,044

Räkenskapsår 2013 -,066 ,276 ,175

Räkenskapsår 2012 -,049 ,277 ,309

Räkenskapsår 2011 -,067 ,278 ,170

Healthcare ,104 ,323 ,010

Consumer Services & Goods ,048 ,216 ,262

Technology & Telecom ,003 ,246 ,951

Materials & Gas.Oil ,035 ,410 ,378

Constantª -,296 ,291 ,309

F-value 2,325 ,001

R2 ,060

VIF value, highest 1,743

Durbin - Watson 1,938

Kolmogorov-Smirnov ,297 ,000

n=680
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Att VD:n påverkas att skriva ned mer goodwill vid en hög bonus i förhållande till lön motsätter 

sig tidigare studier som menar att en hög bonus ger VD:n incitament att undvika 

goodwillnedskrivningar (e.g. Detzen & Zülch, 2012). Resultaten indikerar således snarare på 

att VD:n tillämpar inkomstreducerande redovisningsmetoder för att manipulera redovisningen 

(Davide et al, 2012).  

 

Nedan analyseras VD Attribut påverkan på dum_goodwillnedskrivningar i en logistisk 

regression. Vidare analyseras studiens två modererande variabler i hierarkiska, multipla 

regressioner (se avsnitt 5.5.1 och 5.5.2).  

 

 Resultat från logistisk regression  

För att testa hypotes H1a, H1b, H1c och H1d, samt hur en förändring i VD Attribut ökar eller 

minskar sannolikheten för en goodwillnedskrivning, har en logistisk regression genomförts. En 

logistisk regression används för att undersöka en eller flera oberoende variablers förmåga att 

förutspå sannolikheten för en förändring i en dikotom variabel (Pallant, 2016).  

 

Tabell 4 – Logistisk Regression 

 

Variabel B Standardfel Sig. Exp(B)

VD Bonus/Lön ,758 ,339 ,025 2,134

VD Rykte (# tidningar) ,006 ,003 ,046 1,006

VD Byte (År t) ,627 ,259 ,015 1,872

VD Ägarandel ,956 1,886 ,612 2,601

Bransch ,129

Technology ,120 ,308 ,696 1,128

Healthcare -1,248 ,514 ,015 ,287

Consumer Servises -,142 ,318 ,655 ,868

Consumer Goods -,129 ,356 ,717 ,879

Telecom ,517 ,572 ,366 1,677

Materials -,877 ,569 ,123 ,416

År ,405

Räkenskapsår 2011 ,314 ,358 ,380 1,370

Räkenskapsår 2012 ,134 ,365 ,714 1,144

Räkenskapsår 2013 ,290 ,355 ,413 1,337

Räkenskapsår 2014 ,628 ,342 ,066 1,875

Master ,576 ,217 ,008 1,778

Negativt resultat e fin poster ,062 ,390 ,873 1,064

ROA -5,010 1,402 ,000 ,007

Market to book ,000 ,000 ,947 1,000

Risk -,275 1,229 ,823 ,760

Förväntade Goodwillnedskrivningar -19,855 9995,926 ,998 ,000

Constant -2,272 ,394 ,000 ,103

Test df Sig

Modell chi-2, Omnibus 76,631 20,000 ,000

Hosmer and Lemeshow Test, Chi-2 20,377 8,000 ,009

Rätt klacificerat med modell 82,100

Rätt klacificerat utan modell 81,800

Nagelkerke R Square ,174

n=680
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Tabell 5 – Logistisk Regression 

 

Den logistiska regressionen har genomförts med två olika modeller, en med variabeln 

Förväntade Goodwillnedskrivningar (se Tabell 4) och en utan Förväntade Goodwill-

nedskrivningar (se Tabell 5). I den första modellen visar Hosmer and Lemeshow-test inte 

signifikans (,009). Pallant (2016) menar att modeller i Hosmer and Lemeshow-test är 

signifikanta då signifikansen överstiger 5-procentsnivån (se Tabell 4). Anledningen till att 

modellen inte blev signifikant i Hosmer and Lemeshow test kan förklaras med att standardfelet 

för variabeln Förväntade Goodwillnedskrivningar som uppgår till ett extremvärde. Av denna 

anledning har modellen i den logistiska regressionen även testats med variabeln Förväntade 

Goodwillnedskrivningar exkluderad (se Tabell 5). Resultatet av Hosmer and Lemeshow-test 

blir då signifikant och 5-procentsnivån överstigs (Pallant, 2016; Djurfeldt & Barmark, 2011). 

Genom att exkludera Förväntade Goodwillnedskrivningar försämras regressionens 

tillförlitlighet då mindre hänsyn tas till de fall en goodwillnedskrivning borde rapporteras enligt 

företagets ekonomiska parametrar. Således ska resultaten av regressionen tolkas med viss 

försiktighet.  

 

Resultaten från den logistiska regressionen kan utläsas ur tabell 5. Negelkerke R2 visar 

modellens förklaringsgrad (,159) vilket kan tolkas som att modellens oberoende- och 

B Standardfel Sig. Exp(B)

VD Bonus/Lön ,803 ,337 ,017 2,232

VD Rykte (# tidningar) ,006 ,003 ,053 1,006

VD Byte (År t) ,600 ,258 ,020 1,822

VD Ägarandel ,902 1,885 ,632 2,466

Bransch ,135

Technology ,136 ,307 ,657 1,146

Healthcare -1,212 ,513 ,018 ,297

Consumer Servises -,177 ,316 ,576 ,838

Consumer Goods -,125 ,356 ,726 ,883

Telecom ,541 ,572 ,344 1,718

Materials -,858 ,565 ,129 ,424

År ,332

Räkenskapsår 2011 ,316 ,356 ,375 1,372

Räkenskapsår 2012 ,102 ,363 ,779 1,107

Räkenskapsår 2013 ,310 ,352 ,379 1,363

Räkenskapsår 2014 ,654 ,341 ,055 1,923

Master ,558 ,216 ,010 1,747

Negativt resultat e fin poster -,025 ,385 ,948 ,975

ROA -5,170 1,400 ,000 ,006

Market to book ,000 ,000 ,954 1,000

Risk -,291 1,226 ,813 ,748

Constant -2,277 ,387 ,000 ,103

Test df sig.
Modell chi-2, Omnibus 69,897 19,0 ,000

Hosmer and Lemeshow Test, Chi-2 14,616 8,0 ,067

Rätt klacificerat med modell 82,2

Rätt klacificerat utan modell 81,8

Nagelkerke R Square ,159

n=680



 

63 

kontrollvariabler förklarar 15,9 procent av variationen i den beroende variabeln, nedskrivning 

av goodwill (Pallant, 2016).  Resultatet från Omnibustestet i tabell 4 visar att modellen är 

signifikant på 0,1-procentsnivån, vilket tyder på en stark signifikans (Pallant, 2016). Vidare kan 

det utläsas att sannolikheten för att förutsäga en goodwillnedskrivning genom att anta att 

samtliga företag i materialet inte kommer genomföra en goodwillnedskrivning uppgår till 81,8 

procent. Genom att använda modellen förbättras förutsägelsen med en träffsäkerhet som uppgår 

till 82,2 procent. Således bidrar modellen till att förbättra förutsägelsen av 

goodwillnedskrivningar med 0,4 procentenheter. För att studera vilka variabler som bidrar till 

att förutspå om en goodwillnedskrivning genomförs eller inte, kan signifikansnivån, betavärdet 

och oddsförhållandet (i.e. Exp B) studeras i tabell 5. De oberoende variabler som visat sig 

signifikanta är VD Bonus/Lön, VD Byte (år t) och VD Rykte (# tidningar). Betavärdet (,803) 

antyder på att sannolikheten för att en goodwillnedskrivning ökar om VD:n har en stor bonus i 

förhållande till lönen. Oddsförhållandet indikerar på att sannolikheten för en 

goodwillnedskrivning mer än fördubblas när VD:s bonus i förhållande till lön går från 0 till 100 

procent (Pallant, 2016; Djurfeldt & Barmark, 2011).  Betavärdet (,600) för variabeln VD-byte 

tyder på att nedskrivningar av goodwill sker mer frekvent i samband med ett VD byte. Enligt 

oddsförhållandet ökar sannolikheten för en goodwillnedskrivning med 1,822 gånger efter ett 

VD-byte (Pallant, 2016; Djurfeldt & Barmark, 2011). Slutligen indikerar betavärdet (,006) för 

variabeln VD-rykte (#tidningar) på att för varje ytterligare gång VD:n omnämns i media ökar 

sannolikheten för att en goodwillnedskrivning kommer genomföras (Djurfeldt & Barmark, 

2011). Oddsförhållandet på 1,006 innebär att sannolikheten för att ett företag kommer 

genomföra en goodwillnedskrivning ökar 1,006 gånger för varje gång VD:n omnämns medialt. 

Ryktet, det vill säga hur ofta en VD omnämns i media kan vid första anblick framstå som icke 

signifikant, men då variationen i variabeln rör sig från 0 till 310 innebär det att företaget med 

en VD som är omnämn 310 gånger i media ökar sannolikheten för en goodwillnedskrivning 

med 1,86 gånger (i.e. 310 x 1,006 - 310). VD:s ägarandel bidrar inte signifikant (Sig > 0,1) till 

modellen varför denna variabel inte kommer rapporteras mer omfattande i den logistiska 

regressionen.   

