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Sammanfattning 
Titel: Nedskrivning av goodwill - Hur påverkas goodwillnedskrivning av de individuella och 

ekonomiska faktorerna samt hur nivån på styrelsekontroll betingar dessa relationer? 

 

Seminariedatum: 2017-05-31 

 

Ämne/kurs: FE6276 Kandidatuppsats Redovisning och Revision 15 HP 

 

Författare: Mustafa El-Chami och Oscar Svärdh 

 

Handledare: Timurs Umans   

 

Nyckelord: Goodwill, Nedskrivning, IFRS, IAS, Positiv redovisningsteori, Agentteori 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att förklara hur nedskrivning av goodwill påverkas utifrån de 

individuella och ekonomiska faktorerna samt hur nivån på styrelsekontroll påverkar dessa 

faktorers utfall. 

 

Teoretisk referensram: Studien kommer att utgå utifrån Agentteorin och Positiv 

redovisningsteori. Studiens hypoteser formas med hänsyn till de individuella och ekonomiska 

faktorerna samt styrelsekontroll.  

 

Metod: Studien är av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Insamling av data till 

berörda företag har skett med hjälp av företagets årsredovisningar och sedan har dessa 

sammanställts.  

 

Analys: Studiens analys har tillämpats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Statistiska 

tabeller som Pearsons bivariata korrelationstest och logistisk regressionsmodell har tillämpats 

för att hitta samband mellan beroende, oberoende samt modererande variablerna.  

 

Slutsats: Slutsatsen visar att en variabel är signifikant. Variabeln utbildning uppnår signifikans 

i förhållande till nedskrivning av goodwill. Slutsatser kring denna variabel kommer tas, dock 

kan det inte tas kring övriga variabler då de inte är signifikanta. 



!

!

Abstract 
Title: Impairment of goodwill – How is goodwill impairment affected by the individual and 

economic factors and how does the level of board control affect these relationships? 

 

Seminar date: 2017-05-31 

 

Course: FE6276 Bachelor thesis accounting and auditing 15 HP 

 

Authors: Mustafa El-Chami och Oscar Svärdh 

 

Advisor: Timurs Umans   

 

Key words: Goodwill, Impairment, IFRS, IAS, Positive accounting theory, Agency theory  

 

Purpose: The purpose of this study is to explain how impairment of goodwill is influenced by 

the individual and economic factors and how the level of board control influences the outcome 

of these factors. 

 

Theoretical perspective: The study will be based on Agency theory and Positive accounting 

theory. The hypothesis of the study is based on the economic and individual factors as well as 

the board control. 

 

Methodology: The study is a quantative method with a deductive approach. The data collection 

has been done using the company´s annual reports and then these have been compiled.  

 

Analysis: The study's analysis has been applied using the statistical program SPSS. Statistical 

tables such as Pearson's bivariate correlation test and logistic regression model have been 

applied to find relationships between dependent, independent and moderating variables. 

 

Conclusion: The conclusion shows that one variable is significant. The variable education 

achieve significance in relation to goodwill impairment. Conclusions about this variable is 

taken, but cannot be taken about the other variables since they are not significant.  
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1.!Inledning!
Denna inledning kommer att innehålla en bakgrund som introduktion till ämnet. Därefter 

presenteras en problematisering som följs av problemformulering och syftesformulering.  

 

1.1!Bakgrund!

Redovisning av goodwill har historiskt sätt varit en kontroversiell post för beslutsfattare inom 

företag och även för forskare (Johansson, Hjälström, & Hellman, 2016; Pricewaterhouse 

Coopers AB, 2008; Klimczak, Dynel, & Pikos, 2016; AbuGhazaleh, Al-Hares, & Roberts, 

2011; Seetharaman, Balachandran, & Saravanan, 2004). En anledning till detta är att det saknas 

information i årsredovisningarna om varför nedskrivning av goodwill har genomförts för 

företagen (Klimczak, Dynel, & Pikos, 2016). Dessutom kan företag välja att redovisa goodwill 

på̊ det sätt som ger det mest gynnsamma resultatet för bolaget (Seetharaman, Balachandran, & 

Saravanan, 2004). 

 

En definition av goodwill är att det redovisas som en immateriell tillgång vilken är förknippad 

med rörelseförvärv och presenterar skillnaden mellan kostnaderna för att förvärva ett företag 

och summan av de värden som den tilldelas. Detta är baserat på aktuella värden vid 

förvärvstidpunkten av de enskilda tillgångarna och skulderna för ett företag (Giuliani & 

Brännström, 2011; Kabir & Rahman, 2016; Pricewaterhouse Coopers AB, 2008; Seetharaman, 

Balachandran, & Saravanan, 2004; Moehrle & Wen, 2016).  

 

Nedskrivning av goodwill är aktuellt och är ett viktigt ämne för beslutsfattare (Caruso, Ferrari, 

& Pisano, 2016; Sun, 2016). Kontot goodwill är en betydande del i ett företags balansräkning 

(Sun, 2016). Även värderingen av goodwill är ett viktigt underlag vid bedömning av ett företags 

framtida kassaflöde (AbuGhazaleh, Al-Hares, & Roberts, 2011; Sun, 2016). Företag redovisar 

information om goodwill för att de externa och interna intressenterna ska få en uppfattning om 

vad posten innehåller (Sun, 2016). 

 

Enligt IFRS 3 krävs det bland annat en beskrivning av de komponenter som utgör redovisad 

goodwill (Gauffin, Hagström, & Nilsson, 2017; IFRS 3, 2017). En anledning till detta är att det 

ska vara möjligt att uppskatta framtida värdenedgångar baserat på goodwill. Gauffin, Hagström 

och Nilssons undersökning från 2015 visar att den näst största delen av ett företags köpeskilling 
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i Sverige är goodwill. Köpeskillingen bestod av 44 % finansiella- och materiella tillgångar, 40 

% goodwill, och 16 % immateriella tillgångar (Gauffin, Hagström, & Nilsson, 2017). Detta är 

en trend som har hållit sig under flera år.  

 

Värdering av goodwill framkommer med hjälp av olika metoder. Den första metoden är 

skillnaden mellan den kombinerade vinsten för bolaget och den normala ersättningen för en 

liknande affär (Moehrle & Wen, 2016). Den andra skillnaden är mellan inköpspriset och det 

verkliga värdet på marknaden av en förvärvade tillgång till bolaget (Moehrle & Wen, 2016; 

Giuliani & Brännström, 2011). Moehrle och Wen (2016) hävdar att goodwill innehåller 

mänskliga resurser, ny teknik, forskning och utveckling, och reklam i samband med 

immateriella investeringar. Författarnas övergripande punkt är att goodwill är en ekonomisk 

tillgång med ett förväntat framtida värde precis som lager och materiella anläggningstillgångar 

(Moehrle & Wen, 2016). 

 

Som tidigare nämnt är goodwill ett svårt ämne att behandla. Goodwill är i redovisningen en 

post som representerar det belopp vilket överstiger det verkliga värdet av de identifierbara 

nettotillgångarna vid ett rörelseförvärv (Giuliani & Brännström, 2011; Seetharaman, 

Balachandran, & Saravanan, 2004; Moehrle & Wen, 2016). Goodwill prövas när en inträffad 

händelse leder till att det verkliga värdet understiger det redovisade värdet (Moehrle & Wen, 

2016). Faktorer som påverkar goodwillnedskrivning kan vara den ekonomiska verkligheten 

liksom chefens humankapital (Moehrle & Wen, 2016; Sun, 2016; Kabir & Rahman, 2016). 

Chefer kan fördela goodwill till enheter med högre tillväxttakt, för att undvika att rapportera 

nedskrivning för företaget. Dessutom kan chefer fördela goodwill till enheter med lägre 

tillväxttakt, för att påskynda redovisning av goodwillnedskrivning (Kabir & Rahman, 2016).  

 

1.2!Problematisering!!

Nedskrivningstest av goodwill görs av företagsledningen årligen där det befintliga 

goodwillinnehavet värderas, understiger värderingen det befintliga värdet sker en nedskrivning 

av goodwill (IFRS, 2014). Eftersom att värderingen genomförs av individer i 

företagsledningen, finns en risk att de försöker manipulera företagets resultat och ställning 

(Caruso, Ferrari, & Pisano, 2016). Värderingen som individer genomför kan påverkas av 

bakomliggande faktorer. Dessa kan vara individuella och ekonomiska och de förklarar olika 

skäl till goodwillnedskrivning (Ronen, 2008).  
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De ekonomiska faktorerna bygger på att företagsledningen påverkas av deras tolkning av 

företagets finansiella situation (Avallone & Quagli, 2015). Avallone & Quagli (2015) nämner 

i sin studie att ett företag som uppvisar hög ekonomisk tillväxt bidrar till att ledningen undviker 

nedskrivning av goodwill. IAS 36 menar att goodwill ska testas årligen och måste skrivas ned 

om det bokförda värdet är högre än det nuvarande värdet. Detta ska genomföras objektivt och 

ska inte påverkas av utomstående faktorer (IESBA, 2010). AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts 

(2011) diskuterar i sin artikel att nedskrivning av goodwill är mer hänförligt till ekonomiska 

faktorer än opportunistiskt beteende hos företagsledarna. En viktig ekonomisk faktor som 

författarna nämner är storleken på företag. Flera studier visar att det finns ett positivt samband 

mellan stora företag och nedskrivning av goodwill (Avallone & Quagli, 2015; Beatty & Weber, 

2005; Verriest & Gaeremynck, 2009; Giner & Prado, 2015). En anledning till detta kan vara att 

stora företag tenderar att bevakas i större utsträckning än mindre företag av exempelvis 

investerare (Verriest & Gaeremynck, 2009). AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) tar 

dessutom upp skuldsättningsgrad som en ekonomisk faktor i deras undersökning, de menar att 

företag med hög skuldsättningsgrad undviker nedskrivning av goodwill i större grad än företag 

med låg skuldsättningsgrad. 

 

Walsh, Craig och Clarke (1991) beskriver den så kallade ”big bath” redovisningen. Denna 

redovisningsteori menar att företag under sämre perioder genomför nedskrivningar för att 

redovisa ett sämre resultat, för att i framtiden kunna påvisa en förbättring av företagets resultat. 

Med denna teori kan ytterligare en ekonomisk faktor utläsas, ett sämre resultat. Ett sämre 

resultat kan enligt denna teori påverka företagsledningen till att göra nedskrivning av goodwill 

(Clarke, Craig, & Walsh, 1991). Caruso, Ferrari och Pisano (2016) nämner i sin undersökning 

att företag minimerar sina inkomster genom nedskrivning av goodwill under perioder när 

framtiden är osäker. Detta för att minska företagets resultat och undvika en framtida 

bestraffning i form av sämre ekonomisk utveckling.  

 

Individuella faktorer hos verkställande direktörer har även visat sig påverka värderingen av 

företagets goodwill. Undersökningar visar att nytillträdda verkställande direktörer ofta 

genomför större nedskrivningar än företagsledare som varit anställd under en längre period 

(Masters-Stout, Costigan, & Lovata, 2007; Schäffer, Lüdtke, Bremer, & Häußler, 2012). Detta 

för att kunna redovisa en förbättring under sin period som företagsledare. Nieken och Sliwka 

(2015) tar i sin vetenskapliga artikel upp att nytillträdda verkställande direktörer använder sig 

av ”big bath” för att redovisa ett sämre resultat i början och ”beskylla” tidigare direktörer för 
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den dåliga utgångspunkten, för att sedan i framtiden under sina sista år på posten påvisa en klar 

förbättring av företagets resultat. Ali och Zhang (2014) kommer fram till att företag med 

nytillträdda företagsledare tenderar att undervärdera tillgångar, samt företag med företagsledare 

som varit anställda under längre tid tenderar att övervärdera tillgångar. De nämner dock att 

företag med mer kontroll i form av självständighet hos styrelser och revisorer inte över-

/undervärderar i lika stor utsträckning som företag med mindre kontroll. Ytterligare en 

individuell faktor hos en företagsledare kan vara hans/hennes utbildning. Jonson och Lindorff 

(2013) studerar sambandet mellan den verkställande direktörens utbildning och företagets 

finansiella situation. Författarna av artikeln försöker framställa olika grader av 

utbildningsnivåer för verkställande direktörer och sedan studera om det finns en utbildningsnivå 

som leder till högre ekonomisk framgång. Grant, Markarian och Parbonetti (2009) tar upp 

ytterligare en individuell faktor hos företagsledare i sin vetenskapliga artikel, rörlig ersättning 

till företagsledningen. De påstår att företagsledare som har lön eller bonusar kopplade till 

företagets resultat har incitament att manipulera resultatet till deras egen vinning.  

 

Individuella faktorer hos företagsledare i form av ålder och kön kan även påverka 

nedskrivningen av goodwill. Wang, Holmes JR, Oh och Zhu (2015) undersöker huruvida åldern 

på företagsledare påverkar företagens ekonomiska framgång. I Cronsons och Gneezys (2009) 

undersökning påpekas att yngre företagsledare är mer opportunistiska och tar mer risk än äldre 

företagsledare. Enligt Pajunen och Saastamoinen (2013) finns det dessutom ett samband att 

kvinnor och män agerar olika i sitt beslutfattande. Pajunen och Saastamoinen (2013) framställer 

i sin undersökning att kvinnor oftare säger nej till nedskrivning av goodwill än män. Resultaten 

från undersökningarna kring individuella och ekonomiska faktorers påverkan på goodwill är 

inte ensidiga. Därför blir det intressant att studera de betingande faktorerna som kan påverka 

graden av de individuella och ekonomiska faktorernas påverkan på goodwillnedskrivning. En 

betingande faktor kan exempelvis vara styrelseövervakning.   

 

Ali och Zhang (2014) nämner att företag med hög styrelsekontroll inte övervärderar sina 

tillgångar lika mycket som företag med låg styrelsekontroll. Hsu och Wu (2013) kommer fram 

till att styrelser som är mer delaktiga i företaget har högre sannolikhet att undvika misstag än 

företag med en självständig styrelse. Detta innebär att företagsledare i högre grad kan göra 

felvärderingar med en styrelse som är mindre delaktig i företagets löpande verksamhet. Det 

leder till att utrymmet som finns för företagsledare att påverka nedskrivning av goodwill 
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minskar i ett företag med högre styrelsekontroll. Av det som sagts kan en betingande faktor 

utläsas, nämligen styrelseövervakning. 

 

De nämnda individuella och ekonomiska faktorerna är viktiga för att förstå vad som påverkar 

ett företags nedskrivning av goodwill. Många tidigare forskare har undersökt hur faktorer hos 

individer och organisationer påverkar företaget och dess företagsledares värdering av goodwill 

(Ronen, 2008; Avallone & Quagli, 2015; AbuGhazaleh, Al-Hares, & Roberts, 2011; Clarke, 

Craig, & Walsh, 1991; Schäffer, Lüdtke, Bremer, & Häußler, 2012). Blom (2009) menar att 

goodwill är en komplex post att granska och därför kan företagsledare redovisa det egna 

önskvärda resultatet. Utan kontroll på företagsledarna kan därför värderingen av goodwill göras 

för att uppnå individuella och ekonomiska mål hos dessa och företaget. I denna studie kommer 

fokus ligga på de nämnda individuella och ekonomiska faktorerna samt hur nivån på 

styrelsekontroll påverkar dessa faktorers utfall. Studien tar därmed sin början där andra studier 

slutar med flera viktiga faktorer som påverkar goodwillnedskrivning och bygger vidare på hur 

styrelsekontroll är en betingande faktor i dessa relationer (Ali & Zhang, 2014). 

