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Sammanfattning 
Sedan 1 januari 2005 har stora delar av världen förändrat sin redovisningsprincip till IFRS 
som har utformats av IASB.  Införandet innebar en rad förändringar.  IFRS infördes på grund 
av att kapitalmarknaderna växer sig allt större samt starkare, vilket kräver att en 
harmonisering av redovisningsprinciper är att eftersträva. Förändringar som IFRS/IAS 
medförde i form av regleringar är bland annat IFRS 3, IAS 36 samt IAS 38. IFRS förändrade 
så att goodwill årligen skulle omprövas för att fastställa dess verkliga värde, istället för att 
årliga avskrivningar som tidigare var fallet. 
 
IFRS förändrade hur immateriella tillgångar skulle redovisas däribland redovisningen av 
goodwill. Goodwill är en nutidsbetalning för framtida prognostiserade kassaflöden.  
 
Tillgångsposten goodwill utsätts ständigt för påverkan av såväl externa som interna 
påverkningar. Externa i form av bolagsmarknadens ständiga förändring och internt av ett 
potentiellt underliggande egenintresse utifrån bolagsledningen. Med bakgrund av debatter och 
forskningslitteratur kan därför sådana påverkningsvariabler till nedskrivning av goodwill vara 
intressanta att studera. Utifrån Agency theory och Stakeholder theory har vi som författare 
angripit detta område och försökt förklara om nedskrivning av goodwill kan förklaras via ett 
urval av styrelse – och kapitalvariabler.  
 
Genom en deduktiv forskningsansats har vi genomfört en kvantitativ studie där samtliga bolag 
på Stockholmsbörsens Large - och Mid Cap har ingått. 6 stycken utvalda påverknings-
variabler har testats på 104 bolag. Syftet är att undersöka vilka variabler som påverkar 
nedskrivning av goodwill. Våra hypoteser där dessa variabler ingår, har formulerats för att 
dels undersöka (a) om nedskrivning sker eller inte och (b) i vilken storleksordning som 
nedskrivningar sker.  
 
Studiens påverkningsvariabler har analyserats utifrån två olika regressionsmodeller, binär 
logistisk regression och linjär multipelregression. Binär logistisk regression har använts för att 
kunna visa om de identifierade variablerna kan påverka om en nedskrivning av goodwill sker 
eller ej. En linjär multipelregression har använts för att kunna påvisa om 
påverkningsvariablerna påverkar storleken på nedskrivning av goodwill.    
 
Studiens resultat visar enligt binär logistisk regression att avkastning på eget kapital och 
styrelsestorlek förefaller att ha betydelse om nedskrivning av goodwill sker. Linjär 
multipelregression visar att avkastning på eget kapital och styrelsestorlek har en signifikant 
påverkan samt att skuldsättningsgrad gränsar till att vara signifikant i förhållande till 
nedskrivning av goodwill.  
 
Några av de viktigaste slutsatserna är att de påverkningsvariabler som förefaller att förklara 
vad som påverkar nedskrivningsstorlek av goodwill är avkastning på eget kapital och 
styrelsestorlek. Samma påverkningsvariabler påverkar om nedskrivning av goodwill sker eller 
inte, dock med lägre signifikansnivå.    
 
En annan slutsats är att de valda teoretiskt identifierade påverkningsvariablerna har en 
starkare påverkan kring hur stor nedskrivning av goodwill blir än om en nedskrivning av 
goodwill skall ske.  
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1. Introduktion 
 

 
Introduktionen inleds med presentation av vårt ämnesval, därefter beskrivs bakgrunden till 
problematiken kring nedskrivning av goodwill i börsnoterade bolag samt en diskussion om 
hur styrelserelaterade och kapital-variabelsrelaterade faktorer kan påverka nedskrivning av 
goodwill. Introduktionen avslutas med problemdiskussion med inriktning till att motivera 
samt förklara angiven problemformulering.   
 