 

Signifikansnivån (,055), betavärdet (,654) och oddsförhållandet (1,923) för Räkenskapsår 2014 

visar att sannolikheten för en goodwillnedskrivning skiljer sig åt signifikant mellan år 2014 och 

år 2010 (se Tabell 5. Mellan branscherna finns det en signifikant skillnad mellan Healthcare 

och Industrial med avseende på sannolikheten för goodwillnedskrivningar. Inom Healthcare 
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indikerar det negativa betavärdet och oddsförhållandet som understiger 1 på att sannolikheten 

är lägre för en goodwillnedskrivning inom Healthcare jämfört med Industrial.  

 

Mot bakgrund av att kontrollvariabeln förväntade goodwillnedskrivningar exkluderats från 

modellen visar resultaten att det finns indikationer på att nedskrivningar av goodwill är mer 

sannolika bland företag som nyligen bytt VD, företag där VD:s bonus i förhållande till lön är 

hög och i företag där VD:n är mer frekvent omnämnd i media. Vilket även stämmer överens 

med resultaten från den multipla regressionen. 

 

5.5 Multipel regression med modererande variabler 

I kommande två regressioner testas hypotes H2 och H3. Vidare undersöks om det kontextuella- 

och det organisatoriska handlingsutrymmet påverkar VD:s förmåga att manipulera 

redovisningen samt om handlingsutrymmet interagerar med VD-attribut. Regressionerna tar 

hänsyn till var och en av de oberoende variablerna i syfte att kunna urskilja vilka som genererar 

en modererande effekt. Index för Kontextuellt handlingsutrymme och Organisatoriskt 

handlingsutrymme har multiplicerats med varje standardiserad variabel som ingår i VD Attribut 

och bildat en multiplikator. De fyra multiplikatorerna representerar interaktionen mellan den 

modererande variabeln (i.e. Kontextuellt- och Organisatoriskt handlingsutrymme) och det 

enskilda VD-attributet2 (e.g. VD-Kompensation ”Standardiserad”). I denna studie ingår endast 

VD-Rykte (#tidningar), VD-Ägarandel, VD-Byte (år t) och VD-Bonus/Lön. Variablerna har 

valts ut då dem i tidigare analyser uppvisat signifikanta bidrag till att förutspå 

goodwillnedskrivningar. Inledningsvis analyseras resultaten av det kontextuella 

handlingsutrymmets påverkan, följt av det organisatoriska.  

 

 Resultat från multipel regression med kontextuellt handlingsutrymme som 

modererande variabel 

Resultaten från den hierarkiska regressionen med kontextuellt handlingsutrymme som 

modererande variabel återfinns i Tabell 6 och regressionen är uppbyggd så att variabler adderas 

till modellen i tre steg (Pallant, 2016). I det första steget inkluderas samtliga kontrollvariabler, 

i det andra steget adderas de oberoende variablerna samt den icke-standardiserade modererande 

                                                 

2 VD-Byte (år t) har inte standardiserats eftersom det är en dummy-variabel  
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variabeln (i.e. Kontextuellt handlingsutrymme) och slutligen i det tredje steget adderas 

interaktionen mellan de oberoende variablerna och den modererande variabeln. I första steget 

uppgår modellens förklaringsgrad (R²) till ”,029” vilket betyder att modellens kontrollvariabler 

förklarar 2,9 procent av variationen i den beroende variabeln, Goodwillnedskrivningar (andel). 

F för R² indikerar på att modellen inte är signifikant på 10-procentsnivån i första steget. Av 

kontrollvariablerna i första steget är det Master, Förväntad Goodwillnedskrivning, 

Räkenskapsår 2014 och Healthcare som bidrar signifikant på 10-procentsnivån till att förklara 

goodwillnedskrivningarnas storlek. Ur tabell 6 utläses att det under 2014 genomfördes större 

goodwillnedskrivningar jämfört med referensåret 2010. Vid en jämförelse mellan branscherna 

visade regressionen (se tabell 6) att det genomfördes mindre goodwillnedskrivningar inom 

Healthcare jämfört med företag verksamma inom Industrial. 

 

I det andra steget adderas de oberoende variablerna VD Bonus/Lön, VD-Byte (år t), VD-Rykte 

(#tidningar) och VD-Ägarandel samt den modererande variabeln Kontextuellt 

handlingsutrymme. Modellen med variablerna i steg ett och två är signifikant på 0,1-

procentsnivån med en förändring i förklaringsgrad (∆R²) på 4,2 procent. Eftersom att modellen 

blir signifikant och förklaringsgraden ökar i det andra steget betyder det att de oberoende 

variablerna och den modererande variabeln förbättrar modellens prediktiva förmåga på den 

beroende variabeln (goodwillnedskrivningar andel) (Pallant, 2016). Bland de oberoende 

variablerna bidrar VD Bonus/Lön signifikant till modellen på 10-procentsnivån, VD-byte (år t) 

på 5-procentsnivån och VD-Rykte (#tidningar) på 1-procentsnivån. Samtidigt uppvisar den 

modererande variabeln Kontextuellt handlingsutrymme en signifikant direkteffekt på 1-

procentsnivån. Samtliga betakoefficienter är negativa vilket betyder att vid ett VD-byte, då en 

VD har en hög bonus i förhållande till sin lön, är mer frekvent omnämnd i media eller har högt 

kontextuellt handlingsutrymme, kommer göra större nedskrivningar av goodwill.  

 

Slutligen adderas variablerna som representerar interaktionen mellan VD Attribut och den 

modererande variabeln (Kontextuellt handlingsutrymme) i det tredje steget. Signifikansnivån i 

det tredje steget (,029) innebär att interaktion mellan den modererande variabeln och VD 

Attribut bidrar signifikant till att förklara variationen i den beroende variabeln. Vidare 

konstateras att ∆R² (,015) i det tredje steget indikerar på att interaktionen med den modererande 

variabeln ökar förklaringsgraden med 1,5 procent. Det finns således indikationer på att 

kontextuellt handlingsutrymme har en modererande effekt på VD Attribut. VD Bonus/Lön, 

modererat av Kontextuellt handlingsutrymme bidrar signifikant till modellens förklaringsgrad 
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och  Mod Kontx X VD Kompensation tillför ett signifikant bidrag till modellens prediktiva 

förmåga (,022). Det negativa betavärdet (-,164) indikerar på att en VD med hög bonus i 

förhållande till lön samt högt kontextuellt handlingsutrymme, skriver ned mer goodwill.  

 

För att analysera interaktionen närmare illustrerar figur 1 sambandet mellan högt och lågt 

kontextuellt handlingsutrymme, samt hur VD Bonus/Lön påverkar Goodwillnedskrivningar 

(andel) under olika nivåerna av handlingsutrymme. Diagrammet visar att en VD med högt 

kontextuellt handlingsutrymme generellt gör mindre nedskrivningar av goodwill, givet att 

bonusen i förhållande till lönen är konstant. Eftersom att sambandet mellan 

goodwillnedskrivningar och VD:s bonus blir mer extremt (i.e. en brantare lutning) under högt 

kontextuellt handlingsutrymme indikerar diagrammet på att VD:n vid väldigt hög bonus i 

förhållande till lön gör större nedskrivningar jämfört med om VD:n har lågt kontextuellt 

handlingsutrymme. Punkten för när VD:s bonus i förhållande till lön, under högt kontextuellt 

handlingsutrymme, övergår till större goodwillnedskrivningar illustreras således där linjerna 

skär varandra.  

 

 

Figur 2 – VD Kompensation och Kontextuellt handlingsutrymme  

 

Ur Tabell 6 kan även utläsas att hela modellen är signifikant (,001) och att modellens 

sammantagna förklaringsgrad (,086) innebär att variablerna i modellen förklarar 8,6 procent av 

variationen i Goodwillnedskrivningar (andel). Durbin-Watson för regressionen visar 1,975 

vilket är väldigt nära gränsvärdet 2 och indikerar på att det inte föreligger någon seriekorrelation 

(Dougherty, 2011).  Vidare indikerar det högsta VIF värdet på 7,893 på en högre 
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multikollinearitet jämfört med andra regressioner i studien, men värdet understiger gränsvärdet 

10 (Pallant, 2016). Då 7,893 närmar sig 10 bör däremot resultaten tolkas med ökad försiktighet.  

 

Eftersom endast interaktionen mellan VD Bonus/Lön och Kontextuellt handlingsutrymme är 

signifikant i tredje steget har ytterligare en regression genomförts. Denna regression testar om 

interaktionen blir starkare av att exkludera de icke signifikanta interaktionerna från steg tre. I 

samband med det exkluderas också VD-Rykte, VD-Byte och VD-Ägarandel från steg två. 

Resultatet av regression är sammanställt i modell 2, tabell 6. Modellens förklaringsgrad uppgår 

till 6,4 procent och att den modererande interaktionen bidrar signifikant (,001) till att förbättra 

förklaringsgraden i det tredje steget. Betavärde för interaktionen mellan VD Bonus/Lön och 

Kontextuellt handlingsutrymme ökar.  