 

1.3!Problemformulering!!

Hur påverkas goodwillnedskrivning av de individuella och ekonomiska faktorerna samt hur 

nivån på styrelsekontroll betingar dessa relationer? 

 

1.4!Syftesformulering!

Syftet med denna studie är att förklara hur nedskrivning av goodwill påverkas utifrån de 

individuella och ekonomiska faktorerna samt hur nivån på styrelsekontroll påverkar dessa 

faktorers utfall. 

!

!
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2.!Institutionalia!
Innan beskrivningen av vilka teorier och dess samband till goodwill diskuteras, vill vi först 

förklara vilka regelverk som appliceras i relation till goodwill och dess nedskrivning. De 

regelverk som är tillämpliga i uppsatsen är IFRS och IAS. 

 

2.1!IFRS!3!

International Financial Reporting Standard 3 (IFRS 3) är ett regelverk som syftar till att 

förbättra relevans, noggrannhet och jämförbarhet i information om rörelseförvärv och dess 

effekter (IFRS 3, 2017; Gauffin, Hagström, & Nilsson, 2017). Regelverket fastställer 

principerna för redovisning och värdering av förvärvade tillgångar och skulder, fastställandet 

av goodwill och nödvändiga upplysningar. Införandet av IFRS 3 inträffade 2005 och förändrade 

väsentligt redovisningen av rörelseförvärv (Beisland & Hamberg, 2014). 

 

Innan IFRS 3 implementerades var goodwill till stor del distinktionen mellan inköpspriset och 

det bokförda värdet av det förvärvade företagets egna kapital (Beisland & Hamberg, 2014). I 

dagsläget är regelverket inte detsamma. Istället innebär det att vid tidpunkten för förvärvet så 

identifieras specifika immateriella tillgångar i det förvärvade företaget som ska redovisas 

separat (Beisland & Hamberg, 2014; IFRS 3, 2017). Exempel på immateriella tillgångar är 

patent, licenser, varumärken och goodwill. Dessutom upphävdes poolningsmetoden (Beisland 

& Hamberg, 2014), som innebär att näringsidkare inte behövde redovisa goodwill eller göra 

nedskrivning på̊ goodwill som kunde försämra verksamheters resultat (Andersson & Mattisson, 

2013). 

 

2.2!IAS!36!

International Accounting Standard 36 (IAS 36) är ett regelverk som redogör de metoder som 

ett företag ska använda för att tillförsäkra att dess tillgångar, exempelvis goodwill, inte 

redovisas till ett högre värde än återvinningsvärdet (Avallone & Quagli, 2015; IAS 36, 2017). 

Goodwill ska årligen prövas för nedskrivningsbehov enligt IAS 36. Prövningen av nedskrivning 

ska göras oftare om det föreligger något annat tecken på att enheten skulle behövas skrivas ned 

(IAS 36, 2017). 
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2.3!IAS!38!

International Accounting Standard 38 (IAS 38) är ett regelverk som berör immateriella 

tillgångar och hanterar hur dessa ska redovisas (IAS 38, 2017). Kravet för att en tillgång ska 

vara immateriell är att den ska sakna fysisk form och vara identifierbar (IAS 38, 2017). 

 

!

!

!

!

!

!
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3.!Teoretisk!metod!
I detta kapitel kommer vi att introducera olika forskningsansatser som motiverar vårt val av 

ansats. Vidare presenterar och motiverar vi vårt val av metod. Avslutningsvis diskuteras vårt 

val av teori som även ska beskrivas närmare i kapitel 4.   

 

3.1!Forskningsansats!

Deduktion och induktion är två typer av forskningsansatser som vanligtvis förekommer i 

vetenskapliga texter (Bryman & Bell, 2013; Deegan & Unerman, 2011). Med deduktion utgår 

man från befintlig teori och samlar in empirisk data för att se om förväntningarna stämmer 

överens med sanningen. Hypoteser kan förkastas i en empirisk undersökning beroende på om 

utfallet härleder till information som ska stämma överens istället för att skapa en verklig bild, 

vilket är en nackdel för den deduktiva ansatsen (Bryman & Bell, 2013).  

 

Den induktiva ansatsen har en annan utgångspunkt (Bryman & Bell, 2013; Deegan & Unerman, 

2011). Den riktar sig till att forskaren utgår ifrån en insamling av empiriskt material och därefter 

kommer fram till en teori. En nackdel med detta tillvägagångssätt är att förväntningarna på 

utfallet i undersökningen försämras eftersom forskaren utgår från ett verkligt utfall innan en 

teori skapas (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vi kommer att utgå från en deduktiv ansats i uppsatsen. Detta eftersom det redan finns 

förekommande studier om goodwillnedskrivning med denna ansats. Därefter ska de 

formulerade hypoteserna testas utifrån befintliga teorier. 

 

3.2!Metodval!

Uppsatsen kommer att grunda sig på en kvantitativ metod. Enligt Bryman & Bell (2013) är det 

insamling av numerisk data som definierar kvantitativ metod. Bryman och Bell (2013) nämner 

att en innehållsanalys är en form av primärdata som gör att forskaren kan utläsa texter och 

dokument. En innehållsanalys kan användas i samband med undersökning av exempelvis 

årsredovisningar, vilket kommer att appliceras i uppsatsen. Fördelen med att använda 

innehållsanalys är att det är en transparent undersökning (Bryman & Bell, 2013). Det innebär 

att det är en neutral analysmetod som framkallar ett alternativ till ytterligare forskning. Dock är 

nackdelen med innehållsanalys att frågor som ”varför” inte finns med i dokumentet (Bryman 
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& Bell, 2013). Forskarna kan då behöva tillämpa sig av exempelvis intervjuer med skribenterna 

till dokumentet för att ha en möjlighet att komma underfund med avsikten bakom dem. Enligt 

Bryman och Bell (2013) hör den deduktiva teorin generellt tillsammans med den kvantitativa 

vetenskapliga traditionen. Detta examensarbete har, som tidigare nämnt, en deduktiv ansats.  

 

Den motsatta forskningsmetoden till kvantitativ metod är kvalitativ metod. Med kvalitativ 

metod innebär det att forskaren granskar ord istället för siffror (Bryman & Bell, 2013). Enligt 

Bryman och Bell (2013) är detta en kontakt mellan forskare och deltagare som baseras på 

deltagarens uppfattning. I denna uppsats framkommer ingen kontakt mellan forskare och 

deltagare eftersom arbetet utgår ifrån en kvantitativ metod. 

 

3.3!Val!av!teori!

Teorier som har valts till uppsatsen är agentteorin och positiv redovisningsteori. Agentteorin 

förklarar relationen mellan agenter och principaler. Valet av agentteorin beror på att det i 

uppsatsen kommer diskuteras närmare varför ledningsgruppen agerar på ett sätt som tillför 

deras eget bästa och inte företagets. Dessutom tar teorin upp relationen mellan styrelsen och 

företagsledningen som ska studeras som en betingande faktor i uppsatsen. 

 

Valet av positiv redovisningsteori grundar sig på att den diskuterar beteendet hos 

företagsledningen som försöker förklara deras agerande i olika beslutssituationer. Den är även 

tillämpligt för de diskussioner kring individuella faktorerna hos den verkställande direktören 

som en del av uppsatsens frågeställning baseras på. Dessutom kommer teorier som ”big bath”, 

resultatutjämning och verkligt värde diskuteras i nästa kapitel.  

 

Dessa två teorier, agentteorin och positiv redovisningsteori, kombineras i uppsatsen för att få 

en fullständigare bild och djupare förståelse till varför goodwillnedskrivningar kan förekomma. 

I kapitel fyra kommer detta att diskuteras närmare.  
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4.!Teoretisk!referensram!
Första delen av detta kapitel kommer att bestå av beskrivning av de tillämpade teorierna. Detta 

för att kunna förklara anledningarna till att nedskrivning av goodwill sker och för att applicera 

de valda teorierna till uppsatsens syfte. Den andra delen av kapitlet kommer bestå av en 

presentation av goodwillnedskrivning. Avslutningsvis kommer framtagandet av uppsatsens 

hypoteser att presenteras.   

 

4.1!Agentteorin!!

Agentteorin är en teori som klarlägger förhållandet mellan agenter och principaler (Shapiro, 

2005; Verstegena, 1999; Deegan & Unerman, 2011). Principaler kan vara styrelsen i ett bolag 

och de har valt agenter till att utföra en viss tjänst åt dem, exempel på agenter är 

ledningsgruppen (Shapiro, 2005). Dessa två är beroende av varandra och strävar efter olika mål 

(Verstegena, 1999).  

 

Det finns två väsentliga uppgifter och problem som agentteorin behandlar enligt Eisenhardt 

(1989). Det första är att agenter och principaler kan ha olika mål eller intresse, medan det andra 

problemet är att kontrollera vad agenterna i verkligheten gör (Eisenhardt, 1989). Agenter 

tenderar att inte eftersträva samma mål som principalen (Frostenson, 2015). Detta kan bero på 

att principalen mestadels är intresserad av att utöka avkastningen på sin investering. Agenten 

vill istället maximera sin egen nytta, till exempel lön och bonus (Eisenhardt, 1989). 

 

Principalen kan minska problemet med agenten, som väljer att maximera sin egen nytta, genom 

att exempelvis betala för övervakning av agenten (Jensen & Meckling, 1976; Tirole, 2001). 

Detta ses som en agentkostnad eftersom kostnaderna uppstår på grund av principalens och 

agentens olikheter i intressen (Jensen & Meckling, 1976).  

 

Agentteorin är relevant för denna undersökning eftersom den behandlar de faktorer hos de 

verkställande direktörer som uppsatsen grundar sig på. Valet av agentteorin är lämpligt då den 

förklarar varför individerna i ledningsgruppen (agenter) agerar på ett sätt som gynnar dem och 

inte företaget. Dessutom tar teorin upp relationen mellan styrelse och företagsledning som 

kommer att diskuteras närmare som en betingande faktor i uppsatsen. 
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4.1.1$Styrelsens$övervakning$av$företagsledningen$$

Enligt aktiebolagslagen 8 kap 27 § är styrelsens främsta arbetsuppgift att välja en verkställande 

direktör. En misslyckad värvning från styrelsens sida kan bli kostsamt för företaget eftersom 

den verkställande direktörens arbetsuppgifter har en direkt avgörande roll för företagets framtid 

(Fama & Jensen, 1983). 

 

Efter rekryteringen blir övervakningsfunktionen styrelsens främsta arbetsuppgift (Kollegiet för 

svensk bolagsstryning, 2016). Genom aktiv övervakning från styrelsen förhindras 

beslutfattande som inte främjar ägarna i företaget (Tirole, 2001). Övervakning syftar till att öka 

företagets vinst, och då krävs det en övervakare som får ersättning för sin roll. Dessa kostnader 

ses som agentkostnader (Jensen & Meckling, 1976; Tirole, 2001).  

 

Det finns flera sätt för styrelsen att kontrollera företagsledningen (Jonnergård & Stafsudd, 2011; 

Zona & Zattoni, 2007; Kollegiet för svensk bolagsstryning, 2016). Ett sätt att kontrollera 

företagsledningen är att styrelsen gör en utvärdering av deras prestation (Jonnergård & 

Stafsudd, 2011; Zona & Zattoni, 2007; Kollegiet för svensk bolagsstryning, 2016). Detta 

medför att styrelsen kan granska om företagets mål har uppnåtts med utgångspunkt hur bra 

ledningen har presterat. Detta ska göras minst en gång per år och ingen från ledningen får 

närvara vid utvärderingen (Kollegiet för svensk bolagsstryning, 2016). Även övervakning av 

företagets finansiella ställning har utvecklats senaste tiden, vilket innebär att styrelsen 

utvärderar företagets ekonomiska situation, såsom resultat och skuldsättningsgrad (Zona & 

Zattoni, 2007). 

 

4.2!Positiv!redovisningsteori!

Positiv redovisningsteori är en teori som utvecklades under 1970-talet av Watts och 

Zimmerman. Denna teori handlar om att förklara hur företagsledningen kommer agera i olika 

beslutssituationer (Deegan & Unerman, 2011). Positiv redovisningsteori hänvisar till det 

opportunistiska beteendet hos företagsledningen. Teorin menar att i samband med redovisning 

kommer företagsledningen sträva efter att maximera sin egen nytta framför företagets. Watts 

och Zimmermans teori utgår ifrån relationen mellan principalen (styrelsen) och agenten 

(företagsledningen). Principalen vill genom specifika kontrakt kontrollera agentens agerande 

utifrån vad som är bäst för företaget, dock kan kontrakten leda till incitament hos agenten att 

manipulera bokföringen (Deegan & Unerman, 2011). Enligt Ramanna (2008) finns det en risk 
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att företagsledningen utnyttjar ”fair value” regleringen av goodwill för att genomföra kreativ 

bokföring till fördel för företagsledningen. Waweru, Ntui och Mangena (2011) förklarar att 

opportunistiskt beteende syftar till att företagsledningen vill maximera sin egen förmögenhet. 

Detta sker på olika sätt beroende på om ledningen har bonusar kopplad till deras prestationer 

eller om ledningen har stor andel ägande i företag och därav vill maximera företagets värdering 

(Waweru, Ntui, & Mangena, 2011).  

 

För att förklara det opportunistiska agerandet hos företagsledningen har Watts och Zimmerman 

(1986) tagit fram tre olika hypoteser. Dessa är ”bonusplanshypotesen”, 

”skuldkontraktshypotesen” och ”politiska kostnadshypotesen”. Den första hypotesen, 

”bonusplanshypotesen”, syftar till att om företagsledningen har sin lön eller bonus kopplad till 

företagets resultat så finns incitament hos företagsledningen att använda redovisningen som 

verktyg för att redovisa högre resultat. Detta leder till att ledningens bonus eller lön ökar (Watts 

& Zimmerman, 1990). Den andra hypotesen, ”skuldkontraktshypotesen”, menar att företag är 

mer motiverade att redovisa ett ökat resultat på innevarande år om företaget har en högre 

skuldsättningsgrad, detta för att minska företagets skuldsättningsgrad inför kommande år 

(Watts & Zimmerman, 1990). Den tredje och sista hypotesen, ”politiska kostnadshypotesen”, 

beskriver att det är mer sannolikt att stora företag kommer använda sig av redovisning för att 

minska företagets resultat än mindre företag. Syftet är att undvika uppmärksamhet från staten 

som ofta har ett öga på företag med högre resultat (Watts & Zimmerman, 1990).  