 
1.1 Ämnesval 
I och med vår studieinriktning, mot redovisning föll inriktningen på vår uppsats sig naturligt. 
Vi är båda intresserade av redovisning samt eventuellt nuvarande problem kring just detta 
ämne, vilket gjorde att vi ville fördjupa oss i området. Under kursen ”Redovisning C” väcktes 
intresset kring immateriella tillgångar samt värderingen av nyss nämnda. Varför värderingen 
av immateriella tillgångar/goodwill intresserar oss är att felvärdering kan innebär enorma 
svårigheter för bolag, där man bedömer värdet av företagets tillgångar i form av uppskattade 
värden. Goodwill är enligt oss ett aktuellt ämne. Det finns en underliggande diskussion om 
den gråzon som uppstod i och med förändringen som IFRS fördes med sig 2005, där 
nedskrivningar ersatte avskrivningar på goodwill. Den gråzon man syftar på är att 
förändringen kan leda till att regeln utnyttjas för underliggande egenintresse. Dock finns det 
inte mycket skrivet om just detta problem, det finns få studier som identifierar just hur sådana 
underliggande egenintresserelaterade variabler som kan leda till att problematiken kring 
nedskrivningar uppstår. Vi tycker att det skulle vara intressant att se om det finns några 
sådana variabler under två övergripande grupperingar av faktorer, styrelserelaterade och 
kapitalrelaterade variabler.   
 
I samband med vårt ämnesval publicerade tidningen, Affärsvärlden en artikel med inriktning 
mot nedskrivning av goodwill i börsbolag på Stockholmsbörsens Large Cap. 1

Historiskt utgörs redovisningsstandarder i Europa av två olika principer, kontinental samt 
anglosaxisk redovisningsprincip. Den kontinentala principen är allmänt accepterad i 
Västeuropa, förutom i Storbritannien, Irland och Holland. De nyss nämnda länderna samt 
USA följer istället den anglosaxiska principen. Det som skiljer principerna åt är i vilken grad 
redovisningen är sammankopplad till rådande lagstiftning. Den kontinentala principen bygger 
på regelverk samt nedskrivna lagar, där redovisningen skall vara detaljstyrd av nedskrivna 
lagar. Varav den anglosaxiska redovisningen är principbaserad samt uppbyggd kring 
normgivning istället lagstiftning med syfte att återge en mer rättvisande bolagsbild. Gapet 
mellan principerna uppkom på grund av att börsnoterade bolag följde den anglosaxiska 
inriktningen med vision om en mer fördelaktig information till dess aktieägare samt 
investerare.

 Artikeln visade 
att ämnet var aktuellt och intressant för redovisningens utveckling. Just hur egenintresse 
påvekar och har en roll vid diverse viktiga redovisningsbeslut är något som är vida debatterat.  
 
1.2 Bakgrund 

2

De europeiska kapitalmarknaderna växer sig starkare i jämförelse med exempelvis den 
amerikanska. Om en enhetlig marknad skall vara möjlig måste det finnas en enhetlig 

          
 

                                                           
1 Isaksson, P., ”Sanningens minut för dyra bolagsköp”, Affärsvärlden, nr:43, 22 oktober 2008 
2 Smith, D., (2000), ”Redovisningens språk”, Studentlitteratur: Lund, s.68ff 
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redovisningsprincip.3 En mer enhetlig redovisning fungerar som en harmonisering, där 
exempel är när amerikanska FASB och europeiska IASB utformar US GAAP samt IFRS med 
visionen att förbättra kvalitén kring redovisningen med samma rättsprinciper. Projekten 
mellan FASB och IASB delas in i två olika kategorier, det första är att minska klyftan i 
redovisningens principer, det andra är att samarbeta långsiktigt mot ett samlat mål, 
harmonisering samt kvalitetshöjande av redovisning.4 Ur svenskt perspektiv kom 
förändringen av redovisningen 2002, då Europaparlamentet beslutade kring införandet av 
IFRS. Fokus riktades på samtliga värdepapper på en ”reglerad marknad” vilket innebär enligt 
finansinspektionen Stockholmsbörsens listor samt Nordic Growth Market (NGM) och 
aktietorget.5 Förordning 1606/2002:2 beslutad av EG indikerar att EU strävar efter att IFRS 
skall ge externa intressenter en bättre insyn i bolags finansiella rapportering.6

USA genomgick sin förändring kring värdering av goodwill i likhet med IFRS redan 2001 
med en beteckning av SFAS 141, Business Combinations samt SFAS 142, Goodwill and 
other Intangible assets i samband med att nedskrivningsprövningen infördes. Uppsatser och 
rapporter finns i överflöd i USA, dock utan något entydigt svar kring vilka bakomliggande 
faktor till nedskrivning det finns.