 

Enligt Positive Accounting Theory och Agency Theory har den verkställande direktören 

incitament att manipulera redovisningen i sitt eget intresse stor betydelse för redovisningens 

utformning (Watts & Zimmerman 1990; Jensen & Meckling 1976). Att höja resultatet för att 

förbättra sin privata förmögenhet är en manipulationsteknik som inom Earnings Management 

litteraturen benämns Income Maximization (Davide et al., 2016). Eftersom att 

goodwillnedskrivningarna blir större när VD:s bonus i förhållande till lön ökar tyder sambandet 

på att VD:n inte tillämpar inkomstmaximerande redovisningsmetoder.  

 

Vidare menar Gerdin och Greve (2004) att kontexten som företaget verkar i har en stor 

betydelse för företagets beslutsfattare. Företagets kontext har således en betydelse för hur stort 

VD:s handlingsutrymme är och därmed möjligheterna till att manipulera redovisningen 

(Ponomareva, 2016; Finkelstein & Boyd, 1990). Resultatet ovan indikerar på att företagets 

kontextuella handlingsutrymme har betydelse för hur stora goodwillnedskrivningar som 

genomförs. Även då en VD gör mer nedskrivningar av goodwill när bonusen i förhållande till 

lönen ökar, gör en VD med högt kontextuellt handlingsutrymme mindre nedskrivningar jämfört 

med en VD med låg kontextuellt handlingsutrymme. Resultatet indikerar således på att 

kontextuellt handlingsutrymme har en modererande effekt på VD Bonus/Lön, vilket är i linje 

med Positive Accounting Theory, Agency Theory och Contingency Theory.  
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Tabell 6 – Multipel regression, modererat av kontextuellt handlingsutrymme 

 

 

 

 

Modell 2

Std. B Standardfel Sig. Std. B Standardfel Sig.

Constantª -,762 ,270 ,005

Steg 1 ROA ,055 ,931 ,263

Master -,095 ,181 ,014

Förväntade Goodwillnedskrivningar ,064 ,600 ,098

Market to book -,003 ,000 ,939

Risk ,021 ,914 ,615

Negativt resultat e fin poster ,013 ,305 ,795

Räkenskapsår 2014 -,090 ,279 ,066

Räkenskapsår 2013 -,066 ,278 ,176

Räkenskapsår 2012 -,039 ,280 ,428

Räkenskapsår 2011 -,072 ,281 ,145

Healthcare ,096 ,326 ,019

Consumer Services & Goods ,028 ,218 ,517

Technology & Telecom ,014 ,246 ,748

Materials & Gas.Oil ,021 ,414 ,606

R² ,029 ,029

F för ΔR² 1,418 ,138 1,418 ,138

Steg 2 VD Bonus/Lön -,069 ,294 ,097 -,088 ,283 ,027

VD Rykte (# tidningar) -,117 ,003 ,004

VD Byte (År t) -,101 ,226 ,012

VD Ägarandel -,020 1,285 ,607

Kontextuellt handlingsutrymme -,118 ,044 ,005 -,117 ,044 ,006

ΔR² ,042 ,020

F för ΔR² 5,915 ,000 7,039 ,001

Steg 3 Mod Kontx X VD Kompensation -,164 ,097 ,022 -,199 ,085 ,001

Mod Kontx X VD ,030 ,195 ,693

Mod Kontx X VD Byte -,080 ,282 ,449

Mod Kontx X VD Ägarandel ,012 ,236 ,796

ΔR² ,015 ,014

F för ΔR² 2,711 ,029 10,206 ,001

Test Sig. Sig.

Overall R² ,086 ,064

Overall F for R² 2,676 ,000 2,646 ,000

VIF value, highest 7,893 3,305

Durbin-Watson 1,977 1,975

Kolmogorov-Smirnov ,292 ,000 ,320 ,000

ª, Ostandardiserade koefficienter n=680 n=680

Variabler
Modell 1
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 Resultat från multipel regression med organisatoriskt handlingsutrymme 

som modererande variabel 

För att undersöka hur vida det organisatoriska handlingsutrymmet har en modererande effekt i 

förhållandet mellan VD Attribut och nedskrivningar av goodwill utfördes en multipel 

regression med organisatoriskt handlingsutrymme som modererande variabel (Hypotes H3). 

Likt den multipla regressionen med kontextuellt handlingsutrymme som modererande variabel, 

så har variablerna inom index Organisatoriskt handlingsutrymme standardiserats och adderats 

in i steg 2. I det tredje steget multipliceras interaktionerna mellan de standardiserade oberoende 

variablerna och den standardiserade modererande variabeln för att undersöka om det genererar 

ett modererande samband. 

 

Som kan utläsas av modell 1 i tabell 7 så är modellen är signifikant (,000) medan regressionens 

tredje steg inte uppvisar signifikans. Det resulterar i att det organisatoriska handlingsutrymmet 

som ett sammantaget koncept inte uppvisar en modererande effekt. Av kontrollvariablerna i 

steg 1 är det Master, Förväntade Goodwillnedskrivning, Räkenskapsår 2014 och Healthcare 

som bidrar signifikant till att förklara goodwillnedskrivningarnas storlek. År 2014 genomfördes 

större goodwillnedskrivningar jämfört med referensåret 2010. Vid en jämförelse mellan 

branscherna visade regressionen (se Tabell 7) att det genomfördes mindre 

goodwillnedskrivningar inom Healthcare jämfört med företag verksamma inom industrials.  I 

steg två kan det däremot utläsas att det organisatoriska handlingsutrymmet har en signifikant 

direkteffekt (,000) på goodwillnedskrivningar. Samtidigt är endast VD-byte (,027) signifikant 

i steg två med en förklaringsgrad på 5,1 procent vilket innebär att modellens oberoende 

variabler inte längre förklarar lika stor del av variansen (se Tabell 3). Modellen förklarar 8,4 

procent av variationen i goodwillnedskrivningar, Ceteris Paribus. Resterande variation i 

modellen förklaras av slump eller andra faktorer som har en inverkan på 

goodwillnedskrivningar. VIF-värdena för samtliga variabler ligger relativt lågt, med ett högsta 

värde på 2,763 vilket tyder på att ingen eller väldigt låg multikollinearitet föreligger. Durbin-

Watson visar 1,955 vilket indikerar på att ingen seriekorrelation föreligger.  
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Tabell 7 – Multipel regression, modererat av organisatoriskt handlingsutrymme 

 

 

För att skapa djupare förståelse för goodwillnedskrivningar och inom vilken kontext VD 

Attribut får en modererande effekt av organisatoriskt handlingsutrymme skapades modell 2 i 

tabell 7. Denna modell är gjord i ett explorativt syfte och kommer därför inte vara med vid 

bedömningen av hypoteserna. I modellen har Starka interna krafter och Resurstillgänglighet 

extraherats ut ur det organisatoriska handlingsutrymmet som då består av Tröghetsfaktorer och 

Kapitalstruktur (se avsnitt 4.3.7). Som kan utläsas försämras förklaringsgraden med 0,5 procent 

Modell 2

Std. B Standardfel Sig. Std. B Standardfel Sig.

Constantª -,760 ,270 ,005

Steg 1 ROA ,057 ,932 ,243

Master -,096 ,181 ,014

Förväntade Goodwillnedskrivningar ,064 ,600 ,099

Market to book -,003 ,000 ,939

Risk ,019 ,915 ,646

Negativt resultat e fin poster ,018 ,307 ,718

Räkenskapsår 2014 -,088 ,278 ,070

Räkenskapsår 2013 -,067 ,277 ,168

Räkenskapsår 2012 -,040 ,279 ,409

Räkenskapsår 2011 -,073 ,280 ,138

Healthcare ,096 ,326 ,020

Consumer Services & Goods ,029 ,218 ,504

Technology & Telecom ,016 ,247 ,700

Materials & Gas.Oil ,020 ,414 ,612

R² ,029 ,029

F för ΔR² 1,415 ,140 1,415 ,140

Steg 2 VD Bonus/Lön -,056 ,294 ,175 -,069 ,295 ,097

VD Rykte (# tidningar) -,042 ,003 ,339 -,065 ,003 ,139

VD Byte (År t) -,089 ,226 ,027 -,095 ,228 ,019

VD Ägarandel -,009 1,279 ,820 -,009 1,290 ,812

Organisatoriskt handlingsutrymme ,173 ,033 ,000 ,110 ,058 ,015

ΔR² ,051 ,039

F för ΔR² 7,260 ,000 5,474 ,000

Steg 3 Mod Org X VD -,016 ,081 ,704 -,042 ,075 ,325

Mod Org X VD Rykte -,034 ,110 ,563 -,031 ,115 ,583

Mod Org X VD Byte -,066 ,209 ,140 -,139 ,197 ,008

Mod Org X VD Ägarandel ,023 ,111 ,592 -,017 ,261 ,800

ΔR² ,004 ,011

F för ΔR² ,678 ,608 2,005 ,092

Test Sig. Sig.