 

Teorin diskuterar beteendet hos företagsledningen som försöker förklara deras agerande i olika 

beslutssituationer. Utifrån argumenten som berörs i denna teori kan den appliceras på de 

faktorer som forskningsuppsatsen grundar sig på. Detta blir framförallt relevant i uppsatsens 

diskussion kring de individuella faktorerna hos den verkställande direktören då teorin kan ge 

en förklaring till varför individer i företagsledningen agerar som de gör. Teorin är även 

applicerbar till förklaringen varför ledingen vill redovisa ett högt eller lågt ekonomiskt resultat 

vid en särskild skuldsättningsgrad.  

 

4.2.1$”Big$bath”$

Informationen från företagens redovisning används för att skapa en årsredovisning för externa 

och interna intressenter att ta del av. Dock kan det finnas olika faktorer hos företagsledningen 

som gör att det finns incitament för dem att manipulera företagets redovisning. Detta kallas för 
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”Earnings management” (Schipper, 1989). Som en del av ”earnings management” finns så 

kallad ”big bath” redovisning. ”Big bath” redovisning innebär att företagsledningen under vissa 

perioder redovisar ett sämre resultat för att i framtiden kunna redovisa en ökad vinst (Riahi-

Balkaoui, 2003). 

 

Nieken och Sliwka (2015) tar i sin vetenskapliga artikel upp sambandet att nytillträdda 

verkställande direktörer använder sig av ”big bath” för att redovisa ett sämre resultat i början 

och ”beskylla” tidigare direktörer för den dåliga utgångspunkten. Detta för att i framtiden 

påvisa en klar förbättring av företagets resultat. ”Big bath” redovisning kan även ses som en 

rensning av balansräkningen. Detta betyder att företagsledningen kan fatta ett beslut att 

reducera resultatet under en period när företaget redovisar ett negativt resultat eller inte når upp 

till sina förväntningar eftersom året redan är ”förlorat” (Kirschenheiter & Melumad, 2002). 

Jordan och Clarke (2015) diskuterar i sin artikel att företagsledare använder sig av ”big bath” 

redovisning när de genomför värderingen av goodwill. Därav kan företagsledningen genom 

flexibiliteten i IFRS 3 redovisa ett försämrat resultat för att i framtiden undvika nedskrivning 

av goodwill och redovisa ett förbättrat resultat.  

 

Kopplingen mellan ”big bath” redovisning och goodwillnedskrivning existerar då den förklarar 

en organisations och dess individers handlande i specifika situationer. Den förklarar beteendet 

hos företagsledningen i förhållande till individens anställningstid och hur det kan påverka 

nedskrivning av goodwill. ”Big bath” tar även upp de incitament som uppstår vid ett sämre 

ekonomiskt resultat, vilket är en av uppsatsens ekonomiska faktorer.   

 

4.2.2$Resultatutjämning$

Safdar och Yan (2016) menar att resultatutjämning är företagsledningens försök att genom 

redovisningsmetoder utjämna företagets resultat mellan olika perioder. Syftet med ett jämt 

fördelat resultat är att minska risken för konkurs, undvika oförutsägbara skattekostnader och 

undvika uppmärksamhet från olika kontrollenheter (Trueman & Titman, 1988). Riahi-Belkaoui 

(2004) påstår att företag strävar efter jämnare resultat för att få stabila vinstströmmar och därav 

kunna stödja högre utdelningar till aktieägare än vad företag med mer varierade vinstströmmar 

kan.  
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Grant, Markarian och Prabonetti (2009) påstår att ersättningar till företagsledningen och den 

verkställande direktören har stor påverkan på resultatutjämning. De argumenterar för att 

företagsledningar som har bonus kopplade till företagets aktievärdering ger incitament för 

ledningen att ha ett jämnare resultat. Detta eftersom stabila vinstströmmar minskar risken för 

kraftiga rörelser på företagets aktiekurs (Grant, Markarian, & Parbonetti, 2009). AbuGhazaleh, 

Al-Hares och Roberts (2011) tar upp sambandet mellan goodwillvärderingen och 

resultatutjämning. De menar att redovisningsmetoden som IFRS reglerar gällande 

goodwillnedskrivning kan användas för att företaget ska få ett jämnare resultat.  

 

Resultatutjämning har koppling till goodwillnedskrivning eftersom denna redovisningsmetod 

kan användas som verktyg för att påverka företagets resultat. Det finns även kopplingar mellan 

resultatutjämning och ersättningar till företagsledningen, vilket enligt Grant, Markarian och 

Prabonetti (2009) associeras till agentteorin. Denna teori kan hänvisas till uppsatsen genom de 

incitamenten uppstår av att bibehålla ett jämnare resultat mellan perioder. Resultatutjämning 

skapar både faktorer hos individerna i företagsledningen men även ekonomiska faktorer i form 

av fördelen med ett jämnare resultat.  

 

4.2.3$Verkligt$värde$

I IAS 36 står det att goodwill ska värderas till verkligt värde (IAS 36, 2017). Goodwill ska 

testas för nedskrivning under samma period varje år, det verkliga värdet beräknas då på 

goodwill. Är det lägre än det befintliga bokförda värdet så sker en nedskrivning (Avallone & 

Quagli, 2015). Enligt IASB är verkligt värde ”priset som en tillgång eller skuld kan säljas eller 

köpas för mellan två parter på en aktiv marknad under värderingsdagen”. Finns inte tillgången 

eller skulden på den aktiva marknaden så ska värderingen för en liknande tillgång/skuld 

användas enligt IFRS. Existerar inte det heller ska antaganden göras av den information som 

finns för att identifiera en korrekt värdering (Laux & Leuz, 2009). 

 

Laux och Leuz (2009) säger att verkligt värde inte är relevant och är missledande för tillgångar 

som ägs under en längre period. Författarna menar att priserna kan förvrängas av 

ineffektiviteten på marknaden eller av irrationalitet hos investerare. De menar också att verkliga 

värden baseras på modeller som inte är tillförlitliga. Smith (2006) tar i sin artikel upp att verkligt 

värde till största del baseras på individers subjektiva bedömningar. Värderingen som baseras 

på tillgångens marknadsvärde är en objektiv bedömning eftersom det är en värdering av aktiva 
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aktörers marknadsvärde. Icke-identifierbara tillgångar, exempelvis goodwill, blir därför svåra 

att bedöma eftersom de inte har ett klart marknadsvärde. Värderingen måste då utföras genom 

beräkningar på det diskonterade framtida kassaflödet (Elliot & Elliot, 2007). 

 

Enligt Lhaopadchan (2010) finns det incitament hos individer att genomföra eller undvika 

nedskrivning av goodwill som gör att värderingen inte blir objektiv. Författaren menar i sin 

artikel att det finns en relation mellan nedskrivning av goodwill och ”earnings management”. 

Flexibiliteten i regleringen kring den verkliga värderingen av goodwill gör att företagsledare 

kan använda den till att uppnå företagets finansiella mål. Företagsledningen har stor frihet på 

grund av IFRS standarder som de kan missbruka. Den avgörande kvalitén för 

goodwillvärderingen blir istället erfarenheter och kunskap hos individer i företagsledningen 

(Ramanna, 2008). 

 

Regleringen kring den verkliga värderingen av goodwill blir intressant för uppsatsens 

frågeställning då många forskare som studerat värderingsmetoden hävdar att det genomförs 

subjektivt och att individer i företagsledningen påverkar detta till deras fördel. Värderingen sker 

inte objektivt vilket gör att det faktiska goodwillvärdet blir svårt att fastställa för företagens 

intressenter.  

 

4.3!Goodwill!och!nedskrivning!

Enligt IFRS 3, IAS 36 samt IAS 38 (2017) regelverk som inträdde 2005 är det inte längre tillåtet 

att göra årlig avskrivning av goodwill, utan denna får endast skrivas ned. IFRS 3 definierar 

goodwill som ”En tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer 

från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separat 

förvärvade” (IFRS 3, 2017). Denna definition av goodwill kallas ”förvärvad goodwill”, vilket 

är den enda typen av goodwill som får redovisas i balansräkningen (Gauffin & Thörnsten, 

2010). Goodwill är hänförligt till en kassagenerade enhet. Nedskrivningsprövningen av 

goodwill som ska göras årligen är därför ett test av den kassagenererande enhetens framtida 

prognostiserade kassaflöde. Därefter görs en bedömning huruvida goodwill ska skrivas ned 

eller vara oförändrad (IFRS 3, 2017; IAS 36, 2017).  

 

Jerrold och Richards (2005) skriver att alla organisationer någon gång har handskas med 

problematiken med goodwill. De menar att posten inför problem eftersom det inte finns ett rätt 
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sätt att värdera tillgången. Dessutom finns det ingen gemensam accepterad definition av 

goodwill. Den enda vetskapen om goodwill är att det finns ett immateriellt värde som har 

skapats av många faktorer som gör att ett företags värdering är högre än summan av företagets 

tillgångar (Jerrold & Richards, 2005). Chauvin och Hirschey (1994) beskriver goodwill som en 

immateriell tillgång som inte värderas till verkligt värde, utan värdet är skapat av gjorda 

antaganden.  

 

Problemet med goodwill är att det inte finns en aktiv marknad där någon kan bestämma den 

exakta marknadsvärderingen. Detta gör att individer som genomför värderingen inte kan vara 

objektiva. Smith (2006) säger att verkligt värde till största del uppskattas genom individers 

subjektiva bedömningar. När bedömningar inte är objektiva uppstår faktorer som påverkar de 

individer som genomför värderingen. De individuella och ekonomiska faktorerna blir 

intressanta att identifiera för att se vad som ligger bakom behandlingen av 

goodwillnedskrivning. Styrelsens övervakning av företagsledningen blir dessutom intressant 

att studera som en betingande faktor och hur den påverkar nivån av de individuella och 

ekonomiska faktorernas inverkan på goodwillnedskrivning. 

 

4.3.1$Goodwillnedskrivning$och$individuella$faktorer$

I detta avsnitt kommer de hypoteser som berör individuella faktorer hos verkställande direktörer 

formuleras. De hypoteser som presenteras här är rörlig ersättning till den verkställande 

direktören, Vd-byte, ålder, kön och utbildning.   

 

4.3.1.1!Rörlig!ersättning!till!den!verkställande!direktören!

Watts och Zimmerman (1990) menar i sin hypotes om bonusplaner att företagsledningar som 

har sin lön eller ersättning kopplade till företagets resultat har incitament att använda 

redovisningen som ett verktyg för att påvisa ett högre resultat. Positiv redovisningsteori tar upp 

det opportunistiska beteendet hos företagsledare vid olika beslutssituationer. Har 

företagsledningen bonusar kopplade till företagets resultat finns incitament för dem att undvika 

nedskrivning av goodwill för att få ett högre resultat (Watts & Zimmermann, 1990). Jackson, 

Lopez och Reitenga (2008) framställer att företagsledare med ersättning kopplade till 

finansiella mål är skyddade från beslut som leder till minskad inkomst. Dessutom diskuterar 

författarna i sin undersökning att företagens verkställande direktör får bonusar när dom påvisar 

ett positivt resultat men straffas inte vid sämre resultat. Detta kan leda till att företagets 
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verkställande direktör tar högre risker för att nå ett högre resultat. Grant, Markarian och 

Prabonetti (2009) tar i sin artikel upp relationen mellan nedskrivning av goodwill och individen 

i företagsledningen. Författaren menar att det finns incitament hos individer att undvika 

nedskrivning av goodwill som gör att värderingen inte blir objektiv. Lhaopadchan (2010) 

kommer fram till att flexibiliteten i regleringen av goodwill gör att företagsledare kan använda 

den för att uppnå personliga finansiella mål. Av de argument som presenteras skapas följande 

hypotes:  

 

Hypotes 1: Det finns ett negativt samband mellan rörlig ersättning till verkställande direktör 

och nedskrivning av goodwill.  

 

4.3.1.2!Vd=byte!

I en studie av Lüdtke. Bremer och Häußle (2011) kommer författarna fram till att nytillträdda 

företagsledare ofta genomför större nedskrivningar än företagsledare som varit anställda under 

en längre period. Detta för att kunna påvisa en förbättring under perioden de varit anställda. 

Nytillträdda verkställande direktörer använder sig av ”big bath” redovisning för att kunna 

beskylla tidigare direktörer för den dåliga utgångspunkten och därefter visa en positiv tillväxt 

under perioden de varit anställda (Jordan & Clark, 2015; Nieken & Sliwka, 2015). Masters-

Stout, Costigan och Lovata (2008) kommer fram till att verkställande direktörer genomför 

nedskrivning av goodwill för att minska företagets resultat och aktiekurs. Därmed får 

företagsledaren ett bättre utgångsläge att påvisa en positiv utveckling under sin period som 

verkställande direktör. Det finns även studier som visar att nytillträdda företagsledare tenderar 

att undervärdera tillgångar och att företagsledare som varit anställda under en längre period 

tenderar att övervärdera företagets tillgångar (Ali & Zhang, 2014). För att se om de presenterade 

resonemangen stämmer utvecklas följande hypotes: 

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan nytillträdda verkställande direktörer och 

nedskrivning av goodwill. 

 

4.3.1.3!Ålder!

Wang, Holmes JR, Oh och Zhu (2015) diskuterar i sin vetenskapliga artikel egenskaper hos den 

verkställande direktören som påverkar den ekonomiska framgången hos företag. En av 

egenskaperna de diskuterar är åldern. Wang, Holmes JR, Oh och Zhu (2015) kommer slutligen 
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fram till att sambandet mellan högre ålder och framgång hos företagen är positivt. Cronson och 

Gneezy (2009) kommer i sin undersökning fram till att yngre företagsledare är mer 

opportunistiska och tar mer risker än äldre företagsledare. I en studie av Croci, Del Giudice och 

Jankensgård (2017) diskuteras sambandet mellan den verkställande direktörens ålder, risk och 

säkerhet. Författarna skriver att verkställande direktörer som är närmare pension tenderar att 

agera säkert och undvika risk i större utsträckning än yngre. Yngre verkställande direktörer är 

även fokuserade på kortsiktiga prestationer för att skapa ett gott rykte, vilket inte äldre 

verkställande direktörer är då de redan har ett rykte om sig (Eduardo & Poole, 2016). Av denna 

forskning blir det intressant att undersöka relationen mellan ålder hos den verkställande 

direktören och goodwillnedskrivning samt se ifall yngre verkställande direktörer undviker 

goodwillnedskrivning i högre utsträckning än äldre. Följande hypotes har skapats: 

 

Hypotes 3: Äldre verkställande direktörer är mer benägna till goodwillnedskrivning än yngre 

verkställande direktörer.  

 

4.3.1.4!Kön!!

En studie gjord av Pajunen och Saastamoinen (2013) undersöker skillnaden mellan män och 

kvinnor på revisionsfirmor. De nämner i sin artikel att män och kvinnor agerar olika i 

beslutfattande situationer. I en studie av Ho, Li, Tam och Zhang (2014) diskuteras relationen 

mellan kvinnliga verkställande direktörer och konservativ redovisning. Författarna antyder att 

det finns ett positivt samband mellan dessa och att kvinnliga verkställande direktörer är mer 

etiska och riskmedvetna än manliga. Croson och Gneezy (2009) diskuterar sambandet mellan 

risk och kön. De kommer fram till att kvinnor är mer riskaversa än män. Khan och Vieito (2013) 

nämner att kvinnor och män beter sig olika på arbetsplatsen, särskilt när det gäller att hantera 

pengar och ekonomi. De tar upp att kvinnor är mer oroliga i frågor gällande pengar och undviker 

risk att förlora dessa medan män är mer bekväma med att hantera pengar och vågar ta risker. 