  
 

7

Förändringar som IFRS/IAS medförde i form av regleringar är exempelvis IFRS 3, IAS 36 
samt IAS 38. IFRS 3, Rörelseförvärv förde med sig regler som inte hade någon motsvarighet i 
dåvarande svensk redovisning, nämligen värdering av immateriella tillgångar inklusive 
goodwill till verkligt värde

 Efter införandet av nedskrivning av goodwill blev det mer 
diffust när man skulle skriva ned. Trots att reglerna är ett stöd för bolag, är de inte så tydliga 
som man önskar. Det har inte varit några problem hittills då vi har befunnit oss i en 
högkonjunktur ända sedan införandet av IFRS 3. Dock nu när vi går in i en djup finansiell kris 
och lågkonjunktur står bolagen kvar med stora goodwillposter som bör skrivas ned. 
Standarden ger ett stort utrymme för företagsledarna att subjektivt bedöma sin goodwill och 
nedskrivningarna kan då komma i skymundan för bolagsledningens egenintressen. Den 
finansiella kris och lågkonjunktur som inleddes på allvar kring andra halvåret 2008 var inte 
helt överraskande, men dock var effekten för bolagen överraskande. Den generella 
procentuella andelen goodwill i förhållande till bolagens totala tillgångar var av många 
forskare identifierad som en stor risk.  Enligt oss är denna typ av subjektivitet kring 
styrelsevariabler i synnerhet en påverkningseffekt kring nedskrivning av goodwill. Styrelsen 
samt den beslutsfattande kretsen är troligtvis i stor grad påverkad av egenintressen, där 
underliggande egenintresset kan tänkas innebära en påverkning kring ett beslut om 
nedskrivning av goodwill. 
 

8. Problematiken grundas i att svenska företag använde den 
kontinentala redovisningsprincipen vilken bygger delvis på försiktighetsprincipen, vars 
innebörd inte är förenad med värdering till verkligt värde9. Tidigare normgivning, 
redovisningsrådets rekommendationer RR 1:00 och RR 17 redovisade goodwill till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningsstorleken 
grundades på uppskattad nyttjandeperiod, dock med ett tak på 20 år. Goodwill redovisas till 
verkligt värde efter införandet av IFRS 3.10

                                                           
3 Lundmark-Jönsson, B., (1999), ”IASC och IAS – en introduktion”, Kristinastads boktryckeri AB, s. 6ff 

 Den redovisade goodwillpostens värde efter 

4 Schipper, K., “The introduction of International Accounting Standards in Europe: Implications for international 
convergence” , European Accounting Review, May 2005, Vol. 14 Issue 1, p101-126, 26p 
5 Nilsson, H., Nilsson, S., Sundgren, S., (2007), ”Internationell redovisning teori & praxis”, Polen: Studentlitteratur, s. 12  
6 Europeiska unionens officiella tidning nr L 299, 16/11/2005 s. 0045 – 0053 
7Hayn. C., Hughes, J, P., “Leading Indicators of Goodwill Impairment”, Journal of Accounting, Auditing & Finance; 2006, 
Vol. 21 Issue 3, p223-265, 43p  
8 FARSRS., (2008), ”Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS”, Avesta: FARSRS Förlags. 105ff 
9 Smith, D., (2000), ”Redovisningens språk”, Studentlitteratur: Lund, s.69 
10 Hulten, K., Persson, L-E., (2005), “Tre heta IFRS- områden”, Balans, nr: 6-7, 2006, s.29ff 