Overall R² ,084 ,079

Overall F for R² 2,593 ,000 2,442 ,000

VIF value, highest 2,763 3,078

Durbin - Watson 1,955 1,956

Kolmogorov-Smirnov ,267 ,000 ,273 ,000

ª, Ostandardiserade koefficienter n=680 n=680

Variabler
Modell 1
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vilket kan förklaras med de extraherade variablerna. Däremot blir modellen signifikant i det 

tredje steget (,092) samtidigt som VD Byte upplever en signifikant tvåstjärnig (,008) 

modererande effekt. Betavärdet ökar (från -,066 till -,139) vilket medför att variabeln har en 

större påverkan på goodwillnedskrivningar.  Under rådande förhållanden kommer en ny VD, 

med högt organisatoriskt handlingsutrymme, skriva ned mer goodwill. 

 

 Regressionernas tillförlitlighet 

Slutligen för att testa regressionernas tillförlitlighet kan Kolmogorov-Smirnovs studeras. 

Kolmogorov-Smirnov testar om residualerna är normalfördelade eller inte. Samtliga tester för 

samtliga regressioner är signifikanta på 0,1-procentsnivån vilket tyder på att residualerna inte 

är normalfördelade. Pallant (2016) menar att då materialet inte är normalfördelat sjunker 

validiteten i regressionen. Till regressionernas försvar ska det tilläggas att materialet inkluderar 

ett stort antal observationer och regressionen inkluderar många variabler, vilket i sig gör 

regressionen mer robust (Green, 1991). Lumley, Diehr, Emerson och Chen (2002) menar att 

antagandet om normalfördelning inte är lika viktigt vid stora stickprov med fler än 500 

observationer. Således kan regressionerna ändå anses tillförlitliga men med en viss försiktighet 

i tolkningarna av resultaten.   

 

5.6 Konsekvenser för hypoteserna 

Tidigare i denna studie har sex stycken hypoteser formulerats. I denna del kommer resultaten 

att analyseras och hypoteserna accepteras eller förkastas.  

 

Den första hypotesen, H1a: Det finns ett positivt samband mellan VD-byten och nedskrivningar 

av goodwill, bekräftades både i den multipla och logistiska regressionen. Den logistiska 

regressionen visade att sannolikheten för en nedskrivningarna av goodwill ökar i samband med 

ett VD-byte. Den logistiska regressionen visar även att VD-bytets bidrag till modellen är 

signifikant på 5-procentsnivån. I den multipla regressionen är resultatet signifikant på 1-

procentsnivån och betakoefficienten visar att ett VD-byte leder till större 

goodwillnedskrivningar.  

 

Den andra hypotesen, H1b: Det finns ett negativt samband mellan storleken av VD:s 

kompensationt och nedskrivningar av goodwill, testades både i den multipla och i den logistiska 

regressionen. Resultatet av den logistiska regressionen visade att då VD:s kompensation är hög 
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är sannolikheten för en nedskrivning av goodwill högre samt att VD:s kompensation bidrar 

signifikant på 5-procentsnivån till att förklara nedskrivningar av goodwill. I den multipla 

regressionen var VD:s kompensation signifikant på samma signifikansnivå som i den logistiska 

regressionen och indikerade på att en VD med större bonus i förhållande till lön genomför större 

nedskrivningar av goodwill. Resultaten är inte konsekventa med studiens hypotes, således 

förkastas hypotes H1b.    

 

Den tredje hypotesen, H1c: Det finns ett negativt samband mellan VD:s rykte som 

företagsledare och storleken på företagets goodwillnedskrivning, kunde inte accepteras då VD-

Rykte i den logistiska regressionen visade ett samband där ett starkare rykte ökar sannolikheten 

för en goodwillnedskrivning. Den multipla regressionen visade även att ett starkare rykte leder 

till större goodwillnedskrivningar. Resultaten är signifikanta i den logistiska regressionen på 5-

procentsnivån och i den multipla regressionen på 1-procentsnivån. Således kan tesen om att en 

VD vill försvara sitt rykte genom att avstå från goodwillnedskrivningar och inte erkänna 

misslyckade uppköp inte försvaras (Ramanna & Watts, 2012; Francis et al., 2008). Mot 

bakgrund av att måttet för VD:s rykte (i.e VD:s rykte #tidning) som inkluderats i regressionerna 

mäter VD:s mediala intresse är det den del av VD:s rykte som visar på sambanden ovan. Det 

ska även tilläggas, som diskuterats i hypotesutvecklingen (se 3.3.3 VD-rykte) och i 

operationaliseringen (se 4.3.2 VD-rykte), att medial uppmärksamhet även kan vara ett resultat 

av stora motgångar för VD:n och skulle således vara negativt för VD:s rykte. I studien görs 

antagandet, mot bakgrund av resultat från tidigare studiers, att större medialt intresse innebär 

ett bättre rykte Francis et al. (2008).  

 

Den fjärde hypotesen, H1d: Det finns ett negativt samband mellan VD:s ägarandel och 

nedskrivningar av goodwill, förkastas i samtliga regressioner. En möjlig förklaring är att 

ägarkoncentrationen i Sverige är hög vilket leder till att VD:s ägarandel ger något mindre 

inflytande (Umans, 2012).  

 

Den femte hypotesen, H2: Ett ökat kontextuellt handlingsutrymme kommer förstärka effekten 

av VD Attribut på nedskrivningar av goodwill, testades bara i den multipla regressionen. 

Eftersom att hypotesen kräver att samtliga VD Attribut visar signifikanta bidrag till modellen i 

det tredje steget i den hierarkiska multipla regressionen, kunde inte hypotes H2 bekräftas. Den 

enda variabeln där interaktionen med kontextuellt handlingsutrymme som är signifikant är 

VD:s kompensation. Resultatet visar att det kontextuella handlingsutrymmet har en direkteffekt 

på nedskrivningar av goodwill och interaktionen mellan VD:s kompensation och kontextuellt 
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handlingsutrymme är signifikant på 5-procentsnivån. Vidare gör en VD mindre nedskrivningar 

under högt kontextuellt handlingsutrymme än vid lågt kontextuellt handlingsutrymme. Således 

indikerar resultaten att det kontextuella handlingsutrymme, och därmed även kontexten som 

företaget verkar i, har en betydelse för VD:s förmåga att manipulera redovisningen i eget 

intresse.  

 

     

Slutligen kan den sjätte hypotesen, H3: Ett ökat organisatoriskt handlingsutrymme kommer 

förstärka effekten av VD Attribut på nedskrivningar av goodwill, inte heller bekräftas av samma 

skäl som hypotes H2. Ingen av interaktionerna mellan VD Attribut och organisatoriskt 

handlingsutrymme bidrar signifikant till att förutspå nedskrivningar av goodwill. Det finns 

däremot en signifikant direkteffekt mellan organisatoriskt handlingsutrymme 

och nedskrivningar av goodwill, vilket indikerar på att det organisatoriska handlingsutrymmet 

har en betydande roll i att förutspå goodwillnedskrivningar. Men inte som en modererande 

effekt i kombination med VD Attribut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

Tabell 8 – Hypotesernas utfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotiserade Utfall Utfall H2* H2 Utfall H3* H3 Utfall

H1a: VD-Byte ↑ Nedskrivningar ↑ Nedskrivningar ↑ Nedskrivningar EJ Signifikant ↑ Nedskrivningar EJ Signifikant

H1b: VD-Kompensation ↓ Nedskrivningar ↑ Nedskrivningar ↓ Nedskrivningar ↑ Nedskrivningar ↓ Nedskrivningar EJ Signifikant

H1c: VD-Rykte ↓ Nedskrivningar ↑ Nedskrivningar ↓ Nedskrivningar EJ Signifikant ↓ Nedskrivningar EJ Signifikant

H1d: VD-Ägarandel ↑ Nedskrivningar EJ Signifikant ↑ Nedskrivningar EJ Signifikant ↑ Nedskrivningar EJ Signifikant

H2* - Kontextuellt Handlingsutrymme

H3* - Organisatoriskt Handlingsutrymme

↑ = Mer

↓ = Mindre
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenteras och diskuteras de slutsatser som kan dras av den 

genomförda undersökningen. De implikationer som bildas av resultaten, självkritik och 

studiens bidrag lyfts fram. Avsnitten syftar till att kunna förklara hur VD Attribut påverkar 

goodwillnedskrivningar, betingat av kontextuellt och organisatoriskt handlingsutrymme.    

 

6.1 Slutsats och diskussion  

Syftet med denna studie är att förklara hur VD-Attribut påverkar ett bolags 

goodwillnedskrivningar, betingat av kontextuellt och organisatoriskt handlingsutrymme. 

Studien utgår från tre teorier; Agency Theory, Positive Accounting Theory och Contingency 

Theory. Positive Accounting Theory är en tillämpad form av Agency Theory som behandlar 

VD:s val av redovisningsmetoder och hur dessa val, under vissa förutsättningar, görs utifrån 

VD:s egna intressen (Watts & Zimmerman 1978; Jensen & Meckling, 1976). Den verkställande 

direktören kan påverka hur företaget väljer att redovisa goodwillnedskrivningar (Ramanna & 

Watts, 2012; Beatty & Weber, 2006). Vidare menar bland andra Gerdin & Greve (2004) att 

kontexten som företaget verkar i har stor betydelse för VD:s möjlighet att påverka företagets 

inriktning. Finkelstein (2009) och Ponomareva (2016) för ett liknande resonemang och menar 

att företagets interna processer och miljö även påverkar VD:s bestämmande inflytande.  