Vad som sagts från dessa tidigare studier skulle de vara intressant att undersöka om det finns 

en skillnad mellan kvinnor och mäns agerande vid beslut om goodwillnedskrivning. Följande 

hypotes har utvecklats:  

 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan kvinnliga verkställande direktörer och 

goodwillnedskrivning.  
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4.3.1.5!Utbildning!

King, Srivastav och Williams (2016) studerar sambandet mellan den verkställande direktörens 

utbildning, företagets finansiella situation och riskmedvetenhet. Författarna av artikeln försöker 

framställa olika grader av utbildningsnivåer för verkställande direktörer och sedan studera om 

det finns en utbildningsnivå som leder till högre ekonomisk framgång och högre 

riskmedvetenhet. King, Srivastav och Williams (2016) finner att MBA studenter som är 

verkställande direktörer är mer riskmedvetna eftersom de har längre utbildning och skapat sig 

en bättre insyn inom ämnet. Iqbal (2013) diskuterar i sin artikel bland annat att det finns 

samband som tyder på att MBA studenter fattar bättre beslut med lägre risk men att tidigare 

studiers resultat om ämnet varierar mycket. Iqbal (2013) finner inget samband mellan vilken 

utbildning den verkställande direktören har och företagets finansiella situation. Det finns 

väldigt få studier om sambandet mellan nedskrivning av goodwill och den verkställande 

direktörens utbildning. Tidigare studiers resultat varierar men de flesta menar att personer med 

högre utbildning tar mindre risker och därför skapas följande hypotes:  

 

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan högre utbildning hos den verkställande 

direktören och goodwillnedskrivning.  

 

4.3.2$Goodwillnedskrivning$och$ekonomiska$faktorer$

Nedan kommer de hypoteser som omfattas av de ekonomiska faktorerna presenteras. Hypoteser 

som resultat, skuldsättningsgrad, tillväxt och storlek kommer inträda i detta avsnitt.  

 

4.3.2.1!Resultat!

Walsh, Craig och Clarke (1991) framställer i sin undersökning att företag under sämre perioder 

genomför nedskrivningar för att redovisa ett sämre resultat, och därefter kunna påvisa en 

förbättring av resultatet kommande år. Detta kallas för ”big bath” redovisning. En studie 

genomförd av Caruso, Ferrari och Pisano (2016) beskriver att företag minimerar sitt resultat 

med hjälp av nedskrivning av goodwill under perioder när framtiden är osäker för att minska 

risken för framtida bestraffning i form av dålig ekonomisk utveckling. Safar och Yan (2016) 

nämner att företagsledningen vill reducera det ekonomiska resultatet med hjälp av 

redovisningsmetoder. Syftet med detta är att minska risken för konkurs, undvika oförutsägbara 

skattekostnader och undvika uppmärksamhet från olika kontrollenheter (Trueman & Titman, 

1988). Den ”politiska kostnadshypotesen” som är en del av den positiva redovisningsteorin 
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beskriver att det är hög sannolikhet att stora företag använder sig av redovisning för att reducera 

företagets resultat. Syftet här är att undvika uppmärksamhet från staten som ofta har ett öga på 

företag med högre resultat (Watts & Zimmerman, 1990). AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts 

(2011) tar upp sambandet mellan resultat och goodwillnedskrivning. De kommer fram till att 

resultatet kan påverka företagsledningen att använda regleringen inom IFRS för att genomföra 

eller undvika nedskrivning. De gjorda antagandena gör att det blir intressant att granska om det 

förekommer ett samband mellan ett högt ekonomiskt resultat och goodwillnedskrivning. 

Följande hypotes har utvecklats: 

 

Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan ett högt ekonomiskt resultat och 

goodwillnedskrivning.   

 

4.3.2.2!Skuldsättningsgrad!

Watts och Zimmerman (1986) argumenterar för att ledare av företag som är högt skuldsatta har 

incitament att använda sig av redovisningsmetoder. Detta för att öka företagets inkomster och 

undvika kostsamma skuldförbindelser. Argumentet gör det mer troligt att företag som är högt 

skuldsatta tenderar att undvika goodwillnedskrivning än företag som är lågt skuldsatta. 

AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) diskuterar i sin studie att ekonomiska faktorer har 

större påverkan på goodwill än organisatoriska. En av de viktigaste faktorerna i deras 

undersökning är företagets skuldsättningsgrad. De menar precis som Watts och Zimmerman 

(1986) att företag med hög skuldsättningsgrad undviker nedskrivning av goodwill i större grad 

än företag med låg skuldsättningsgrad. Broberg, Collin, Tagesson, Axelsson & Schéle (2011) 

antyder att kapitalstrukturen används som en mekanism för styrning. Författarna menar att den 

höga skuldsättningsgraden sätter press på cheferna att skapa prestanda som kan täcka de 

fortsatta betalningskraven. Därför bidrar en högre skuldsättningsgrad till att nedskrivning av 

goodwill undviks. Detta för att inte tillkalla uppmärksamhet från skuldinnehavarna. De 

presenterade argumenten skapar följande hypotes:     

 

Hypotes 7: Det finns ett negativt samband mellan en låg skuldsättningsgrad och 

goodwillnedskrivning. 
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4.3.2.3!Tillväxt!

Det finns väldigt få studier som visar att tillväxt hos företag bidrar till nedskrivning av goodwill. 

De studier som finns finner att företag med högre tillväxt är mindre benägna att genomföra 

goodwillnedskrivning (Avallone & Quagli, 2015; Verriest & Gaeremynck, 2009). Enligt 

Verriest och Gaeremynck (2009) beror detta på att företag med större expansionsmöjligheter 

inte har några anledningar att uträtta nedskrivning av goodwill. Avallone och Quagli (2015) 

nämner att vid en långsiktig tillväxttakt agerar chefer på ett opportunistiskt sätt genom att 

undvika nedskrivning av goodwill. Dessutom kan lägre goodwillnedskrivning vid högre tillväxt 

bero på att det finns brister mellan chefer och deras sätt att medta information om marknaden 

(Avallone & Quagli, 2015). De limiterade studier som finns förklarar att låg tillväxt bidrar till 

nedskrivning av goodwill. Därför har följande hypotes utvecklats:  

 

Hypotes 8: Det finns ett negativt samband mellan låg tillväxt och nedskrivning av goodwill.  

 

4.3.2.4 Storlek 

En viktig ekonomisk faktor som leder till goodwillnedskrivning är storleken på företag. Studier 

visar att storleken på goodwill kan variera beroende på företagets omfattning, sett till totala 

tillgångar eller antalet anställda (Avallone & Quagli, 2015; Beatty & Weber, 2005; Verriest & 

Gaeremynck, 2009; Giner & Prado, 2015). Samtliga författare nämner också att det finns ett 

positivt samband mellan stora företag och goodwillnedskrivning. En anledning till detta kan 

vara att stora företag tenderar att bevakas i större utsträckning av exempelvis investerare 

(Verriest & Gaeremynck, 2009). Giner och Prado (2015) skriver att stora företag med större 

goodwill tenderar att genomföra nedskrivningar, detta på grund av den relativa mängden. De 

flesta studier visar att storleken på företag bidrar till större sannolikhet att nedskrivningen av 

goodwill genomförs. Följande hypotes har formulerats:  

 

Hypotes 9: Det finns ett positivt samband mellan större företag och nedskrivning av goodwill. 

 

4.3.3$Modererande$roll$av$styrelseövervakning$$

Nedan presenteras en hypotes som omfattas av styrelseövervakning i form av revisionskostnad. 

Dessutom tas skillnaden upp mellan beroende och oberoende styrelsers relation till 

företagsledningen. 
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4.3.3.1!Styrelseövervakning!

Enligt Triole (2001) är aktiv övervakning från styrelsens sida ett sätt att avvärja beslutsfattande 

som inte främjar ägarna i företaget. Ett sätt att övervaka ledningen är med hjälp av revision 

(Kollegiet för svensk bolagsstryning, 2016; Carcello, Hermanson, Neal, & Riley Jr, 2002). Det 

finns två typer av styrelser, oberoende och beroende (Kollegiet för svensk bolagsstryning, 

2016). En oberoende styrelse vill förbättra kvalitén på övervakningen med hjälp externa 

revisorer, detta eftersom de kan skydda deras rykte (O'Sullivan, 2000). Däremot vill beroende 

styrelser fokusera mer på kostnaderna för revision. Detta eftersom kostnaderna har inverkan på 

resultatet, vilket kan påverka ledningens presentationer (Carcello, Hermanson, Neal, & Riley 

Jr, 2002). Oberoende styrelser har inte några direkta kopplingar med företagsledningen. 

Anledningen till detta kan vara att det växer fram en relation mellan styrelsen och ledningen 

(van Ees, van der Laan, & Postma, 2008). Detta resulterar i att ledningen får förtroende som 

styrelsen inte kontrollerar. Studier om sambandet mellan styrelseövervakning och 

goodwillnedskrivning är obefintlig, därför vore det intressant att undersöka om övervakningen 

påverkar nivån på de övriga faktorernas inverkan på goodwillnedskrivning. Följande hypotes 

har formulerats:  

 

Hypotes 10: Det finns ett samband mellan styrelseövervakning och nivån på de övriga 

faktorernas inverkan på goodwillnedskrivning.  
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Figur 1: Faktorer som påverkar goodwillnedskrivning 
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5.!Empirisk!metod!
I kapitlet om empirisk metod kommer empirin att träda in. Urval, datainsamling och bortfall är 

de delar som tas upp. Vidare kommer operationalisering av hypoteser att presenteras och 

därefter avslutas detta kapitel med reliabilitet, validitet och generalisering. 

 

5.1!Urval!

Ett strategiskt urval innebär att urvalet framställs utifrån de frågeställningar och avgränsningar 

som finns (Alvehus, 2013). Detta ska uppsatsen baseras på för att studiens syfte ska förverkligas 

på ett optimalt sätt. Exempelvis hade det inte varit strategiskt att välja företag som inte redovisar 

goodwill enligt IFRS, sedan denna reglering endast är ett krav för börsnoterade bolag i EU.  

 

För att ett strategiskt urval ska kunna genomföras behövs det sättas upp ett antal kriterier. Det 

första kriteriet är att det ska vara svenska företag som är börsnoterade och listade på Nasdaqs 

Stockholmsbörs. Samtliga företag på Large Cap, Mid Cap och Small Cap kommer att beröras. 

Det andra kriteriet är att företaget ska implementera IFRS regelverk. Det tredje kriteriet är att 

företaget ska vara listat under perioden 2010-2014. Det fjärde och sista kriteriet är det finns en 

årsredovisning tillgänglig hos företaget för att kunna genomföra datainsamlingen. Detta 

resulterade i 209 företag. 

 

5.2!Datainsamling!

Datainsamlingen som kommer att appliceras är ifrån årsredovisningar som är hämtade dels från 

företagets hemsidor och dels från bolagsfaktas hemsida. Det är sekundärdata som innebär att 

informationen som finns i årsredovisningarna redan är insamlad av andra än uppsatsens 

forskare (Bryman & Bell, 2013). Som tidigare nämnt så ska datainsamlingen studeras utifrån 

en femårsperiod (2010-2014). Anledningen till detta är att det blir en bättre studie med mer 

empirisk data.  

 

Vi har dessutom tagit information om företaget med hjälp av en tidigare student och databasen 

Orbis. Orbis är en ledande aktör inom den bransch som erbjuder företagsinformation till 

allmänheten (BvD, 2017). En student som vår handledare tidigare handlett har datainsamling 

mellan åren 2010-2012. Dock har varken Orbis eller studenten all data som behövs i denna 

undersökning. Exempel på detta är den verkställande direktörens ålder, kön och utbildning. På 
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grund av detta har vi mestadels samlat in data manuellt via årsredovisningarna. Detta har vi 

gjort tillsammans med en annan grupp som har haft en liknande studie. Vardera grupper har 

bidragit med 50 % av den manuellt insamlade empirin. Ett Excel dokument har använts för att 

samla in alla värden under olika kategorier.  

 

5.3!Bortfall!

Tillgängligheten i årsredovisningarna bland företagen har varit bra, dock finns det bortfall i vår 

undersökning. Största anledningen till bortfall av företag är att de har antingen börsnoterats 

eller avnoterats mellan perioden 2010-2014. Antalet företag som avnoterades är 14 stycken och 

dessa är därmed borttagna från undersökningen. Antalet företag som börsnoterades mellan 

2010-2014 är 19 stycken och även dessa är borttagna.  

 

Bankbranschen har också tagits bort. Motivet bakom detta är att dessa bolag skiljer sig på 

många sätt från andra bolag. Banker har egna kapitalkrav, till exempel kassakrav, vilket medför 

att bankerna oftast är högt belånade. Detta medför att det inte går att jämföra med resterande 

branscher då det kan leda till vilseledande uppgifter. Flera författare som har publicerat studier 

angående nedskrivningar av goodwill har också valt bort bankbranschen (AbuGhazaleh, Al-

Hares, & Roberts, 2011; Giner & Prado, 2015).  

 

Det har även skett bortfall på grund av att det inte finns tillräckligt med tillgänglig information 

i årsredovisningarna. Exempel på detta är antalet oberoende styrelseledamöter, dessa 

beräknades till fem stycken. Dessutom har det inträffat bortfall på grund av att företag har köpts 

upp eller delats upp till mer än ett företag. Dessa beräknas vara fem stycken. Efter dessa 

bortfallen är det slutligen 166 företag som omfattats i studien under en femårsperiod (se Bilaga 

1).   

 

5.4!Operationalisering!

Vi vill undersöka individuella faktorer hos verkställande direktörer samt hur ekonomiska 

faktorer påverkar företag att genomföra nedskrivning av goodwill. Vi vill även undersöka hur 

övervakning från styrelsen påverkar nivån på dessa faktorers inverkan. I denna del beskriver vi 

hur vi har gått tillväga för att göra våra hypoteser mätbara. Detta för att ge studien en hög 

validitet, det vill säga att studien undersöker det den avser att undersöka (Bryman & Bell, 2013). 

I vår undersökning används kvantitativa variabler, dessa kan vara antingen dikotoma eller 
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normalfördelade. En dikotom variabel har endast två delar som vanligen kodas med 1 och 0, 

där den faktiska mätnivån av variabeln inte används. En normalfördelad variabel använder sig 

av den faktiska mätnivån. Testerna kommer genomföras i det statistiska programmet SPSS.  