http://proxy.ub.umu.se:2057/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9IsKawUbWk63nn5Kx95uXxjL6nr0ewq61Krqa2OLSwrki4qLY4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujt1GvqLVQtpzqeezdu33snOJ6u9jzgKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7SbWptky2r7E%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7y&hid=112�
http://proxy.ub.umu.se:2057/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9IsKawUbWk63nn5Kx95uXxjL6nr0ewq61Krqa2OLSwrki4qLY4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujt1GvqLVQtpzqeezdu33snOJ6u9jzgKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7SbWptky2r7E%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7y&hid=112�
http://proxy.ub.umu.se:2057/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9IsKawUbWk63nn5Kx95uXxjL6nr0ewq61Krqa2OLSwrki4qLY4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujt1GvqLVQtpzqeezdu33snOJ6u9jzgKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7SbWptky2r7E%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7y&hid=112�
javascript:__doLinkPostBack('detail','mdb%257E%257Ebuh%257C%257Cjdb%257E%257Ebuhjnh%257C%257Css%257E%257EJN%2520%252522Journal%2520of%2520Accounting%25252c%2520Auditing%2520%252526%2520Finance%252522%257C%257Csl%257E%257Ejh','');�
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införandet av IFRS 3 och uppdateringar av IAS 36, Nedskrivningar bestäms verkligt värde 
genom en minst årlig prövning av värdet uteslutande även om det finns indikatorer till 
värdeminskning eller inte. Nyttjandeperioden för goodwill med de nya standarderna är därav 
obestämbar.11

I consider the adoption of IFRS in Europe as the most revolutionary financial reporting 
development since Pacioli’s double-entry bookkeeping, even more revolutionary than the 
adoption of the Fourth or Seventh EU Directive.

 Hårt arbete har krävts för att ta fram klara riktlinjer men det finns enligt den 
offentliga debatten fortfarande ett för stort eget manöverutrymme.  
 
1.3 Problemdiskussion 
Redovisningsproblematiken kring goodwill har varit ett hett debattämne sedan fastställandet 
av samarbetet mellan FASB och IASB 2001.  
 

12

Enligt Katherine Schipper (2005) är regelverket kring IFRS väl uppbyggt med mer än 
tillräckligt antal paragrafer samt vägledning vid användandet och implementering av IFRS.

 
 

13 
De tillkommande upplysningarna, IAS 36 punkt 134 kring det obligatoriska 
nedskrivningstestet av goodwill samt vilka kassagenerande enheter dess belopp kan hänförs 
till, har enligt företag inneburit betydande arbetsinsatser.14 En rapport som har gjorts av 
Gauffin m.fl. som visar att i genomsnitt utgjorde goodwill 52 procent av köpeskillingen hos 
12 börsnoterade bolag15

”Ett värde är ett synnerligen subjektivt begrepp. I god konjunktur kommer det vara enkelt att 
visa att tillgången behållit sitt värde. Lika enkelt kommer det att vara att bevisa motsatsen när 
konjunkturen faller. Eftersom omloppstiden på nya verkställande direktören verkar vara 
ungefär en konjunkturcykel, kommer nya direktören skriva ner goodwillvärdet så mycket de 
kan. Då slipper de desto risken för nedskrivningar under sin regeringstid. Att kursen riskerar 
att rasa vid nedskrivningen är desto inte deras problem. Framöver får vi troligen 
resultatperioder i företagen som kopplas tydligare till varje VD, och börjar med en rensning 
av goodwillposter i början av mandatperioden. Därefter sker expansion via förvärv, varvid 
nya goodwillposter landar i balansräkningen. Efter ett par år kommer en ny VD och skriver 
ner hela härligheten igen och så håller det på. Då tror jag aktiekursen kommer att rasa i 
bolag med stora goodwillposter. Över en konjunkturcykel kommer allt att jämna ut sig men 
vägen dit blir ryckigare än tidigare”

.  
 

16

En intressant vinkling av IFRS – standarderna är vad som leder till att man verkligen skriver 
ner, dvs. faktorer till uppkommandet av nedskrivning. I enlighet med IFRS 3 skall en 
nedskrivningsprövning ske minst årligen, där en eventuell nedskrivning blir aktuell när 
verkligt värde understiger det redovisade värdet. Subjektiviteten bakom variablerna i en 
nedskrivningsprövning påverkar processen negativt, vilket yttras i personliga antaganden 
kring framtida övervinster

 
 

17

                                                           
11 Törning, E., (2006), ”Avskrivning av goodwill”, Balans, nr: 2, 2006, s.24ff 
12Hoogendoorn, M., (2006), “International Accounting Regulation and IFRS Implementation in Europe and Beyond - 
Experiences with First-time Adoption in Europe”, Oct 2006, Supplement 3, Vol. 15, p23-26, 4p 