 

I Positive Accounting Theory identifieras olika hypoteser där bland annat The Bonus Plan 

Hypothesis behandlar incitamentproblematiken som uppstår när VD:n har incitament att 

utforma redovisningen i sitt eget intresse framför aktieägarnas (Watts & Zimmerman 1978). I 

denna studie speglas incitamentskonflikterna av VD-kompensation, VD-rykte, VD-ägarandel 

och VD-byte. Tillsammans behandlas variablerna i studien som ”VD Attribut”.  

 

I studien genomförs fyra regressionsanalyser för att besvara frågeställningen: Hur påverkas 

nedskrivningar av goodwill av VD Attribut, betingat av kontextuellt- och organisatoriskt 

handlingsutrymme? 

 

Tidigare studier finner stöd för att VD:s handlingsutrymme är av betydelse för hur mycket 

inflytande VD:n har (Ponomareva, 2016; Hambrick & Finkelstein, 1987; Finkelstein, 1998). 

Således antas handlingsutrymmet ha stor betydelse för hur VD:n kan använda 

goodwillnedskrivningar som ett verktyg för att manipulera redovisningen. Inledningsvis 
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genomfördes regressioner för att undersöka om VD Attribut hade en påverkan på 

nedskrivningar av goodwill. Resultatet av den logistiska och den multipla regressionen visade 

i enlighet med tidigare studier att VD-rykte, VD-byte och VD-kompensation påverkar 

nedskrivningar av goodwill (Ramanna & Watts, 2012; Beatty & Weber, 2006; Wen & Moehrle, 

2016). VD:s ägarandel är det attribut som inte är signifikant i någon av regressionerna, vilket 

går emot vad tidigare forskning kommit fram till med avseende på VD:s ägande (Detzen & 

Zülch, 2012). Resultaten från de multipla regressionerna med modererande variabler visade att 

både organisatoriskt och kontextuellt handlingsutrymme har en direkteffekt på nedskrivningar 

av goodwill. Det kontextuella handlingsutrymmet påverkar goodwillnedskrivningar och har en 

modererande effekt på VD Attribut. Däremot är den modererande effekten endast signifikant i 

interaktionen mellan VD:s kompensation och det kontextuella handlingsutrymmet. Kopplat till 

forskningsfrågan kan vi således konstatera att det finns indikationer på att VD Attribut påverkas 

av företagets kontextuella handlingsutrymme. Under högt kontextuellt handlingsutrymme, 

givet lika nivåer av bonus i förhållande till lön, kommer VD:n att göra mindre nedskrivningar 

av goodwill.  

 

Resultatet antyder således på att kontextuellt handlingsutrymme förbättrar VD:s möjligheter att 

handla opportunistiskt och tillämpa inkomstminimerande redovisningsmetoder (Davide et al., 

2016). Detta bekräftar i så fall studiens antagande om att Managers handlar opportunistiskt 

(Eisenhardt, 1989). Resultatet ger inte stöd för att organisatoriskt handlingsutrymme har en 

modererande effekt på VD Attribut.  

 

Modellen är inte signifikant när interaktionen mellan organisatoriskt handlingsutrymme och 

VD Attribut adderas till  modellen i regressionens tredje steg. När vi isolerar tröghetsfaktorer 

och kapitalstruktur i det organisatoriska handlingsutrymmet så uppvisar modellen med 

interaktionerna stark signifikans. Under rådande förhållanden är det däremot endast 

interaktionen mellan VD-byte och organisatoriskt handlingsutrymme som genererar signifikans 

i modellens tredje steg. Således är resultatet en indikation på att det finns interna faktorer och 

processer som påverkar VD:s handlingsutrymme.  

 

Likt Detzen & Zülch (2012) finner vi att VD:s bonus i förhållande till lönen korrelerar med 

goodwillnedskrivningar. Till skillnad från vad författarna kommer fram till finner vi att en VD 

med större bonus i förhållande till lön gör större nedskrivningar av goodwill. Watts och 

Zimmerman (1987) och The Bonus Plan Hypothesis menar att en VD med bonus baserad på 

företagets resultat kommer att manipulera redovisningen för att maximera sin privata 
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förmögenhet. I denna studie har vi utgått från att VD:n maximerar sin förmögenhet genom att 

undvika goodwillnedskrivningar. En tänkbar förklaring till vårt resultat är att VD:n visserligen 

har maximerat sin privata förmögenhet, men gjort så genom att tillämpa andra 

redovisningsmetoder än just inkomstmaximerande. Davide et al. (2016) menar det finns 

kontexter där VD:s incitament är starkare kopplade till att tillämpa inkomstreducerande 

redovisningsmetoder, vilket resultaten i denna studie även indikerar. Holthausen, Larcker och 

Sloan (1995) menar att när VD:s bonus är kopplat till specifika resultatnivåer finns det tre olika 

situationer och kontexter som skapar incitament att tillämpa olika former av Earnings 

Management. Dessa situationer beskrivs som, (I) då företagets resultat före nedskrivningar 

överstiger den övre nivån i intervallet som ger upphov till maximal bonusutdelning, (II) då 

företagets resultat före nedskrivningar överstiger den lägre nivån som ger upphov till bonus 

men understiger det resultat som ger maximal bonusutdelning och (III) då företagets resultat 

före nedskrivningar understiger den undre nivån i intervallet som ger bonusutdelning 

(Holthausen et al., 1995). Holthausen et al. (1995) menar att situation (I) och (III) ger VD:n 

incitament att tillämpa inkomstreducerande redovisningsmetoder, medan endast situation (II) 

ger VD:n incitament att tillämpa inkomstmaximerande redovisningsmetoder. Resultaten i 

denna studie stödjer således prediktionen av Holthausen et al. (1995) om att en VD med hög 

bonus tillämpar inkomstreducerande redovisningsmetoder i större utsträckning än 

inkomstmaximerande (Holthausen et al., 1995). Vi kan även dra slutsatsen att det finns 

indikationer på att en VD med högt kontextuellt handlingsutrymme, i kombination med olika 

nivåer av bonus i förhållande till lön, tillämpar mer Earnings Management. Resultaten visar att 

när det kontextuella handlingsutrymmet är högt genomför VD:n generellt mindre 

nedskrivningar av goodwill.  

Eftersom att förändringstakten i goodwillnedskrivningar är högre under högt jämfört med vid 

lågt kontextuellt handlingsutrymme, genomförs större goodwillnedskrivningar vid en lika stor 

förändring i den relativa lönen (se Figur 2). Sammantaget indikerar resultaten att en VD agerar 

mer extremt under högt kontextuellt handlingsutrymme, vilket tyder på ökade Earnings 

Management-aktiviteter.  

 

Francis et al. (2008) menar att en VD som är mer omnämnd i media har ett bättre rykte och 

tillämpar mer Earnings Management. Ramanna och Watts (2012) menar vidare att en VD med 

högt rykte kommer tillämpa inkomstmaximerande redovisningsmetoder och undvika 

goodwillnedskrivningar, i syfte att skydda sitt rykte. Studiens resultat motsätter sig således 

resultaten från Ramanna och Watts (2012) men indikerar, likt Francis et al. (2008), att en VD 
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med högt rykte manipulerar redovisningen. Slutsatsen blir således att det finns indikationer på 

att en VD med bättre rykte gör mer nedskrivningar av goodwill och tillämpar 

inkomstreducerande redovisningsmetoder för att manipulera redovisning. Francis et al. (2008) 

menar att det finns två möjliga förklaringar till att en VD med bättre rykte gör större 

nedskrivningar av goodwill, trots risken för att ryktet försämras. Den första förklaringen 

refererar till The Rent Extraction Hypothesis som menar att en VD med bättre rykte kommer 

att utnyttja sitt handlingsutrymme genom att manipulera redovisningen. Detta för att hantera 

arbets- och aktiemarknadens uppfattningar. Den andra förklaringen refererar till The Matching 

Hypothesis och argumenterar för att företag med låg Earnings Quality, efterfrågar högt 

beryktade företagsledare i större utsträckning (Francis et al., 2008). I båda fallen är det möjligt 

för VD:n att tillämpa både inkomstmaximerande och inkomstreducerande redovisnings-

metoder. Likt resonemanget ovan med avseende på VD:s kompensation och kontexten som 

företaget verkar i, kan ett liknande resonemang appliceras på resultaten av VD:s rykte. Studiens 

slutsats blir således att det finns indikationer på att en VD med högt rykte kommer att tillämpa 

inkomstreducerande redovisningsmetoder, men i vilka situationer går inte att avgöra i denna 

undersökning. Det kan även vara så att antagandet att en VD med mer medial uppmärksamhet 

har ett starkare rykte behöver revideras och undersökas närmare. Kanske beror den stora 

mediala uppmärksamheten på motgångar som VD:n haft och ger således upphov till ett sämre 

rykte. Det som talar emot detta resonemang skulle således vara det motsatta, att ett högre rykte 

speglas i att VD:n inte är omnämnd medialt överhuvudtaget.  Studiens resultat med avseende 

på VD-rytke ska ses mot bakgrund av denna diskussion och tolkas med viss försiktighet tills 

dessa att sambandet mellan VD:s rykte och medial uppmärksamhet kan fastställas mer precist.  