 

5.4.1$Beroende$variabel$

Denna studie har en beroende variabel, nedskrivning av goodwill. Värdet är hämtat från 

årsredovisningar från alla börsnoterade företag mellan åren 2010-2014. Nedskrivningen av 

goodwill är en dikotom variabel. I denna undersökning kommer vi koda värdet med 1 och 0. 1 

betyder att bolaget har genomfört nedskrivning av goodwill och 0 betyder att företaget inte har 

genomfört nedskrivning av goodwill. Vi har valt att använda oss av denna metod eftersom våra 

hypoteser är utformade för att se om några av faktorerna har påverkat företagen att genomföra 

nedskrivning. Därför är vi inte behov av det faktiska värdet på goodwillnedskrivningen.  

 

5.4.2$Oberoende$variabler$$

I denna del redogörs de oberoende variablerna i vår studie. En oberoende variabel är vid 

undersökning av samband orsaken till fördelningen i den beroende variabeln. I vår studie testas 

våra individuella och ekonomiska faktorer som oberoende variabler för att kontrollera om det 

finns ett samband mellan dessa och vår beroende variabel. 

 

5.4.2.1!Individuella!faktorer!!

Rörlig ersättning till verkställande direktörer kan normalt sett utläsas från noter i 

årsredovisningarna. Likt Beatty och Webers (2005) använder vi oss av dikotoma variabler vid 

operationalisering av denna variabel. Vi använder oss av koderna 1 och 0 där 1 betyder att det 

finns rörlig ersättning kopplad till resultat eller aktiekurs på de verkställande direktörernas lön 

och 0 betyder att det inte finns.  

 

Variabeln Vd-byte är en dikotom variabel som kodas med värdet 1 om Vd-byte har skett och 

kodas med 0 om det inte har skett. Vid operationaliseringen av denna variabel använder vi likt 

AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) undersökning Vd-byte från året innan i jämförelse 

med nedskrivning av goodwill året efter. Detta eftersom eventuella ”big bath” effekter inte 

påverkar nedskrivning av goodwill förrän året efter ett Vd-byte har skett.  
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Variabeln ämbetstid är en normalfördelad variabel som används likt vd-byte för att bedöma om 

ett företags Vd påverkas av tiden han/hon varit anställd. Denna variabel anges i antal år som 

den verkställande direktören suttit på posten. 

 

Variabeln ålder används i studien som en normalfördelad variabel där de verkställande 

direktörernas ålder är framtagna. De verkställande direktörernas ålder tas fram från 

årsredovisningarna i avsnittet där information om koncernledningen finns med. Informationen 

är från årsredovisningar mellan åren 2010 och 2014 där det innevarande året har subtraherats 

med de verkställande direktörernas födelseår.  

 

Variabeln kön är framtagen från årsredovisningar på samma sätt som variabeln ålder. Denna 

variabel är en dikotom variabel som kodas 1 och 0. Kodningen 1 betyder att den verkställande 

direktören är en man och kodningen 0 betyder att den verkställande direktören är en kvinna. 

Tidigare studier om kön i förhållande till goodwillnedskrivning är obefintlig därför har vi 

använt oss av Pajunen och Saastamoinen (2013) vid operationaliseringen. Pajunen och 

Saastamoinen (2013) granskar kvinnliga och manliga chefers agerande vid beslutfattande 

situationer där de också använder sig av kön som en dikotom variabel.  

 

Studier om utbildningens påverkan på goodwillnedskrivning är obefintlig. Vid 

operationaliseringen av denna variabel har vi valt att använda oss av dikotoma variabler som 

kodas med 1 och 0. 1 står för MBA som vi definierar att verkställande direktörer har någon 

form av masterutbildning. Dessutom har vi valt att inkludera civilingenjörsexamen i denna 

definition. 0 står för alla andra typer av utbildningsnivåer som inte inkluderas i definitionen för 

MBA. Informationen är samlad från koncernledningens presentation i årsredovisningar från 

åren 2010-2014.  

 

5.4.2.2!Ekonomiska!faktorer!

Vid operationaliseringen av resultat har vi valt att granskat posten resultat innan avskrivning i 

företagens resultaträkning. Orsaken till att vi valt detta är för att vi vill granska om företaget 

använder sig av ”politiska kostnadshypotesen” vid beslutfattandet om nedskrivning av goodwill 

(Watts & Zimmermann, 1990). Resultatet är dessutom logaritmerat för att minska spridningen 

i vår statistiska undersökning och transformera en snedfördelad variabel till att bli mer 

normalfördelad.  
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Gällande variabeln skuldsättningsgrad har vi likt Broberg, Collin, Tagesson, Axelsson & 

Schéle (2011) valt att använda oss av företagets totala skuld i relation till det egna kapitalet. 

Detta för att kunna utläsa hur företagets skuldsättning påverkar nedskrivningen av goodwill. 

Operationaliseringen av skuldsättningsgraden ser ut enligt följande: 

 

(Kortfristiga skulder + Långfristiga skulder) / Eget kapital = Skuldsättningsgraden 

!

Tidigare studier om variabeln tillväxt påverkan på goodwillnedskrivning är väldigt få. Avallone 

och Quagli (2015) har gjort ett test där de jämför branscher och länders skilda tillväxttakters 

påverkan på goodwill med hjälp av Oxford Economics database. Vi kommer istället använda 

oss av försäljningstillväxt för de enskilda företagen under en fyra års period (2010-2014) för att 

se om tillväxttakten har någon påverkan på om företag genomför nedskrivning av goodwill. 

Tillväxten för år 2010 är obefintlig då information om total försäljning för år 2009 inte existerar 

i vår datainsamling. Operationaliseringen av variabeln ser ut enligt följande:  

 

((År2014-år2013)/2013) + ((år2013-år2012)/år2012) + ((År2012-år2011)/2011) + ((År2011-

år2010)/2010) = Försäljningstillväxt i %  

 

Vi har dessutom logaritmerat försäljningstillväxten för att minska spridningen och göra 

variabeln normalfördelad i SPSS.  

!

Variabeln storlek används för att se huruvida företagets storlek har någon påverkan på 

goodwillnedskrivning. För att identifiera ett företags storlek har vi valt att undersöka antal 

anställda på företaget samt företagets totala tillgångar. Det finns flera studier som visar att 

storleken på goodwill kan variera beroende på företagets omfattning, sett till totala tillgångar 

eller antalet anställda (Avallone & Quagli, 2015; Beatty & Weber, 2005; Verriest & 

Gaeremynck, 2009; Giner & Prado, 2015). Vid operationaliseringen av variablerna antal 

anställda och totala tillgångar har vi logaritmerat värdena för att göra variablerna mer 

normalfördelade i vår statistiska undersökning.  
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5.4.3$Modererande$variabel$

Denna del kommer operationalisera vår modererande variabel. En modererande variabel är den 

variabel som avgör vilken effekt en oberoende variabel har på den beroende variabeln. I detta 

fall använder vi oss av hur styrelseövervakning påverkar effekten av våra individuella och 

ekonomiska faktorers påverkan på goodwillnedskrivning.  

!

5.4.3.1!Betingande!faktor!

Styrelseövervakning är en variabel i vår studie som undersöks som en modererande. Relationen 

mellan goodwillnedskrivning och styrelseövervakning som en modererande variabel är 

obefintlig. För att undersöka om nivån på styrelseövervakning har någon påverkan på de övriga 

faktorerna i relation till goodwill har vi valt att undersöka måtten: revisionskostnad och andel 

oberoende styrelseledamöter (Bjelke & Svensson, 2015). Vid operationaliseringen av variabeln 

revisionskostand har vi satt den i relativa mått mot företagets totala tillgångar för att eliminera 

storleksskillnaden mellan företagen. Dessutom är dessa värden i logaritmer för att göra 

variabeln mer normalfördelad. Värdena för variabeln oberoende styrelseledamöter är i procent 

i förhållande till totalt antal styrelseledamöter.  

 

5.4.4$Kontrollvariabler$

En kontrollvariabel används för att reducera eventuella störande effekter från de oberoende 

variablerna. Detta betyder i vår studie att de oberoende variabler inte kommer påverkas av 

goodwill, bransch, ROA och book-to-market value. Utöver det testas inte kontrollvariablerna i 

vår studie. 

 

Kontrollvariabeln goodwill är en dikotom variabel där 1 betyder att ett företag har goodwill och 

0 betyder att de inte har goodwill. Detta används för att undvika missvisande effekter från 

företag som inte har goodwill i sin balansräkning.  

 

Bransch som kontrollvariabel används för att skillnaden mellan branscher inte ska påverka de 

oberoende variablerna. Variabeln är kodad 1–9 enligt Nasdaqs OMX Stockholms 

branschindelning (Nasdaq OMX Nordic, 2017). Bransch 9 (bankbranschen) är obefintlig i vår 

studie, bransch 7-8 är sammanslagna eftersom antalet företag i dessa branscher var få. Det 

resulterar i sju fullständiga branscher i vår studie där bransch 7 används som referens (se Bilaga 

2).   
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En variabel som visats sig signifikant i flera tidigare studier är ROA (Avallone & Quagli, 2015; 

Godfrey & Koh, 2008; Vogt, Pletsch, Morás, & Klann, 2016). ROA är en förkortning av ”return 

on assets” och betyder avkastning på totalt kapital. Detta mått ställer företagets vinst i 

förhållande till dess totala kapital. För att undvika att skillnaden i ROA ska påverka vår studies 

oberoende variabler används den som en kontrollvariabel.   

 

Book-to-market value beskriver skillnaden mellan ett företags marknadsvärde och bokförda 

värde. Detta nyckeltal har visat sig vara signifikant i tidigare studier rörande 

goodwillnedskrivning (Sherrill, 2016; Vogt, Pletsch, Morás, & Klann, 2016). Detta nyckeltal 

används som kontrollvariabel i vår studie för att inte ge störande effekter på våra oberoende 

variablers påverkan på goodwillnedskrivning.  

 

Åren vi undersökt används som fem skilda kontrollvariabler för att undvika att skillnaden 

mellan åren påverkar resultatet av vår hypotesprövning. Eftersom vi undersöker värden från 

fem olika perioder kan det förekomma signifikanta skillnader mellan åren vilket vi tar bort 

genom att tillämpa dessa som kontrollvariabler. 2010 används som referensår.  

 

5.5!Reliabilitet!!

Reliabilitet innebär att fokus ligger på de frågor som rör måtten och mättningarnas 

tillförlitlighet. Det innebär att reliabilitet mäter tillförlitligheten i olika tester (Bryman & Bell, 

2013). Vi anser att vi har applicerat tillräckligt med tillförlitlighet vid datainsamlingen. Denna 

studie är baserat på kvantitativ metod i form av siffror från företags årsredovisningar som är 

granskade av en auktoriserad revisor, vilket medför hög grad av reliabilitet för vår insamlade 

data. Dock har sekundärdata förts in manuellt, via Orbis och via en tidigare students 

datainsamling. Det kan resultera i att inkorrekta siffor har samlats in. För att öka reliabiliteten 

har datainsamlingen som fördes in manuellt kontrollerats flera gånger. Dessutom har 

datainsamlingen via Orbis och en tidigare student kontrollerats med hjälp av flertalet stickprov 

för att granska om siffrorna överensstämmer med årsredovisningarna. 

 

5.6!Validitet!

Jacobsen (2002) anser att om jämförelser bland tidigare studier som bedöms vara av samma 

fenomen tenderar att ge läsaren en klar uppfattning om undersökningen uppfyller sin validitet. 

Om validiteten i en studie är hög då förväntas även reliabiliteten vara hög, och därför vill 
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forskaren att validitet ska hållas så hög som möjligt (Ejvegård, 2003). För att uppnå hög 

validitet har studiens hypoteser formulerats utifrån teorier som finns i vetenskapliga artiklar. 

Med hjälp av att studera resultat från tidigare undersökning och sedan jämföra det med egna 

resultat kan det läsas om det finns väsentliga skillnader i utfallet. Vid små eller inga skillnader 

resulterar det i en hög validitet (Bryman & Bell, 2013).  

 

5.7!Generaliserbarhet!!

Generalisering innebär att någon drar allmänna slutsatser över exempelvis ett antal 

observationer. I vårt fall undersöker vi om det föreligger nedskrivningar av goodwill på 

börsnoterade företag, vilket innebär att en totalundersökning är mer passande för generalisering. 

Det innebär att vi försöker göra generaliseringar och även finna kopplingar angående 

goodwillnedskrivningar. Då det inte förekommer så mycket goodwillnedskrivningar bland de 

undersökta företagen är det svårt att åstadkomma generalisering. Detta resulterar i att 

generalisering inte kan göras i denna undersökning.      
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6.!Analys!!
I detta kapitel kommer det insamlande materialet från undersökningen att presenteras. 

Beskrivande statistik ska först tas upp, därefter ska korrelationsanalysen testa de presenterade 

hypoteserna. Sedan ska detta följas upp av en logistisk regressionsanalys för att slutligen göra 

en hypotesprövning. Vid analys av den insamlade empirin har statistikprogrammet SPSS 

använts. Den signifikansnivå som används på samtliga tester är på 0,10, detta eftersom tidigare 

studier använt sig av denna signifikansnivå (Beatty & Weber, 2005; Avallone & Quagli, 2015; 

Caruso, Ferrari, & Pisano, 2016). 

 

6.1!Beskrivande!statistik!!

Den beskrivande statistiken visar de variabler som studien använder sig av samt nio 

kontrollvariabler (se Tabell 1). I tabellen påträffas även antalet företag som är med i 

undersökningen (830 st), dessutom minsta och högsta värden av variablerna. Eftersom 

goodwillnedskrivning, bonus, Vd-byte, kön, utbildning, och goodwill är dikotoma variabler 

innebär det att dessa värden ligger mellan 0 och 1. Åldersaspekten för den verkställande 

direktören går att utläsas, där det tydligt syns att den yngsta är 33 år medan den äldsta är 67 år. 

Hypotes sju är skuldsättningsgraden och det visar ett minimum på -31,45 och maximum 63,86. 

Andel oberoende styrelseledamöter visar sig vara minimum noll procent och maximum hundra 

procent. 

 

Som tidigare nämnts i den empiriska metoden så förekommer det vissa logaritmerade variabler. 