. Diverse intressenter så som verkställande direktören, styrelse, 
aktieägare, riskkapitalister med flera har olika inriktningsområden exempelvis företags 

13 Schipper, K., “The introduction of International Accounting Standards in Europe: Implications for international 
convergence” , European Accounting Review, May 2005, Vol. 14 Issue 1, p101-126, 26p, 1 
14  Hulten, K., Persson, L-E., (2005), “Tre heta IFRS- områden”, Balans, nr: 6-7, 2006, s.29ff 
15 Gauffin, B., (2006), ”Rörelseförvärv enligt IFRS 3”, Balans nr:8-9, 2006, s.40ff 
16 Malmqvist, P, (2005),”Redovisningsförändring skapar börsbubbla”, Sydsvenskan, januari, 2005. 
17 “IFRS – no more goodwill”, Corporate Finance, April 2004 Issue 230, p42-43, 2p 

http://proxy.ub.umu.se:2057/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9IsKawUbWk63nn5Kx95uXxjL6nr0ewq61Krqa2OLSwrki4qLY4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujt1GvqLVQtpzqeezdu33snOJ6u9jzgKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7SbWptky2r7E%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7y&hid=112�
http://proxy.ub.umu.se:2057/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9IsKawUbWk63nn5Kx95uXxjL6nr0ewq61Krqa2OLSwrki4qLY4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujt1GvqLVQtpzqeezdu33snOJ6u9jzgKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7SbWptky2r7E%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7y&hid=112�
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Introduktion 

11 
 

skuldsättningsgrad, avkastningskrav etc. där subjektiviteten lyser igenom i uppskattningarna 
av goodwillvärdet. IASB har ett stort intresse samt pågående projekt där man undersöker hur 
vanligt förekommande en felaktig värdering av goodwill är samt vilka bakomliggande orsaker 
till felvärderingen det finns. Sammantaget visar konsekvenserna ovan på indikatorer av 
subjektivt tänkande, vilket mynnar ut i felvärderade goodwillposter utifrån regler i IFRS 3, 
IAS 36 samt IAS 38. Frågan om huruvida det är möjligt att identifiera mönster till vad som 
påverkar nedskrivningen av goodwill kvarstår.18

Man kan misstänka att påverkningsfaktorer så som egenintresset spelar en roll vid 
värderingen av goodwill, där resultatbaserad ersättning har visat sig påverka i 
skandalomsusade företagsfall som exempelvis Enron-skandalen i USA. Skandalerna har 
uppmärksammat den finansiella rapporteringen, vilken skall inneha ett informativt syfte 
gentemot individuella intressenter, säkerställa funktionen av kapitalmarknaden och effekten 
blir att allokeringen av kapital förbättras

  
 

19

Vi avser att studera nedskrivning av goodwill med hjälp av variabler som är kopplade till 
årsredovisningarna för samtliga bolag på Stockholmsbörsens Large- respektive Mid Cap. 
Large Cap är bolag med ett börsvärde över 5 miljarder USD dollar och Mid Cap är bolag med 
ett börsvärde över 1 miljard USD dollar, dock understiger börsvärdet 5 miljarder USD 
dollar

.   
 
När IASB införde IFRS var det med en underliggande tanke att skapa en bättre värdering av 
goodwill. Föregående normgivning värderade redovisat värde minskat med ackumulerade 
avskrivningar. Som nämnts ovan skall man i dagens normgivning ompröva goodwillvärdet 
årligen. Ovan beskrivs hur den högre rådande subjektiviteten påverkar värderingen, dock är 
det oklart i vilken utsträckning samt vilka specifika variabler som man kan knyta till detta 
påstående. Uppsatsen är uppbyggd kring hypotesprövning kring variabler som på olika sätt 
kan beskriva samt visa på samband mellan subjektivitet kring egenintresse och 
goodwillvärdering. Vi anser att det är teoretiskt intressant att se om variabler som ligger 
egenintressen nära är relevanta när det gäller nedskrivningar. Det underliggande 
egenintressets påverkan på nedskrivningar blir intressant vid avsaknaden av skrivet material. 
Dock finns det mycket forskning som tyder på att ett underliggande egenintresse styr och 
påverkar utgången av finansiella beslut inom bolag. Det finns teorier, Agency theory, 
Stakeholder theory etcetera som har fått starkt stöd och även variabler som är kopplade till 
dessa som kan användas för att utforska om egenintressen förekommer i bolag samt varför 
och hur de uppstår.  
 