 

6.2  Implikationer och självkritik  

Detta är den första studien som, i en svensk kontext, analyserar hur VD Attribut påverkar 

goodwillnedskrivningar, betingat av kontextuellt och organisatoriskt handlingsutrymme. 

Tidigare studier undersöker hur handlingsutrymmet påverkar ledning och styrelse, i en 

strategisk kontext, i syfte att utröna hur handlingsutrymmet påverkar företagets resultat och 

effektivitet (e.g Finkelstein et al., 2009; Ponomareva, 2016). Tidigare studier kring de variabler 

som ingår i VD Attribut undersöker implikationerna för bolagens resultat och tillförlitlighet i 

redovisningen (e.g. Francis et al., 1996; Ramanna & Watts, 2012; Darrough et al., 2014; 

Bergstresser & Philippon, 2006; Verriest & Gaeremynck, 2009). Denna studie bidrar till ökad 

förståelse för hur VD Attribut påverkar goodwillnedskrivningar och implementerar 



 

79 

handlingsutrymmet i kontexten av företagets redovisningsval, men bör ses i sammanhanget av 

dess begränsningar.  

 

Då vi eftersträvade att mäta studiens beroende och oberoende variabler på flera sätt samt att 

både det organisatoriska- och kontextuella handlingsutrymmet består av ett stort antal variabler, 

genomfördes en omfattande datainsamling. Det kan ändå finnas variabler som regressionerna 

inte tagit hänsyn till, som hjälper till att förklara sambandet mellan VD Attribut och 

nedskrivningar av goodwill. Det är möjligt att dessa variabler inte identifierats av forskningen, 

att de inte går att kvantifiera eller att författarna av denna studie inte påträffat dem. Vi har i 

denna studie inte testat för endogenitetsproblem (Endogeneity) som kontrollerar om sambandet 

mellan den beroende variabeln och de oberoende reflekteras korrekt (Duncan, Magnuson, & 

Ludwig, 2004).  

 

Då undersökningen studerar fem olika räkenskapsår finns det en möjlighet att faktorer 

associerade med det enskilda året (Fixed Effects) kan utgöra en förklaring till varför variablerna 

i regressionen har olika inverkan. Det kan finnas en korrelation mellan räkenskapsårens Fixed 

Effects och variablerna i regressionen, vilket i slutändan kan göra modellen missvisande 

(Duncan et al., 2004; Leech et al., 2008; Dougherty, 2011; Nelson & Olson, 1978). Att 

kontrollera för problemet kräver många kontrollvariabler, kommer att beröva regressionen på 

frihetsgrader och sänka förklaringsgraden (Duncan et al., 2004; Leech et al., 2008; Dougherty, 

2011; Nelson & Olson, 1978). Ett sätt att gå runt problemet är att genomföra en Random Effect 

Model som antar att regressionens Fixed Effects inte korrelerar med de övriga variablerna i 

regressionen. I en Random Effect Model utesluts därför kontrollvariablerna men tillåter att 

Fixed Effects kan medtas i regressionen (Hedges & Vevea, 1998; Duncan et al., 2004; Leech et 

al., 2008). Ett Durbin-Wu-Hausman test jämför effekterna av att genomföra en Fixed Effects 

Model och en Random Effects Model, i syfte att säkerställa vilken av modellerna som passar 

bäst (Hedges & Vevea, 1998). I syfte att göra undersökningen mer explorativ hade mer 

avancerade ekonometriska tester såsom endogenitetstest och Hausman-test varit lämpliga att 

genomföra. Studiens omfattning begränsades till att inte genomföra dessa tester, men för 

kommande studier, med en större omfattning, skulle dessa kunna tillämpas.  

 

Goodwillnedskrivningar och VD:s handlingsutrymme är komplexa koncept som påverkas av 

flera faktorer. Det är således svårt att fånga upp konceptets dignitet och mäta dessa i en någon 

simplistisk modell (Finkelstein & Boyd 1998; Wen & Moehrle, 2016). Konceptets komplexitet 
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kan vara en förklaring till en något låg förklaringsgrad i regressionerna. Det ska även poängteras 

att konceptens komplexitet gör att vi inte utesluter att det finns fler sätt att mäta konceptens 

innebörd på. Studiens val av mått grundar sig på de mått som tillämpats i tidigare studier, mer 

innovativa och effektiva mått är således inte att förkasta i kommande studier.  

 

För ägarkoncentrationen i det organisatoriska handlingsutrymmet har ingen data (Missing 

Data) insamlats för räkenskapsår 2013 och 2014. Den information som hade behövts för 

insamlingen var inte lättillgänglig, varför ett beslut togs att utesluta nämnda räkenskapsår.  

 

Som nämns i hypotesutvecklingen för kontextuellt handlingsutrymme har tidigare studier inte 

fokuserat på starka utomstående krafter (i.e. stora och koncentrerade kunder, leverantörer och 

konkurrenter). Beslutet att inte fokusera på starka utomstående krafter baseras på att data 

avseende koncentrationen av kunder och leverantörer inte är tillgänglig att inhämta via 

årsredovisningar eller externa databaser. Information avseende kunder och leverantörer kan i 

många fall anses känslig vilket även är en anledning till att exkludera starka utomstående 

krafter.  

 

Vi har i denna undersökning valt att mäta den beroende och de oberoende variablerna på flera 

olika sätt. Detta har väglett oss i att kunna jämföra olika variabler och kunna anpassa vår modell. 

Goodwillnedskrivningar (andel) och VD-Ägarandel är som tidigare nämnt omvända 

(reflekterar negativa värden) vilket kan försvåra för en utomstående observatör att tyda 

regressionerna.  

 

Hypotes H2 och H3 är ställda så att alla VD Attribut måste uppvisa signifikanta samband i 

regressionerna för att accepteras. H2 och H3 hade kunnat ställas som åtta enskilda hypoteser 

som undersöker den modererande effekten. Resultaten av hypoteserna hade då varit mer 

rättvisande studiens resultat. 

 

VD:s rykte är ett komplext koncept som vi genomgående i studien argumenterat för består av 

flera delar. Kanske hade ett sammanvägt index varit bättre för att reflektera VD-rykte på ett 

bättre sätt. Detta då konceptet består att flera olika delar. 

 

Företagens storlek har tagits hänsyn till genom att dividera nedskrivningar av goodwill med 

företagets totala tillgångar. Således motsvarar storleken av nedskrivningen företagets storlek så 

att stora och små företag kan jämföras. Då vi valt att inte inkludera storlek som en 
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kontrollvariabel, kontrollerar inte studien för om större företag, trots justeringen av 

goodwillnedskrivningarna, gör större eller mindre nedskrivningar. Anledningen till att storlek 

inte är inkluderat som en kontrollvariabel beror på att storlek är en tröghetsfaktor i det 

organisatoriska handlingsutrymmet. Genom att exkludera storlek som en kontrollvariabel 

kunde samma kontrollvariabler initialt användas i samtliga regressioner. I studier där storlek 

inte ingår i någon av de oberoende eller modererande variablerna föreslår vi att variabeln 

kontrolleras för, då storleken kan ha en signifikant påverkan.  

 

Som vi antyder ovan finns det situationer som kan antas ge upphov till både 

inkomstreducerande och inkomstmaximerande redovisningsmetoder. Studien har inte 

identifierat dessa situationer eller sorterat ut dessa i olika kategoriska urval. En sådan sortering 

skulle kunna göras i en mer djupgående analys av vilka incitament som leder till vilka 

redovisningsval. En sådan identifieringsprocess och analys är utom denna studies 

begränsningar. I en mindre omfattande studie med ett mer djupgående fokus skulle en sådan 

kategorisering potentiellt kunna leda djupare förståelse för drivkraften bakom 

goodwillnedskrivningar. 

  

6.3 Studiens bidrag  

Studiens teoretiska bidrag kan delas in i tre delar; teoretiska bidrag med avseende på 

goodwillnedskrivningar och VD Attribut, det kontextuella handlingsutrymmets inverkan på 

VD:s manipulativa förmåga och implementeringen av handlingsutrymme i samma kontext som 

val av redovisningsmetoder och manipulation av redovisning.  

 

Det första teoretiska bidraget är att vi visar att det finns ett samband mellan VD Attribut (i.e. 

VD-byte, VD-rykte, VD-kompensation) och nedskrivningar av goodwill. Sambanden mellan 

VD-rykte och VD-kompensation överensstämmer inte med argumentationen som framförts 

med stöd av tidigare studier (Ramanna & Watts, 2012; Beatty & Weber, 2006; Detzen & Zülch, 

2012). Studien bidrar även med indikationer på att antagandet om att VD är opportunistisk och 

utnyttjar den informationsasymmetri som föreligger mellan ägarna och VD:n. Detta i enlighet 

med The Bonus Plan Hypothesis, där VD:n maximerar sin privata förmögenhet (Watts & 

Zimmerman, 1987; Jensen & Meckling, 1976).  