Anledningen till detta är att minska spridningen i den statistiska undersökningen och 

transformera en snedfördelad variabel till att bli mer normalfördelad. Det logaritmerade 

resultatet är således minimum 11,51 och maximum 25,17. Den logaritmerade 

försäljningstillväxten ligger mellan -6,91 och 20,53. Antalet anställda i logaritmer uppgår till 

mellan 2,30 och 12,54 bland de 830 undersökta årsredovisningarna. Enligt tabellen är de 

logaritmerade revisionskostnaderna i förhållande till totala tillgångar som lägst 8,72 och som 

högst 15,32.  
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Tabell 1: Beskrivande statistik 

  N Minimum Maximum 
Nedskrivning 830 0 1 
Bonus 830 0 1 
Vd-byte 830 0 1 
Ålder 830 33 67 
Kön 830 0 1 
MBA 830 0 1 
Resultat 657 11,51 25,17 
Skuldsättningsgrad 830 -31,45 63,86 
Försäljningstillväxt 560 -6,91 20,53 
Antal anställda 830 2,3 12,54 
Totala tillgångar 830 17,09 26,84 
Rev.Kost.Relativ 830 8,72 15,32 
Andel Oberoende 830 0 1 
Goodwill 830 0 1 
Bransch 830 1 9 
ROA 651 -9,6 -0,32 
Book to market 796 14,36 27,63 
2014 830 0 1 
2013 830 0 1 
2012 830 0 1 
2011 830 0 1 
2010 830 0 1 
Valid N 460     

 

Av de 830 undersökta bolagen hade 673 en goodwillpost i deras balansräkning. Av de 673 

företagen med goodwill skrev 127 stycken ner goodwill (se Tabell 2). Antalet män som var 

verkställande direktörer visade sig vara av stor majoritet, 805 verkställande direktörer var män 

och 25 var kvinnor. Av de 830 verkställande direktörerna hade 350 stycken en 

masterutbildning. Verkställande direktörer över 50 år var totalt 426 stycken (se Tabell 3).  
Tabell 2: Antal goodwillnedskrivningar 

År 
Antal 

företag 
Goodwillpost i 

BR Goodwillnedskrivning 
2014 166 136 32 
2013 166 136 27 
2012 166 134 21 
2011 166 135 26 
2010 166 132 21 
Totalt 830 673 127 
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Tabell 3: Verkställande direktörer 

År Antal företag 
Antal 

män Vd 
Antal 

kvinnor Vd MBA 
Vd över 50 

år 
2014 166 160 6 72 92 
2013 166 160 6 71 91 
2012 166 159 7 68 84 
2011 166 163 3 68 76 
2010 166 163 3 71 83 
Totalt 830 805 25 350 426 

 
 
6.2!Korrelationsanalys!

För att vi ska kunna studera om det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och de 

faktorer som kan tänkas påverka goodwillnedskrivning har vi använt oss av korrelationstest (se 

Tabell 4). Vi har valt att använda oss av den mest välkända formen av korrelationstest i denna 

studie, Pearson korrelations test. Här beräknas kovariansen mellan de två variablerna dividerat 

med de båda variablernas standardavvikelse. I vårt korrelationstest ställs den beroende 

variabeln goodwillnedskrivning mot de oberoende variablerna, den modererande variabeln och 

de utvalda kontroll variablerna. I vår undersökning används en signifikansnivå på 0,10 vilket 

har använts i de flesta tidigare studier om goodwill (Ramanna & Watts 2011; Avallone & 

Quagli 2015; Master-Stout & Costigan & Lovata 2008).  

 

Det som kan utläsas från vår korrelationsmatris som finns i tabellen 4 är att värdena ligger 

mellan -1 och 1. De tal som är negativa beskriver att det finns en negativ korrelation mellan 

variablerna och de tal som är positiva beskriver en positiv korrelation. Om en jämförelse mellan 

två oberoende variabler görs vill man undvika kollinjäritet. Detta innebär att de båda 

variablerna korrelerar i stor grad (värden nära -1 eller 1). Det kan resultera i att modellen inte 

blir signifikant om allt för många oberoende variabler korrelerar i hög grad med varandra.  

 

Korrelationsanalysen undersöker sambandet mellan variablerna i vår studie. Den analyserar 

inte om hypoteserna accepteras eller förkastas. Signifikansnivå för sambandet mellan den 

beroende variabeln och de oberoende variablerna ska ligga under signifikansnivån 0,10 för att 

vara signifikanta.  
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Tabell 4: Korrelationsmatris 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Nedskrivning 1                        

2 Bonus 0,039                        

3 Vd-byte -0,021 -0,048                       

4 Ämbetstid 0,059*** -0,053 -,257**                      

5 Ålder ,068* -,102** -0,054 ,349**                     

6 Kön -0,023 -0,03 -0,065*** ,079* -0,045                    

7 BSC -0,028 0,053 0,014 -0,017 -,111** 0,023                   

8 MBA 0,023 -0,041 -0,016 -0,035 ,093** -0,021 -,895**                  

9 Resultat  ,114** 0,06 -0,01 -0,07*** 0,071*** ,132** -0,048 0,07***                 

10 
Skuld- 
sättningsgrad -0,011 -,089* ,106** -0,027 0,041 0,013 -0,023 0,029 0,031                

11 
Försäljnings-
tillväxt -,102* -,093* 0,034 -,104* -0,024 0,034 0 0,027 -,173** -0,01               

12 
Antal  
anställda ,118** ,143** -0,01 -0,034 ,072* ,093** 0,045 -0,033 ,804** 0,046 -,308**              

13 
Totala 
tillgångar ,108** ,128** 0,015 -,070* ,094** ,135** 0,016 0,013 ,895** 0,026 -,208** ,884**             

14 
Rev.Kost-
Relativ ,111** ,125** -0,009 -,086* ,071* ,148** 0,034 -0,016 ,814** 0,049 -,213** ,891** ,910**            

15 
Andel 
Oberoende -0,056 -0,025 0,019 -,083* -0,019 -,077* -0,006 0,045 -,117** -0,025 0,038 -,170** -,140** -,142**           

16 Goodwill 0,06*** ,086* 0,015 -,125** -,084* 0,023 ,077* -,105** ,202** -0,02 -,371** ,457** ,313** ,371** -0,065***          

17 Bransch 0,016 -0,043 0,043 -,093** 0,012 0,026 0,011 -0,034 ,089* -0,049 ,231** -,095** ,129** -0,002 0,008 -,190**         

18 ROA 0,025 0,01 -0,047 ,157** -0,046 -0,007 -0,039 0,056 ,324** -,105** -,101* -0,064 -0,055 -0,065*** 0,037 -,113** -0,027        

19 
Book to  
market ,100** 0,046 -0,025 -0,059*** 0,053 ,127** 0,001 0,033 ,902** 0,043 -,116** ,731** ,846** ,774** -0,066*** ,153** ,112** ,156**       

20 2014 -0,028 -,129** ,073* 0,006 0,044 -0,018 -0,021 0,012 0,016 0,054 -,091* 0,022 0,031 -0,022 -0,004 0,011 0 -0,003 0,031      

21 2013 0,047 -,118** 0,067*** -0,021 0,014 -0,018 -0,008 0,006 0,008 -0,025 -0,062 0,014 0,008 0,015 0,005 0,011 0 -0,05 0,018 -,250**     

22 2012 -0,054 ,082* 0,061*** 0,007 -0,001 -0,035 0,01 -0,012 -0,034 -0,01 0,082*** 0,001 -0,002 0,006 0,001 -0,005 0 -0,053 -0,032 -,250** -,250**    

23 2011 -0,012 ,082* -0,06*** -0,009 -0,035 0,035 0,016 -0,012 0,023 -0,023 0,048 -0,01 -0,01 0,007 0,017 0,003 0 0,036 -0,052 -,250** -,250** -,250**   

24 2010 0,047 ,082* -,142** 0,017 -0,021 0,035 0,004 0,006 -0,013 0,003 0,024 -0,028 -0,026 -0,006 -0,019 -0,02 0 0,068*** 0,034 -,250** -,250** -,250** -,250** 

*.  Korrelationen är signifikant vid 0,05-nivån  
**.    Korrelationen är signifikant vid 0,01-nivån  
***.  Korrelationen är signifikant vid 0,1-nivån  
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6.3$Korrelationsanalys$av$hypotesvariabler$

Den första hypotesen antyder att det finns ett negativt samband mellan rörlig ersättning till den 

verkställande direktören och nedskrivning av goodwill. Korrelationskoefficienten för 

variablerna visar ett positivt värde på 0,038, vilket indikerar att verkställande direktörer som 

har bonus kopplade till resultat och aktiekurs har låg relation till goodwillnedskrivning. 

Korrelationstestet med denna variabel i förhållande till goodwillnedskrivning är inte signifikant 

då signifikansnivån är över 10 procent (26,1%).  

 

Den andra hypotesen säger att det finns ett positivt samband mellan nytillträdda verkställande 

direktörer och nedskrivning av goodwill. Denna hypotes har två variabler, Vd-byte och 

ämbetstid. Korrelationstestet mellan Vd-byte och nedskrivning av goodwill visar att det inte 

finns någon signifikans, signifikansnivån låg på 0,55 (0,55>0,10). Korrelationskoefficienten 

visar att förekomsten av Vd-byte är negativt korrelerat till goodwillnedskrivning. Detta 

eftersom värde var negativt och låg på -0,021. Korrelationstestet mellan ämbetstid och 

nedskrivning av goodwill är signifikant, signifikansnivån för detta samband låg på 0,09. 

Korrelationskoefficienten och också positiv (0,059). Vilket antyder att verkställande direktörer 

som suttit på posten längre skriver ner goodwill i högre utsträckning än verkställande direktörer 

som inte suttit lika länge på posten. Detta samband avviker från vår hypotes som antydde att 

det fanns ett positivt samband mellan nytillträdda företagsledare och goodwill. Korrelationen 

mellan de båda oberoende variablerna från denna hypotes är relativt hög (-0,257), vilket betyder 

att de har samma påverkan i vår modell. Detta kallas för kollinjäritet och gör att vi endast 

kommer använda oss av Vd-byte i vår hypotesprövning. 

 

Den tredje hypotesen antyder att äldre verkställande direktörer är mer benägna till nedskrivning 

av goodwill än yngre. Korrelationskoefficienten för variablerna i detta samband är positivt 

vilket betyder att äldre verkställande direktörer leder till nedskrivning av goodwill. 

Korrelationskoefficientens värde är 0,068. Signifikansnivån är 0,049 vilket är lägre än gränsen 

på 0,10 vilket gör att det finns ett positivt samband mellan den verkställande direktörens ålder 

och nedskrivning av goodwill.  

 

Den fjärde hypotesen säger att det finns ett positivt samband kvinnliga verkställande direktörer 

och goodwillnedskrivning. Vår korrelationsmatris, där vi kodat män som 1 och kvinnor som 0, 

visar att variabeln män är negativt korrelerad till nedskrivning av goodwill. Detta eftersom 
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korrelationskoefficienten har ett värde på -0,023. Signifikansnivån för variabeln kön är inte 

signifikant eftersom 0,508 är större än 0,10.   

 

Den femte hypotesen är att det finns ett positivt samband mellan högre utbildning hos den 

verkställande direktören och goodwillnedskrivning. Korrelationskoefficienten för sambandet 

mellan goodwillnedskrivning och masterutbildning är positiv men låg (0,023), vilket tyder på 

att förekomsten av masterutbildning är lågt relaterat till goodwillnedskrivning. Korrelationen 

mellan masterutbildning och goodwillnedskrivning visar ingen signifikans (0,502>0,10).  

 

Den sjätte hypotesen antyder att det finns ett positivt samband mellan ett högt ekonomiskt 

resultat och goodwillnedskrivning. Korrelationskoefficienten för sambandet mellan dessa 

variabler stämmer i vår korrelationsmatris. Den är positiv på en låg nivå (0,114) vilket visar att 

det förekommer goodwillnedskrivning vid ett högre ekonomiskt resultat. Signifikansnivån är 

lägre än 0,10 (0,003) vilket indikerar att sambandet mellan goodwillnedskrivning och ett högre 

ekonomiskt resultat är signifikant.  

 

Den sjunde hypotesen är att det finns ett negativt samband mellan en låg skuldsättningsgrad 

och goodwillnedskrivning. Signifikansnivån för korrelationen mellan skuldsättningsgrad och 

goodwillnedskrivning är 0,741 vilket betyder att korrelationen inte är signifikant. 

Korrelationskoefficienten för sambandet är negativ på en låg nivå vilket indikerar att företagens 

skuldsättningsgrad är negativt relaterat till dess goodwillnedskrivning.  

 

Den åttonde hypotesen säger att det finns ett negativt samband mellan hög tillväxt och 

nedskrivning av goodwill. Signifikansnivån för korrelationen mellan variablerna är 0,016 vilket 

är lägre än 0,10. Detta betyder att korrelationen är signifikant. Korrelationskoefficienten är 

negativ på en låg nivå. Det betyder att en hög försäljningstillväxt är negativt relaterat till 

goodwillnedskrivning.  

 

Den nionde hypotesen antyder att det finns ett positivt samband mellan större företag och 

nedskrivning av goodwill. Denna hypotes innehåller två variabler, antal anställda och totala 

tillgångar. Korrelationen för båda variablerna i relation till goodwillnedskrivning är 

signifikanta. Signifikansnivån för antal anställda är 0,001 och för totala tillgångar är den 0,002. 

Korrelationskoefficienten mellan variablerna antal anställda och totala tillgångar är positiv på 

en hög nivå (0,884) vilket kan orsaka kollinjäritet i vår modell. Detta betyder att variablerna 
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har samma påverkan i vår modell. Därför har vi valt att använda antal anställda i vår logistiska 

regressionsmodell. Denna variabel visade sig ha ett högre värde på korrelationskoefficient än 

antal anställda (0,118 jämfört med 0,108). Vilket betyder att antal anställda har högre påverkan 

på goodwillnedskrivning än totala tillgångar.  

 

Den tionde hypotesen är att det finns ett samband mellan styrelseövervakning och nivån på de 

övriga faktorernas inverkan på goodwillnedskrivning. Även denna hypotes har två variabler, 

revisionskostnad i förhållande till totala tillgångar och andel oberoende styrelseledamöter. 

Sambandet mellan revisionskostnaden och nedskrivning av goodwill är signifikant 

(0,001<0,10). Korrelationskoefficienten är låg och positiv (0,111). Signifikansnivån för 

relationen mellan goodwillnedskrivning och andel oberoende styrelseledamöter är 0,106 vilket 

gör att sambandet inte är signifikant. Värdet för korrelationskoefficienten är negativ och låg 

vilket indikerar på att andelen oberoende styrelseledamöter är negativt relaterat till 

goodwillnedskrivning. På grund av detta kommer vi endast använda oss av revisionskostnad i 

förhållande till totala tillgångar som modererande variabel i vår logistiska regressionsmodell.  

6.4$Logistisk$regressionsanalys 

För att kunna genomföra en hypotesprövning ska vi försöka se om det föreligger ett samband 

mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna som är utformade ifrån de ställda 

hypoteserna. Detta test genomförs genom att utveckla en logistisk regressionsanalys. Den 

logistiska regressionsmodellen är bäst tillämpad i studier där den beroende variabeln endast har 

två möjliga värden, vilket i vårt fall är 1 eller 0. Nedan förklaras utfallet av vår studies logistiska 

regressionsmodell.  

 

6.4.1%Logistisk%regressionsmodell%utan%modererande%variabler%

Den logistiska regressionsmodellen som är framtagen utifrån de oberoende variabler som 

hypoteserna omfattar är den bästa möjliga modell utifrån vår studie (se Tabell 5). Hela 

modellens signifikansnivå ligger på 0,028. Detta gör att hela modellen blir signifikant då 

0,028<0,10. Cox & Snell R Square och Nagelkerke R Square beskriver hur stor del av 

variationen i modellen som beror på våra variabler. Variationen i vår modell beror på mellan 

7,9 % och 13,3 % av variablerna i vår studie. Andelen korrekt klassificerade i modellen är 84,6 

%. Denna variabel indikerar på att de oberoende variablerna kan förutspå 84,6 % av utfallen i 

den beroende variabeln. Chi-2 värdet för modellen beskriver sannolikheten för att 
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goodwillnedskrivning förekommer baserat på vad vi vet om de oberoende variablerna. Chi-2 

värdet för vår modell är 37,646.  
 