20

I rådande tidpunkt befinner sig Sverige i en lågkonjunktur. Flertalet diskussioner kring hur 
vidare börsnoterade bolags resultat påverkas i hög – respektive lågkonjunktur har förts. 
Kontentan är att när företag befinner sig i högkonjunktur kommer resultaten vara höga med en 

. Vi kommer att titta på både styrelse – och kapitalvariabler, samt se om det finns 
något statistiskt samband och inverkan på nedskrivningar. Anledningen varför vi valt att 
studera de valda grupperingarna är dess koppling till Agency theory samt Stakeholder theory, 
vilket knyter ihop den undersökande påverkningsfaktorn, underliggande egenintresse. De 
utvalda variablerna är extra intressanta att undersöka just på grund av den rådande finansiella 
situationen varav värderingen av tillgången goodwill inverkar kraftigt på bolagens redovisade 
resultat, där tidigare forskning inte har haft dessa uttryckta förutsättningar.  
 

                                                           
18 Hayn. C., Hughes, J, P.,  “Leading Indicators of Goodwill Impairment”, Journal of Accounting, Auditing & Finance; 2006, 
Vol. 21 Issue 3, p223-265, 43p 
19  IASB, (www), http://www.iasb.com.uk/ annual report, 2002, s. 1-3, hämtad 2009-01-01 
20 Investorswords, (www), http://www.investorwords.com/2722/large_cap.html, hämtad 2008-11-10 
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oförändrad goodwill och i lågkonjunktur kommer risken för nedskrivning av goodwill vara 
stor, då bolagens resultat redan är på en lägre nivå. Effekten av en nedskrivning som belastar 
ett troligtvis lägre resultat bidrar till kraftiga svängningar i företagsresultat under en 
konjunkturcykel. Rent redovisningsmässigt har varken nedskrivning eller avskrivning någon 
påverkan på kassaflödet, dock belastas resultaträkningen av de samma som därav påverkar 
resultatet21

I denna uppsats utgår vi ifrån att det finns angivna variabler till en nedskrivning i våra 
studerade börsnoterade företag. Utgående referenspunkter är IFRS 3, Rörelseförvärv IAS 36, 
Nedskrivningar samt IAS 38, Immateriella tillgångar. Standarden IFRS 3 innehåller andra 
förändringar förutom värderingen av förvärvad goodwill utan även värdering av negativ 
goodwill, värdering vid företags samgående samt upplysningskrav ställda på värderingen av 
immateriella tillgångar

. 
 
Tidigare forskning på Sveriges företagsekonomiavdelningar om införandet av IFRS har 
debatterats kraftigt med intryck från revisorer till hur företagsanalyser skall granskas på ett 
effektivt sätt. Som tidigare nämnts har dock inriktningen mot sambandet mellan subjektivitet 
och nedskrivningar varit mindre diskuterat. Eftersom det har gått 3 år sedan IFRS infördes 
anser vi att det finns fler indikatorer att följa upp i dagens läge än just vid implementeringen 
på grund av att företagens anpassningsprocess har gått över. Just att ämnet fortfarande 
debatteras visar att det också finns kvarstående intresse för ämnet samt att tillkommande 
forskning behövs.   
 
1.4 Problemformulering     
Utifrån problembakgrund samt problemdiskussion syftar föreliggande studie att beforska 
följande problemformulering: 
 
– Hur kan styrelse– respektive kapitalvariabler som kan ses vara representativa för ett 
underliggande egenintresse påverka nedskrivning av goodwill?           
 
1.5 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att identifiera och empiriskt testa ett urval av styrelse – samt 
kapitalvariabler som kan leda till nedskrivning av goodwill.  
 