 

Studiens andra teoretiska bidraget är hur det kontextuella handlingsutrymmets inverkar på 

VD:s möjligheter att agera opportunistiskt. Studien indikerar att en VD med mycket 
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handlingsutrymme, utnyttjar handlingsutrymmet för att manipulera redovisningen i sitt eget 

intresse. Eftersom handlingsutrymmet visade sig ha en modererande effekt på VD- 

kompensation, indikerar studien på att en VD med högt kontextuellt handlingsutrymme 

manipulerar redovisningen i större utsträckning än vid lågt kontextuellt handlingsutrymme. 

Resultatet ger således ytterligare stöd till The Bonus Plan Hypothesis och att kontexten som 

företaget verkar i har stor betydelse för VD:s handlingsutrymme och beslutsfattande (Gerdin & 

Greve, 2004; Watts & Zimmerman, 1987).  

 

Studiens tredje teoretiska bidrag refererar till kombinationen av olika forskningsfält där 

Corporate Governance, Earnings Management och strategi har tillämpats för att förstå olika 

val av redovisningsmetoder. VD:s handlingsutrymme har i tidigare forskning främst analyseras 

i samband med företagets resultat och effektivitet. Denna studie bidrar således med att 

introducera handlingsutrymmet i kontexten av VD:s val av redovisningsmetoder och finner 

dessutom indikationer på att handlingsutrymmet har en betydande påverkan på VD:s 

möjligheter att manipulera redovisningen.  

 

Studiens empiriska bidrag är framförallt insamlad data för perioden 2010 till 2014 som kan 

beskriva hur förhållanden mellan berörda bolag ser ut. Studien finner att 18 procent av 

observationerna har goodwillnedskrivningar på balansräkningarna. I genomsnitt utfördes det 

ett VD-byte var femte år bland de 166 berörda bolagen på Stockholmsbörsen. En verkställande 

direktör har en snittlön på 4 542 278 kr.  Den genomsnittliga ämbetstiden för VD:n var 5,36 år. 

Den verkställande direktörens genomsnittliga ägarandel låg på två procent samt i genomsnitt 

omnämndes densamme media vid 31 tillfällen.  

 

När det kommer till studiens praktiska bidrag och hur resultaten kan bidra till praktiken, bidrar 

studien främst till att belysa vikten av att styrelse och aktieägare har rätt Corporate 

Governance-mekanismer installerade. Eftersom att studien indikerar att en VD handlar i eget 

intresse före företagets intresse bidrar studien till att skapa insikt i att VD:s handlingsutrymme, 

beroende på företagets kontextuella nivå, kan få implikationer i hur redovisning utformas. 

Därför behöver styrelsen och aktieägarna behandla denna problematik för att likrikta incitament 

och begränsa VD:s möjligheter till att handla opportunistiskt.  

 

Avslutningsvis är studiens samhälliga bidrag att den belyser och indikerar att redovisningen av 

goodwill, inte enbart är baserad på ekonomiska värden. Att informationsasymmetrin mellan 

företagets ställföreträdare och dess intressenter utnyttjas är inte att föredra i en 
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samhällsekonomi som behöver förlita sig på informationen som ska spegla företagets verkliga 

och underliggande värde. Eftersom studien finner indikationer på att andra faktorer än det 

ekonomiska värdet är avgörande för hur goodwillredovisningar utformas, bidrar studien till 

debatten kring hur nedskrivningar av goodwill bäst bör redovisas i framtiden.  

 

6.4 Förslag till vidare studier  

I denna studie har vi funnit vissa indikationer på att en VD, under olika omständigheter och 

kontexter, tillämpar Earnings management. Som en påbyggnad på denna studie vore det 

intressant att studera de VD Attribut som visat sig signifikant påverka nedskrivningar av 

goodwill, i en kontext med incitament för VD:n att manipulera redovisningen i en viss riktning. 

Ett antal kontextuella miljöer skulle kunna konstrueras i form av undergrupper (Sub-Samples) 

med incitament att både tillämpa inkomstreducerande och inkomstmaximerande 

redovisningsmetoder.  

 

Vidare delar Finkelstein et al. (2009) upp VD:s handlingsutrymme i tre delar, det kontextuella- 

(i.e. Task Environment), det organisatoriska- (i.e. Internal Organization) och det individuella 

handlingsutrymmet (i.e. Managerial Characteristics). Det individuella handlingsutrymmet 

utgörs av VD:s unika karaktärsdrag (se Bilaga 2). Vi har i denna studie inte valt att inkorporera 

det individuella handlingsutrymmet då vi såg hinder i att inhämta denna typ av data i en studie 

som utgår från arkivdata. Som ett förslag till vidare studier, och en påbyggnad på denna studie, 

kan det individuella handlingsutrymmet ingå som en modererande variabel.        

 

Finkelstein och Boyd (1998) poängterar att hög grad av komplexiteten omger VD:s 

handlingsutrymme, likaså gör Francis et al. (2008) med avseende på VD:s rykte. Det ska därför 

även nämnas att koncept av denna komplexitet är svåra att mäta och fånga upp, därför utesluter 

vi inte att det finns andra sätt att mäta koncepten på i kommande studier.  

 

Resultatet av regressionsanalyserna bekräftar att tre av fyra variabler i VD Attribut har 

signifikant påverkan på goodwillnedskrivningar. Vidare bekräftas att det kontextuella 

handlingsutrymmet tillför en modererande effekt. Studien indikerar därmed att det finns en 

koppling VD Attribut, den kontext som företaget verkar i och nedskrivningar av goodwill. I de 

multipla regressionerna ser vi att Räkenskapsår 2014 samt Healthcare uppvisar signifikans. 

Därmed kan det i senare studier vara intressant att isolera åren och branscherna för att närmare 

undersöka dessa.  
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Denna studie utgår från den svenska kontexten och innehåller endast svenska företag, 

visserligen tror vi att området behöver studeras vidare i den svenska kontexten, men studien 

skulle även kunna appliceras i andra länder med en liknande kontext i syfte att se om resultaten 

skiljer sig åt. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 – Övergripande Modell 
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Bilaga 2 – Modell VD:s Handlingsutrymme 

  

(Finkelstein et al. s.27, 2009) 
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Bilaga 3 – Bolag i stickprovet 
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Bilaga 4 – Bortfall & Exkluderade bolag 
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Använder Lokal GAAP (EJ IFRS) 

SCANIA AB 

Avnoterades 2014 

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 

Noterade på O-listan 

ALLIANCE OIL COMPANY LTD 

Avnoterades 2013 

MEDA AB  

OTC-listad 

HÖGANÄS AB 

Avnoterades 2013 

ARCTIC PAPER S.A. 

Noterades 2012 

FINNVEDENBULTEN AB (BULTEN AB)  

Noterade 2011 

FENIX OUTDOOR AB  

Avnoterades 2014   

BLACK EARTH FARMING LTD 

Otillräcklig data   

RÖRVIK TIMBER AB 

Avnoterades 2014 

SIGMA AB  

Avnoterades 2013 

GEVEKO AB  

Otillräcklig data 

CISION AB  

Avnoterades 2014 

CONNECTA AB  

Avnoterades 2014  

READSOFT AB  

Avnoterades 2014 

 

TRIGON AGRI  

Noterades 2010 

ACAP INVEST AB  

Avnoterades 2014 

PHONERA AB  

Avnoterades 2014 

ETRION CORPORATION 

Noterades 2010 

OPCON AB (TRENTION AB) 

Otillräcklig data 

ASPIRO AB 

O-listan 

SHELTON PETROLEUM AB (PETROSIBIR AB) 

Avnoterad/ Nynoterad 2012 

SPORTJOHAN AB  

Avnoterades 2013 

BIOSENSOR APPLICATIONS SWEDEN AB  

Avnoterades 2013 

TIGRAN TECHNOLOGIES AB  

Avnoterades 2013 

CAVOTEC SA  

Noterades 2011 

NEUROVIVE PHARMACEUTICAL 

Noterades 2013 

AEROCRINE 

Otillräcklig data 

TRANSCOM WORLDWIDE 

Noterades 2014 

TRANSMODE 

Noterades 2011 

KAROLINSKA DEVELOPMENT AB 

Noterade 2011 

 ENQUEST PLC 

  Noterade 2010 
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Bilaga 5 – Korrelationsmatris 

 

Variabel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Pearson Korrelation 1. 1,000

Sig. 