 

Tabell 5: Logistisk regressionsmodell utan modererande variabler 

Beroende variabel: Goodwillnedskrivning !!
  B S.E. Sig. 
Bonus 0,283 0,669 0,672 
VD-byte -0,454 0,313 0,148 
Ålder 0,029 0,021 0,173 
Kön -0,132 0,833 0,874 
MBA 0,586 0,283 0,038 
Resultat 0,234 0,291 0,423 
Skuldsättningsgrad -0,032 0,057 0,577 
Försäljningstillväxt -0,095 0,122 0,438 
Antal anställda 0,308 0,194 0,113 
Rev.Kost.Relativ -0,269 0,288 0,351 
Goodwill 0,792 0,585 0,176 
Bransch     0,191 
Bransch 1 0,627 0,416 0,132 
Bransch 2 0,217 0,584 0,711 
Bransch 3 0,915 0,410 0,026 
Bransch 4 0,403 0,513 0,432 
Bransch 5 1,411 0,771 0,067 
Bransch 6 -0,329 0,755 0,663 
ROA -0,233 0,252 0,355 
Book to market -0,119 0,242 0,624 
2014 -0,344 0,431 0,425 
2013 0,229 0,417 0,583 
2012 -0,245 0,435 0,574 
2011 -0,068 0,435 0,876 
Constant -6,315 3,277 0,054 
Modell 0,028 !! !!
Modell Chi-2 37,646 !! !!
Cox & Snell 0,079 !! !!
Negelkerke 0,133 !! !!
Rätt Klassificerade 84,60% !! !!
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6.4.2%Hypotesprövning%oberoende%variabler%

Nedan kommer hypotesprövningen för de oberoende variablerna att testas. Detta görs med 

hjälp av betavärden och signifikansnivån i tabell 5. Vi använder oss signifikansnivån 0,10.   

 

Studiens första hypotes antyder att rörlig ersättning till den verkställande direktören ger ett 

negativt samband till nedskrivning av goodwill. Signifikansnivån uppgår till 0,672 vilket är 

högre än 0,10. Det resulterar i att den inte är signifikant och hypotesen förkastas. 

 

Andra hypotesen handlar om Vd-byte. Enligt hypotesen finns det ett positivt samband mellan 

nytillträdda verkställande direktörer och nedskrivning av goodwill. Signifikansnivån uppgår till 

0,148 vilket är högre än 0,10. Det innebär att denna hypotes förkastas.   

 

Undersökningens tredje hypotes antyder att äldre verkställande direktörer är mer benägna till 

nedskrivning av goodwill än yngre. Signifikansnivån är 0,173 vilket är högre än 0,10, hypotesen 

förkastas.  

 

Den fjärde hypotesen rörande den verkställande direktörens kön. Hypotesen säger att det finns 

ett positivt samband mellan kvinnliga verkställande direktörer och nedskrivning av goodwill. 

Signifikansnivån är 0,874 vilket är högre än 0,10. Det betyder att hypotesen inte kan accepteras. 

 

Femte hypotesen handlar om den verkställande direktörens utbildning. Den säger att det finns 

ett positivt samband mellan högre utbildning hos den verkställande direktören och 

nedskrivningar av goodwill. Högre utbildning innebär att de verkställande direktörerna har 

minst en masterexamen eller civilingenjörsexamen. Studiens betavärde visar ett positivt värde, 

vilket innebär att de med högre utbildning har en tendens att genomföra nedskrivning av 

goodwill. Denna hypotes blir signifikant eftersom 0,038 understiger signifikansnivån 0,10, 

hypotesen accepteras. 

 

Studiens sjätte hypotes gäller resultat. Enligt hypotesen finns det ett positivt samband mellan 

ett högt ekonomiskt resultat och nedskrivning av goodwill. Signifikansnivån är 0,423, vilket är 

större än 0,10 och det betyder att hypotesen förkastas.  

 

Den sjunde hypotesen är om skuldsättningsgrad. Hypotesen antyder att det finns ett negativt 

samband mellan en hög skuldsättningsgrad och nedskrivning av goodwill. Hypotesen är inte 



!

!41 

signifikant eftersom signifikansnivån överstiger 0,10 (0,577>0,10), det innebär att även denna 

hypotes förkastas.  

 

Undersökningens åttonde hypotes handlar om företagets tillväxt. Enligt hypotesen finns det ett 

negativt samband mellan hög tillväxt och nedskrivning av goodwill. Även denna 

signifikansnivå (0,438) överstiger 0,10 som resulterar i att hypotesen förkastas.  

 

Den nionde och sista hypotesen bland de oberoende variablerna handlar om företagets storlek. 

Enligt hypotesen finns det ett positivt samband mellan större företag och nedskrivning av 

goodwill. Hypotesen är inte signifikant, eftersom 0,113>0,10. Det betyder att hypotesen 

förkastas.  

 

6.4.3%Logistisk%regressionsmodell%med%modererande%variabler%

Den logistiska regressionsmodellen som är framtagen med den modererande variabeln omfattas 

av två modeller (se Tabell 6). De är de bästa möjliga modellerna utifrån variablerna i vår 

undersökning. Signifikansnivån för hela modellen ligger på 0,184 (0,121 för modell 2 

försäljningstillväxt med modererande variabel). Vilket gör att hela modellen inte är signifikant 

då 0,184>0,10 (0,121>0,10), modellen förkastas. Variationen i modellen som beror på 

variablerna i vår studie beskrivs genom Cox & Snell R Square och Nagelkerke R Square. Dessa 

ligger på 0,045 och 0,078 (0,038 och 0,066) vilket betyder att variationen beror på mellan 4,5 

% och 7,8 % (3,8 % och 6,6 %) av variablerna i vår modell. Chi-2 värdet för modellen beskriver 

sannolikheten för att goodwillnedskrivning förekommer baserat på vad vi vet om de oberoende 

variablerna. Chi-2 värdet för vår modell är 37,886 (32,26). Andelen rätt klassificerade i 

modellen är 84,7 % (84,7 %). Standard-felen för variabeln försäljningstillväxt med 

revisionskostnad som modererande variabel är hög (25,148). Vilket gör att osäkerheten för 

modell 2 ökar (se Tabell 6).  

 
Den logistiska regressionsmodellen med modererande variabler var inte signifikant. Detta leder 

till att hypotes 10 förkastas och någon djupare diskussion om hypotesprövningen kommer inte 

genomföras. 
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Tabell 6: Logistisk regressionsmodell med modererande variabler 

Beroende variabel: Goodwillnedskrivning         
Modell 1:       Modell 2:     

  B S.E. Sig. B S.E. Sig. 
Goodwill 0,4 0,314 0,203 0,388 0,313 0,216 
Bransch     0,494     0,506 
Bransch 1 0,009 0,345 0,978 0,053 0,339 0,875 
Bransch 2 0,015 0,38 0,967 -0,053 0,376 0,888 
Bransch 3 0,487 0,302 0,107 0,446 0,299 0,136 
Bransch 4 -0,042 0,378 0,912 -0,064 0,363 0,86 
Bransch 5 0,898 0,569 0,115 0,91 0,553 0,1 
Bransch 6 0,242 0,411 0,556 0,21 0,408 0,606 
ROA -0,817 0,602 0,175 -0,957 0,589 0,104 
Book to market 0 0 0,986 0 0 0,825 
2014 -0,246 0,32 0,442 -0,353 0,316 0,265 
2013 0,125 0,299 0,677 0,041 0,294 0,889 
2012 -0,5 0,327 0,126 -0,57 0,324 0,078 
2011 -0,244 0,308 0,428 -0,304 0,305 0,319 
Bonus 1,795 1,47 0,222 0,556 0,419 0,184 
Vd-byte -0,115 0,221 0,602 -0,112 0,218 0,608 
Ålder 0,032 0,016 0,052 0,033 0,016 0,042 
Kön -1,104 2,476 0,656 -0,342 0,537 0,524 
MBA 0,161 0,21 0,443 0,166 0,206 0,422 
Resultat 0 0 0,538 0 0 0,307 
Skuldsättningsgrad -0,038 0,033 0,256 -0,021 0,039 0,601 
Försäljningstillväxt 0 0 0,709 0 0 0,724 
Antal anställda 0 0 0,896 0 0 0,886 
Revisionskostnader 0 0 0,737 0 0 0,487 
Rev.kost x Ålder 0,068 0,127 0,59       
Rev.kost x Resultat 0,012 0,141 0,93       
Rev.kost x Skuld -0,349 0,232 0,131       
Rev.kost x Bonus 3,361 3,494 0,336       
Rev.kost x Vd-byte 0,087 0,224 0,699       
Rev.kost x Vd kön -1,753 5,579 0,753       
Rev.kost x Försäljningstillväxt       -18,439 25,148 0,463 
Rev.kost x Vd MBA 0,268 0,231 0,246       
Rev.kost x Antal anställda 0 0 0,481       
Constant -3,513 1,216 0,004 -2,94 1,813 0,105 
Modell 0,184     0,121     
Modell Chi-2 37,886     32,26     
Cox & Snell 0,045     0,038     
Negelkerke 0,078     0,066     
Rätt Klassificerade 84,70%     84,70%     
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6.5$Återkoppling$modell$

Vi skapade en modell i kapitel fyra som skulle spegla våra faktorers påverkan på nedskrivning 

av goodwill. Denna modell återfinns i kapitel 4 (Se figur 1). Modellen är uppbyggd av fyra 

figurer. En visar vår beroende variabel, det vill säga goodwillnedskrivning. De oberoende 

variablerna är fördelade på två figurer för att visa att dessa är uppdelande som ekonomiska och 

individuella faktorer. Den sista figuren visar vår modererande variabel.  

 

Resultatet från vår studie visar att högre utbildning påverkar företag att genomföra nedskrivning 

av goodwill. De resterande individuella och ekonomiska faktorerna går inte att generalisera då 

signifikansnivån för dessa variabler överstiger 0,10. Den modererande variabeln, 

styrelseövervakning, visade sig heller inte vara signifikant tillsammans med någon av de 

oberoende variablerna. Vidare koppling mellan den teoretiska referensramen och resultatet från 

vår studie kommer ske i nästkommande kapitel.  

$

$

$

$

$

$

$
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7.$Slutsats$
Detta avsnitt innehåller en diskussion om resultatet från analysen. Slutsatser kommer dras med 

koppling till hypoteserna och de teorier som diskuterats i den teoretiska referensramen. Därefter 

diskuteras bidrag och förslag till framtida forskning. Avslutningsvis kommer avsnittet innehålla 

självkritik till uppsatsen.  

 

7.1$Slutsatser$

Syftet med denna studie har varit att förklara hur nedskrivning av goodwill påverkas utifrån de 

individuella och ekonomiska faktorerna samt hur nivån på styrelsekontroll påverkar dessa 

faktorers utfall. Vi har inriktat oss på hela Stockholmsbörsen under en femårsperiod (2010–

2014).  

 

För att kunna genomföra en analys av utfallen har vi använt oss av Pearsons korrelationstest 

och logistisk regressionsanalys. I korrelationsanalysen visade det sig att fem av tio variabler 

från hypoteserna korrelerade. I den logistiska regressionsanalysen accepterades en av de tio 

framtagna hypoteserna. De flesta korrelationsvärdena låg nära 0 vilket indikerar att det varken 

finns någon stark positiv eller negativ korrelation för våra variabler. Fyra av variablerna visade 

en negativ korrelation, dessa var Vd-byte, kön, försäljningstillväxt och skuldsättningsgrad. 

Kön, försäljningstillväxt och skuldsättningsgrad med negativ korrelation överensstämmer med 

våra hypoteser.  

 

Låg försäljningstillväxt respektive låg skuldsättningsgrad bidrar till nedskrivning av goodwill 

samt att manliga verkställande direktörer skriver ner goodwill i mindre utsträckning än 

kvinnliga. Den negativa korrelationen för Vd-byte säger dock det motsatta som vår hypotes, 

där vi antydde att det skulle finnas ett positivt samband. Resterande sex variabler hade positiv 

korrelation där endast bonus fick det motsatta resultatet än vad vår hypotes antydde.   

 

Teorin om ”big bath” antyder att verkställande direktörer, i samband med att de nyligen tillträtt, 

använder sig av redovisningsmetoder för att få ett sämre ekonomiskt resultat och i framtiden 

kunna påvisa en förbättring (Nieken & Sliwka, 2015). Jordan och Clarke (2015) menar i sin 

undersökning att företagsledare använder sig av nedskrivning av goodwill för att få en ”big 

bath” effekt på resultatet. Betavärdet vi fått fram från vår logistiska regressionsanalys säger 

dock det motsatta där värdet för variabeln Vd-byte är negativ. Sambandet mellan variablerna 
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Vd-byte och goodwillnedskrivning är inte signifikant och därför kan vi dra slutsatsen att det 

inte finns nått samband mellan Vd-byte och goodwillnedskrivning.  

 

Studier baserade på ”big bath” teorin föreslår att företag under sämre perioder använder sig av 

redovisningsmetoder för att redovisa ett sämre resultat och påvisa en förbättring i framtiden 

(Riahi-Balkaoui, 2003). Dock menar den ”politiska kostnadshypotesen” från positiv 

redovisningsteori att företag med högt resultat skriver ner goodwill. Detta för att minska 

uppmärksamheten från kontrollenheter. Resultatet från vår studie gällande variabeln resultat 

visar ett positivt betavärde. Detta värdet motsätter ”big bath” teorins men stöttar den ”politiska 

kostnadshypotesen”. Hypotesen förkastades då sambandet mellan variablerna inte var 

signifikant (0,423>0,10), därför kan vi dra slutsatsen att det inte finns nåt samband mellan ett 

börsnoterat företags resultat och dess nedskrivning av goodwill.  

 

Enligt skuldkontraktshypotesen i den positiva redovisningsteorin har ledare av företag som är 

högre skuldsatta incitament att redovisa ett högre ekonomiskt resultat för att minska företagets 

skuldsättningsgrad (Watts & Zimmermann, 1986). Broberg, Collin, Tagesson, Axelsson & 

Schéle (2011) skriver i sin studie att skuldsättningsgraden sätter press på cheferna att skapa 

prestanda som kan täcka betalningskraven och därför undviks goodwill att skrivas ner. 

Resultatet från vår studie visar ett negativt betavärde vilket gör att skuldkontraktshypotesen och 

Broberg, Collin, Tagesson, Axelsson & Schéle (2011) antaganden stämmer. Men eftersom 

sambandet mellan variablerna inte är signifikanta kan vi inte bevisa att det finns ett positivt 

samband mellan goodwillnedskrivning och låg skuldsättningsgrad. 

 

Vår analys mellan variablerna bonus och goodwillnedskrivning visar ett negativt samband. 