1.6 Avgränsningar 

22

                                                           
21 Lönnqvist, R., (2006), ”Årsredovisning i koncerner”, Studentlitteratur: Danmark, s.169 
22 FARSRS., (2008), ”Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS”, Avesta: FARSRS Förlag, s. 103ff  

. Denna uppsats kommer enbart att inrikta sig mot värdering samt 
nedskrivningsbehov av förvärvad goodwill, undersöker enbart företag med goodwillposter, 
utesluter eventuella skatteeffekter samt bolag med utländsk redovisningsvaluta studeras ej.   
Uppsatsen inriktar sig mot enbart goodwill samt utesluter övriga immateriella tillgångar 
eftersom goodwill inte längre är föremål för avskrivning. Slutligen undersöks enbart 
börsnoterade företag på stockholmsbörsens Large Cap samt Mid Cap, då denna typ av bolag 
direkt påverkas av IFRS. Slutligen kommer enbart årsredovisningar från 2007 att studeras. 
Anledningen till det är att bolagen generellt sett aldrig tidigare behövt ta hänsyn till 
förändringarna som IFRS 3 inneburit i en lågkonjunktur. Förfarandet bör skilja sig märkbart 
från då bolagen befinner sig i en högkonjunktur. Därför anser vi att tidigare års 
årsredovisningar är oväsentliga för att besvara vår ställda forskningsfråga. 
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1.7 Studiens disposition    Innehåll 
 
     
Sammanfattning 
 
 
 
Kap:1 – Introduktion   Kapitel:1 –   Bakgrund, 
     Problemdiskussion, 
     Syfte & avgränsningar 
 
Kap:2 – Teoretisk metod   Kapitel:2 - Förförståelse, Perspektiv, 
      Angreppsätt & 
     Val av källor & teori 
 
Kap:3 – Teoretisk referensram  Kapitel:3 - Normgivning & regler  

Agency Theory 
Stakeholder Theory 

      
 
Kap:4 – Praktisk metod   Kapitel:4 - Val av metod 
     Urval  
     Access 
 
Kap:5 – Empiriskt resultat  Kapitel:5 -  Empiriskt resultat 
     Regressionsanalys 
 
 
 
Kap:6 Analys   Kapitel:6 - Analys av empiriskt 
     resultat 
 
 
 
Kap:7 – Slutsats & slutdiskussion  Kapitel:7 -  Slutsats 
     Slutdiskussion 
 
 
     
Kap: 8 - Avslutning  Kapitel:8 -   Sanningskriterier 

Vidare forskningsförslag
   

Fig. 1: Studiens disposition 
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2. TEORETISK METOD 
 
 
Kapitlet redogör för vilka typer av metodologiska ställningstaganden som har stor betydelse 
för läsarnas uppfattning kring studiens utformning. Kapitlet innehåller val, insamling och 
kritiskt granskning av sekundärdata, vilket syftar till att ge läsaren en förståelse gentemot 
kommande teorikapitel.      
 
 . 
2.1 Förförståelse 
Vi uppfattar inte verkligheten enbart genom våra sinnen, våra sinnesintryck innehåller ofta en 
personlig tolkning som skiljer sig åt från individ till individ23. Denna tolkning beror på att vi 
kommer från olika sociala bakgrunder och inskolats i ett visst samhälle, därför 
överensstämmer sättet vi upplever verkligheten ofta med kulturen inom det samhället.24

Inom vetenskaplig forskning finns det två huvudsakliga kunskapsteorier, positivismen och 
hermeneutiken

 Det 
är viktigt att identifiera vilka erfarenheter vi har som kan påverka utfallet av studien samt de 
val som gjorts i vår studie. Våra val av hypoteser och teorier vittnar om den tolkningen som vi 
har gjort i denna uppsats.     
 
Vår kunskap om goodwill är teoretiska och grundliga. Vi läser civilekonomprogrammet med 
inriktning mot redovisning på handelshögskolan i Umeå. Vi är inne på vår femte termin och 
det är först nu vi kommit i kontakt med koncernredovisning och därmed goodwill på riktigt, 
tidigare har vi berört goodwill löst i kurser som externredovisning. Kunskaperna vi har om 
goodwill kommer från koncernredovisningskursen samt ett gemensamt intresse av ekonomi 
varav goodwill är ett aktuellt ämne.   
 