Pearson Korrelation 2. -,861** 1,000

Sig. ,000

Pearson Korrelation 3. ,061 -,095* 1,000

Sig. ,112 ,013

Pearson Korrelation 4. -,033 ,001 ,166** 1,000

Sig. ,388 ,987 ,000

Pearson Korrelation 5. ,080* -,115** ,248** ,067 1,000

Sig. ,036 ,003 ,000 ,082

Pearson Korrelation 6. -,045 ,009 ,010 -,132** -,052 1,000

Sig. ,238 ,809 ,802 ,001 ,179

Pearson Korrelation 7. ,126** -,078* -,128** -,024 -,099** -,271** 1,000

Sig. ,001 ,042 ,001 ,534 ,010 ,000

Pearson Korrelation 8. ,106** -,090* -,158** -,054 -,072 -,327** ,782** 1,000

Sig. ,006 ,019 ,000 ,158 ,062 ,000 ,000

Pearson Korrelation 9. ,075 -,076* -,148** -,050 -,058 -,285** ,542** ,695** 1,000

Sig. ,050 ,047 ,000 ,191 ,132 ,000 ,000 ,000

Pearson Korrelation 10. ,036 -,039 ,116** ,319** ,094* -,524** ,088* ,078* ,027 1,000

Sig. ,347 ,313 ,002 ,000 ,014 ,000 ,021 ,041 ,475

Pearson Korrelation 11. -,108** ,183** -,268** -,089* -,434** ,114** -,055 -,080* -,082* -,128** 1,000

Sig. ,005 ,000 ,000 ,020 ,000 ,003 ,149 ,037 ,032 ,001

Pearson Korrelation 12. ,060 -,116** ,065 ,051 ,001 -,009 ,115** ,085* ,035 ,006 -,114** 1,000

Sig. ,117 ,003 ,090 ,189 ,988 ,819 ,003 ,027 ,366 ,866 ,003

Pearson Korrelation 13. ,116** -,091* ,075* ,011 ,061 -,078* ,095* ,054 ,034 ,056 -,049 -,017 1,000

Sig. ,002 ,017 ,049 ,778 ,112 ,043 ,013 ,163 ,371 ,146 ,199 ,655

Pearson Korrelation 14. -,071 ,064 -,093* -,031 -,017 -,093* ,083* ,071 ,078* ,034 ,050 ,000 ,001 1,000

Sig. ,065 ,096 ,015 ,419 ,658 ,016 ,031 ,063 ,042 ,376 ,194 ,997 ,972

Pearson Korrelation 15. -,225** ,033 ,208** ,156** ,078* ,125** -,112** -,125** -,083* -,029 -,139** ,036 -,021 -,056 1,000

Sig. ,000 ,394 ,000 ,000 ,043 ,001 ,004 ,001 ,030 ,447 ,000 ,344 ,591 ,148

Pearson Korrelation 16. ,004 -,006 -,006 -,063 ,003 -,012 ,013 -,038 -,023 ,002 -,002 ,005 ,048 ,000 -,035 1,000

Sig. ,921 ,879 ,878 ,102 ,945 ,748 ,742 ,320 ,541 ,948 ,967 ,896 ,215 ,991 ,361

Pearson Korrelation 17. ,055 ,012 -,077* -,081* -,037 -,073 ,111** ,160** ,086* -,045 ,067 ,047 ,015 ,012 -,222** ,022 1,000

Sig. ,150 ,763 ,044 ,036 ,331 ,056 ,004 ,000 ,025 ,236 ,081 ,224 ,690 ,763 ,000 ,564

Pearson Korrelation 18. ,127** -,003 -,229** -,121** -,128** -,167** ,239** ,230** ,168** ,068 ,101** -,003 ,059 ,094* -,599** ,044 ,258** 1,000

Sig. ,001 ,934 ,000 ,002 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,076 ,009 ,945 ,124 ,014 ,000 ,254 ,000

Pearson Korrelation 19. -,068 ,080* ,027 ,014 -,045 -,056 ,065 ,068 ,071 ,047 -,108** -,167** ,051 -,012 -,016 ,010 ,018 ,081* 1,000

Sig. ,075 ,037 ,487 ,706 ,242 ,141 ,091 ,077 ,065 ,218 ,005 ,000 ,182 ,753 ,681 ,795 ,648 ,035

Pearson Korrelation 20. ,019 -,048 -,032 ,038 ,023 ,151** -,042 -,068 -,062 -,042 ,047 ,241** ,011 ,005 ,032 ,006 -,033 -,068 -,248** 1,000

Sig. ,624 ,213 ,405 ,326 ,543 ,000 ,273 ,076 ,108 ,269 ,225 ,000 ,778 ,897 ,410 ,878 ,388 ,076 ,000

Pearson Korrelation 21. -,010 ,017 -,016 ,025 ,109** -,128** ,007 ,056 ,022 ,055 -,115** ,126** -,082* ,039 ,043 -,025 ,090* -,001 -,198** -,497** 1,000

Sig. ,793 ,655 ,676 ,518 ,005 ,001 ,854 ,143 ,573 ,150 ,003 ,001 ,032 ,314 ,260 ,511 ,019 ,987 ,000 ,000

Pearson Korrelation 22. ,061 -,020 ,038 -,068 -,149** ,008 -,047 -,064 -,013 -,080* ,225** -,340** -,003 -,048 -,066 ,007 -,103** -,026 -,153** -,384** -,306** 1,000

Sig. ,112 ,611 ,319 ,077 ,000 ,836 ,223 ,095 ,730 ,036 ,000 ,000 ,932 ,216 ,086 ,851 ,007 ,496 ,000 ,000 ,000

Pearson Korrelation 23. -,041 ,002 ,001 -,032 ,049 -,011 ,078* ,061 ,024 ,063 -,127** ,032 ,084* ,010 -,020 ,013 ,050 ,093* -,073 -,184** -,147** -,113** 1,000

Sig. ,285 ,968 ,988 ,411 ,200 ,767 ,043 ,109 ,538 ,103 ,001 ,407 ,029 ,788 ,594 ,740 ,195 ,016 ,057 ,000 ,000 ,003

Pearson Korrelation 24. ,067 -,051 ,064 -,141** -,080* ,026 ,007 -,013 ,099* -,050 -,088* -,035 ,021 -,050 ,028 -,043 -,080* -,027 ,009 -,004 -,007 ,008 -,001 1,000

Sig. ,083 ,185 ,094 ,000 ,038 ,492 ,857 ,740 ,010 ,192 ,022 ,366 ,584 ,189 ,466 ,264 ,037 ,478 ,812 ,909 ,852 ,844 ,982

Pearson Korrelation 25. ,008 -,021 -,051 -,140** -,009 -,022 ,058 ,085* ,065 ,010 ,003 ,047 ,011 -,026 -,026 ,065 -,020 -,009 ,008 ,000 -,001 -,004 -,002 -,253** 1,000

Sig. ,837 ,593 ,180 ,000 ,807 ,562 ,131 ,027 ,090 ,804 ,934 ,222 ,784 ,499 ,501 ,089 ,599 ,812 ,836 ,995 ,972 ,926 ,965 ,000

Pearson Korrelation 26. -,044 ,021 -,073 ,090* -,045 -,005 ,010 ,009 ,043 ,013 ,008 ,005 -,011 ,051 -,001 ,008 -,066 ,055 -,001 ,001 ,006 -,008 ,001 -,250** -,251** 1,000

Sig. ,251 ,585 ,056 ,019 ,242 ,906 ,795 ,812 ,264 ,739 ,845 ,890 ,783 ,186 ,972 ,843 ,086 ,151 ,970 ,971 ,884 ,844 ,982 ,000 ,000

Pearson Korrelation 27. ,002 -,015 ,012 ,091* ,046 -,018 -,002 ,034 -,068 ,029 ,058 -,010 -,029 ,025 ,024 -,040 ,178** -,016 -,003 -,002 ,003 ,000 ,000 -,251** -,252** -,249** 1,000

Sig. ,960 ,706 ,750 ,018 ,227 ,643 ,956 ,370 ,077 ,447 ,131 ,786 ,457 ,515 ,530 ,294 ,000 ,681 ,947 ,969 ,932 1,000 1,000 ,000 ,000 ,000

Pearson Korrelation 28. -,033 ,066 ,048 ,103** ,088* ,018 -,073 -,117** -,140** -,001 ,019 -,007 ,007 ,001 -,025 ,010 -,012 -,003 -,013 ,004 ,000 ,004 ,002 -,249** -,250** -,247** -,248** 1,000

Sig. ,392 ,087 ,209 ,007 ,021 ,633 ,056 ,002 ,000 ,973 ,614 ,849 ,845 ,977 ,515 ,790 ,752 ,945 ,731 ,911 ,994 ,925 ,964 ,000 ,000 ,000 ,000

1. dum_Goodwillnedskrivningar 11. Organisatoriskt handlingsutrymme 20. Industrial ** Korrelationen är signifikant vid 0,01-nivån (2-tailed).

2. Goodwillnedskrivningar (andel) 12. Kontextuellt handlingsutrymme 21. Consumer Services & Goods * Korrelationen är signifikant vid 0,05-nivån (2-tailed).

3. VD bonus/lön 13. Master 22. Technology & Telecom

4. dum_VD bonus 14. Förväntade Goodwillnedskrivningar 23. Materials & Gas.Oil

5. VD rykte (# tidningar) 15. ROA 24. Räkenskapsår 2014

6. VD ämbetstid 16. Market to book 25. Räkenskapsår 2013

7. VD rekryterad utifrån 17. Risk 26. Räkenskapsår 2012

8. VD Byte (År t) 18. Negativt resultat e fin poster 27. Räkenskapsår 2011

9. VD Byte (År t & t-1) 20. Healthcare 28. Räkenskapsår 2010

10. VD Ägarandel