Watts och Zimmermans (1990) bonusplanshypotes antyder att företagsledare som har bonus 

eller lön kopplade till resultat har anledning att använda en redovisning som leder till högre 

vinster. Detta gör att bonusplanshypotesen stämmer enligt betavärdet vi fått fram från vår 

analys. Detta kan bero på att företagsledare med bonusar kopplade till finansiella mål kan ta 

högre risker för att uppnå målen eftersom de inte blir straffade om de misslyckas (Jackson, 

Lopez, & Reitenga, 2008). Dock är sambandet inte signifikant vilket betyder att vi kan dra 

slutsatsen att det inte finns någon negativ eller positiv relation mellan bonus till verkställande 

direktörer och goodwillnedskrivning.  
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Flera författare skriver att företag med högre tillväxt tenderar att ha större 

expansionsmöjligheter och då finns det inga anledningar att uträtta en nedskrivning av goodwill 

(Avallone & Quagli, 2015; Verriest & Gaeremynck, 2009). Det betyder att lägre tillväxt bidrar 

till nedskrivning av goodwill. Betavärdet förstärker även detta påstående eftersom det var 

negativt. Däremot visar studiens resultat från den logistiska regressionen att det inte finns någon 

signifikans mellan låg tillväxt och nedskrivning av goodwill. Det innebär att inte finns något 

samband mellan dessa variabler.  

 

Enligt flera författare visar det sig att storleken på företagen bidrar till att nedskrivning av 

goodwill genomförs (Avallone & Quagli, 2015; Beatty & Weber, 2005; Verriest & 

Gaeremynck, 2009; Giner & Prado, 2015). Detta kan bero på att större företag tenderar att 

bevakas i större utsträckning än mindre företag (Veriest & Gaeremynck 2009). Watts och 

Zimmerman (1990) förstärker detta påstående då de nämner att staten har ett öga på större 

företag. Enligt betavärdet, som är positiv, tyder det att större företag bidrar till nedskrivningar 

av goodwill. Däremot visar det ingen signifikans mellan dessa variabler, och detta resulterar i 

att det inte finns nått samband. 

 

Resultatet för ålder och kön visar att det inte finns någon signifikans vid nedskrivning av 

goodwill. Tidigare teorier om kvinnliga verkställande direktörer visar att de är mer etiska och 

riskmedvetna än manliga (Ho, Li, Tam, & Zhang, 2014). Detta överensstämmer med betavärdet 

i vår studie, vilket är negativt. Detta innebär att kvinnliga direktörer skriver ner goodwill i högre 

utsträckning än manliga. Dock är sambandet inte signifikant och därför finns det ingen relation 

mellan kön och nedskrivning av goodwill. Wang, Holmes JR, Oh och Zhu (2015) nämner att 

det finns ett samband mellan högre ålder på den verkställande direktören och framgång. Äldre 

direktörer tenderar till att agera säkert och undvika risker. Enligt betavärdet som är positiv tyder 

det att ett samband finns mellan äldre direktörer och nedskrivning av goodwill. Däremot, precis 

som variabeln kön, så finns det ingen signifikans mellan dessa variabler. Det innebär att det 

inte finns nått samband mellan goodwillnedskrivningar och kön samt ålder.  

 

Enligt King, Srivastav och Williams (2016) finner de att verkställande direktörer med MBA 

utbildning är mer riskmedvetna. Anledningen till detta kan vara att de har bättre insyn på ämnet 

och det resulterar i att bättre beslut fattas som innebär lägre risker för företaget. Betavärdet visar 

att det finns ett positivt samband, vilket innebär att MBA-utbildade verkställande direktörer 

tenderar att skriva ned goodwill i högre utsträckning än de med lägre utbildning. 
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Signifikansnivån 0,038 är under 0,10 vilket betyder att det går att påvisa att verkställande 

direktörer med högre utbildning tenderar till att skriva ner goodwill. Det innebär att hypotesen 

accepteras och vi kan konstatera att King, Srivastav och Williams (2016) påståenden stämmer 

överens med resultatet i vår studie.   

 

Resultatet från de modererande variablerna i vår studie visar att ingen av de framtagna 

variablerna var signifikanta. Variablerna skuldsättningsgrad och kön med modererande effekt i 

from av revisionskostnad indikerade enligt betavärdet på ett högt negativt samband med 

goodwillnedskrivning. Skuldsättningsgraden och kön utan modererande effekt hade en låg 

negativ relation till goodwillnedskrivning vilket betyder att det negativa betavärdet som 

framkom tillsammans med den modererande variabeln bryter detta samband. Med den 

modererande variabeln så skriver företag med högre skuldsättningsgrad ner goodwill. Däremot 

skriver de inte ner goodwill utan den modererande variabeln, detsamma gäller för manliga 

verkställande direktörer. Detta resultat kan återkopplas till agentteorins påstående, där 

principalen agerar för att få bort opportunistiskt beteende hos agenten för att maximera nyttan 

för företaget (Eisenhardt, 1989). Detta kan genomföras genom att betala för övervakning av 

agenten, som revisionskostnaden mäter i vår studie (Jensen & Meckling, 1976; Tirole, 2001). 

Signifikansnivån för vår modell och våra variabler överstiger dock 0,10. Vilket betyder att vi 

kan dra slutsatsen att det inte finns någon modererande effekt på variablerna i vår studie.  

 

7.2$Bidrag$

Det teoretiska bidraget från denna uppsats är att den skapat en uppfattning om de individuella 

och ekonomiska faktorer som påverkar företag att skriva ned goodwill (Caruso, Ferrari, & 

Pisano, 2016; Ronen, 2008; Avallone & Quagli, 2015). Den har även upprättat en relation 

mellan goodwillnedskrivning och de individuella och ekonomiska faktorerna samt 

styrelseövervakning som en betingande faktor. De signifikanta samband som kan utläsas från 

studiens undersökning är få, men den faktor uppsatsen fått fram som en signifikant bidragande 

faktor till nedskrivning av goodwill är utbildningsnivån hos den verkställande direktören.  

 

Det praktiska bidraget är att investerare till stor del inte bör vara oroliga för att värderingen av 

goodwill påverkas av utomstående faktorer som gör värderingen subjektiv. Utifrån studiens 

resultat var de flesta variabler inte signifikanta och dessa i sig hade väldigt låga negativa och 

positiva samband med goodwillnedskrivning. Det som investerare och företag bör ha i 
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beaktning är utbildningsnivå hos den verkställande direktören. Denna variabel kan visa 

reaktioner på börsnoterade företags nedskrivning av goodwill.  

 

Det samhälliga bidraget är att studien kan bidra till förbättring och vidareutveckling av 

IFRS/IAS standarden. Redovisningsforskning bidrar med resultat från regleringen som kan ge 

positiva och negativa konsekvenser för företag. Studien bidrar med information från svenska 

börsnoterade företags utomstående påverkande ekonomiska och individuella faktorer på 

goodwillnedskrivning under en femårsperiod. Vilket kan bidra som vägledning för IASB vid 

framtagande eller vidareutveckling av nya standarder som eventuellt ska förhindra subjektiva 

värderingar av goodwill.  

 

7.3$Förslag$till$framtida$forskning$

Ett förslag till framtida forskning kan vara att en studie med både kvantitativ och kvalitativ 

metod genomförs. Eftersom vår studie grundar sig på sekundärdata så förekommer det en del 

begränsningar. Exempel är att vi endast har använt oss av information som finns i 

årsredovisningar och inga intervjuer. Vid intervjuer kan forskare få ytterligare information som 

saknas i årsredovisningar.  

 

Ett annat förslag är att undersöka skillnaden mellan de olika branscherna. Exempelvis varför 

det kan förekomma mycket nedskrivning av goodwill i en bransch och inte så mycket i en 

annan. Detta kan leda till en djupare förståelse för de värden och faktorer som bidrar till 

nedskrivning av goodwill.  

 

Slutligen hade det varit intressant för framtida forskare att bygga vidare på goodwillstudier med 

modererande variabler. Detta för att se effekten på faktorer som testas mot 

goodwillnedskrivning men inte blivit signifikanta, som eventuellt kan få ett annat utfall med en 

ökad nivå av den modererande variabeln.    

 

7.4$Självkritik$

Vi anser att det är svårt att finna vilka faktorer som påverkar nedskrivning av goodwill. Förutom 

hög utbildningsnivån hos den verkställande direktören var inga variabler i vår studie 

signifikanta. Dessutom hade de flesta ett lågt betavärde vilket tyder på att nedskrivning av 

goodwill inte förekommer i stor utsträckning i samband med att våra oberoende och 
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modererande variablers värde ökade. IFRS/IAS reglemente medför tolkningssvårigheter och ett 

gap för företagsledning att värdera goodwill subjektivt (Lhaopadchan, 2010). Men värderingen 

som ledningen genomför hos de börsnoterade bolagen påverkas inte av de flesta variablerna i 

vår studie. Variablerna ålder och kön är svårtolkade då resultatet från vår studie visar att de 

verkställande direktörerna hos företagen till största del är äldre män, vilket gör att de blir för få 

kvinnor och yngre personer i vår studie. Variabeln utbildning var signifikant. Detta bevisar inte 

att högre utbildning bidrar till nedskrivning utan att de båda variablerna tenderar att förekomma 

samtidigt.  

 

Ytterligare två brister i vår studie är att endast bolag på stockholmsbörsen och tio påverkande 

faktorer på goodwill undersökts. Med ett större urval företag från flera olika börser skulle 

resultat kunna generaliserats till flera länder. Med fler faktorer i studien hade chanserna för att 

finna signifikanta samband ökat, men antalet analyserade faktorer motiveras av den korta 

tidsramen. Annars anser vi att vår studie var väl genomförd med stor mängd data med hänsyn 

till tidsperspektivet. Större mängd data medför högre trovärdighet och dessutom har det bidragit 

till att en av modellerna i vår studie blivit signifikanta.   
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Bilagor$

Bilaga$1:$Uppsatsens$berörda$företag$

 
AB VOLVO 
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 
ASTRAZENECA PLC 
SKANSKA AB 
HENNES & MAURITZ AB 
AB ELECTROLUX 
TELIASONERA AB 
SANDVIK AB 
ATLAS COPCO AB 
SVENSKA CELLULOSA AB SCA 
SECURITAS AB 
SKF AB 
NCC AB 
PEAB AB 
ASSA ABLOY AB 
TELE2 AB 
BOLIDEN AB 
SSAB AB 
AXFOOD AB 
SAS AB 
HUSQVARNA AB 
ALFA LAVAL AB 
GETINGE AB 
SAAB AB 
TRELLEBORG AB 
HEXAGON AB 
HOLMEN AB 
BILIA AB 
AAK AB 
TIETO OYJ 
MODERN TIMES GROUP AB 
ORIFLAME COSMETICS S.A. 
SWEDISH MATCH AB 
NOBIA AB 
LOOMIS AB 
BILLERUDKORSNAS AB 
ELEKTA AB (PUBL) 
NIBE INDUSTRIER AB 

 
 
 
 
 
 
LUNDIN PETROLEUM AB 
INDUTRADE AB 
HEXPOL AB 
REZIDOR HOTEL GROUP AB 
B&B TOOLS AB 
SWECO AB 
G & L BEIJER AB 
LINDAB INTERNATIONAL AB 
CLAS OHLSON AB 
AF AB 
MEKONOMEN AB 
ADDTECH AB 
GUNNEBO AB 
PROFFICE AB 
CLOETTA AB 
SYSTEMAIR AB 
KAPPAHL AB 
QLIRO GROUP 
BE GROUP AB 
NEW WAVE GROUP AB 
AXIS AB 
ENIRO AB 
HALDEX AB 
NOLATO AB 
DUNI AB 
EWORK SCANDINAVIA AB 
ITAB SHOP CONCEPT AB 
REDERI AB TRANSATLANTIC 
FAGERHULT AB 
BYGGMAX GROUP AB 
BONG AB 
ICA GRUPPEN AB 
BEIJER ALMA AB 
RNB RETAIL AND BRANDS AB 
INDUSTRIAL & FINANCIAL SYSTEMS AB 
SEMCON AB 
PROACT IT GROUP AB 
LAGERCRANTZ GROUP AB 
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TRADEDOUBLER AB 
NEDERMAN HOLDING AB 
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 
PARTNERTECH AB 
BETSSON AB 
PA RESOURCES AB 
UNIBET GROUP PLC 
ELANDERS AB 
KNOWIT AB 
OEM INTERNATIONAL AB 
UNIFLEX AB 
ACANDO AB 
SKISTAR AB 
ROTTNEROS AB 
MQ HOLDING AB 
HIQ INTERNATIONAL AB 
SWEDOL AB 
BEIJER ELECTRONICS AB 
ADDNODE GROUP AB 
MYCRONIC AB 
CYBERCOM GROUP AB 
REJLERS AB 
KABE AB 
ELECTRA GRUPPEN AB 
STUDSVIK AB 
XANO INDUSTRI AB 
VBG GROUP AB 
NOTE AB 
POOLIA AB 
CONSILIUM AB 
HEMTEX AB 
MIDSONA AB 
DORO AB 
BERGS TIMBER AB 
PROFILGRUPPEN AB 
VENUE RETAIL GROUP AB 
SECTRA AB 
BTS GROUP AB 
ALLTELE ALLMANNA SVENSKA TELEFON AB 
GLOBAL HEALTH PARTNER AB 
NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING AB 
FEELGOOD SVENSKA AB 
PREVAS AB 

BIOGAIA AB 
LAMMHULTS DESIGN GROUP AB 
INTELLECTA AB 
MEDIVIR AB 
BJORN BORG AB 
PRICER AB 
CONCORDIA MARITIME AB 
ENEA AB 
NET ENTERTAINMENT NE AB 
MALMBERGS ELEKTRISKA AB 
SOFTRONIC AB 
DUROC AB 
OPUS GROUP AB 
BIOTAGE AB 
ELOS AB 
DGC ONE AB 
VITROLIFE AB 
AVEGA GROUP AB 
SVEDBERGS I DALSTORP AB 
HMS NETWORKS AB 
OREXO AB 
NET INSIGHT AB 
NORDIC MINES AB 
ARISE AB 
ENDOMINES AB 
IAR SYSTEM GROUP AB 
ACTIVE BIOTECH AB 
FORMPIPE SOFTWARE AB 
ANOTO GROUP AB 
NOVOTEK AB 
RAYSEARCH LABORATORIES AB 
CELLAVISION AB 
CTT SYSTEMS AB 
STOCKWIK FÖRVALTNING AB 
MICRO SYSTEMATION AB 
IMAGE SYSTEMS AB 
ALLENEX AB 
PROBI AB 
MULTIQ INTERNATIONAL AB 
ORTIVUS AB 
BIOINVENT INTERNATIONAL AB 
SINTERCAST AB 
MSC KONSULT AB 
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SENSYS TRAFFIC AB 
KARO BIO AB 

PRECISE BIOMETRICS AB 
FINGERPRINT CARDS AB 
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Bilaga$2:$Branscher$

Branscher  Kodning 

Industri 1 

Teknologi 2 

Hälsa och sjukvård 3 

Kundservice 4 

Konsumtionsvaror 5 

Telekom  6 

Råvaror och drivmedel 7 

 

 

 