Någon praktisk erfarenhet av goodwill och koncernredovisning har vi inte hunnit skaffa oss, 
däremot har Sasha jobbat på Lindorff som har hand om postens ekonomiaVdelning och 
därigenom fått grundläggande praktisk erfarenhet av redovisning. Vi har studerat synnerligen 
mycket praktiskt litteratur samt följt relevanta debatter kring nedskrivning av goodwill.   
 
2.2 Kunskapssyn 

25. Positivismen är naturvetenskapligt inriktning gentemot kunskapsteori, vars 
karaktär är beskrivande samt förklarande där enbart ”riktig kunskap” uppkommer genom vad 
som bekräftas via sinnena. Den positivistiska vetenskapen har krav att den skall vara 
värderingsfri, objektiv.26 Kunskapssyn enligt hermeneutiken grundar sig i en tolkande och i 
en förståelse gentemot verkligheten, vilket är motsatsen till positivismen. Hermeneutiken har 
till skillnad från positivismen en filosofisk sida, positivismen å sin sida är starkt empiriskt 
orienterad.27

                                                           
23 Thurén, T., (2004), ”Vetenskapsteori för nybörjare”, Stockholm: Liber, Första upplagan, 2004, s. 53 
24 Ibid, s. 59 
25 Bryman, A., Bell, E., (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Malmö: Liber Ekonomi, s. 26ff   
26 Ibid, s. 26 
27 Svenning, C. (1997), ”Metodboken”, Andra upplagan, Lund: Lorentz förlag, s. 27 

 Avsikten för uppsatsen med inriktning kring vilka variabler som påverkar 
nedskrivning av goodwill testas genom hypotesprövning med en objektiv syn, vilket gör att 
kunskapssynen blir av positivistisk karaktär. Hypoteser är riktade frågeställningar som testas 
vid ett senare skede. En hypotesprövande undersökning kan även kalla kausalundersökning, 
vilket syftar till att fastställa ett samband mellan två eller flera variabler. Det sker med hjälp 
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av några i förväg uppställda hypoteser.28 Kausalanalytiska undersökningar ger ofta inte en rak 
beskrivning av verkligheten. Istället ges förklaringar till hur olika variabler samvarierar, d.v.s. 
hur de påverkar varandra. Det innebär att kvantitativa forskningar avspeglar verkligheten 
genom en nedbrytning av variabler samt samspelet dem emellan.29

Positivism kan sammanfattas med två böjelser, objektiv vetenskap samt att ”riktig kunskap” 
enbart kan bekräftas genom sinnena. Positivism möts ofta med kritik att kunskapen enbart 
beskriver en grovt tillyxad samt ytlig form av datainsamling

 Hypotesprövning görs 
med en entydig datainsamling, vars resultat kan generera en generalisering, vilket är målet 
dock finns det svårigheter kring just generaliseringen.  
 

30

Det finns två sätt att angripa en studie. Antingen väljs en induktiv ansats eller en deduktiv 
ansats

. Grunddragen i positivismen 
kommer styra uppsatsens empiriska utkomma, vilket sätter krav på oss som författare att vara 
observanta kring datainsamlingens omfång.               
 
2.3 Perspektiv 
När IFRS togs i bruk 2005 fick företag möjligheten att ta bort avskrivningarna på goodwill 
som belastade varje års resultat för att istället skriva ned goodwill vid behov. Förändringen 
innebär enligt oss att företagen får större möjlighet att tänja på reglerna och producera ett 
resultat som behagar. Vi menar att med denna studie ska vi kunna genom ett underliggande 
egenintresseperspektiv se vilka variabler som påverkar nedskrivning av goodwill. 
Anledningen till att vi valt att se det ur ett underliggande egenintresseperspektiv, är för att 
egenintresset är representativt för företagsledningen som vet när en nedskrivning bör göras. 
Vi undersöker om det finns faktorer som kan göra att identifieringen av underliggande 
egenintressets del i nedskrivning av goodwill underlättar förståelsen kring problematiken av 
goodwill.   
 
2.4 Angreppssätt  

31. Vi har valt att utgå från en deduktiv ansats vilket betyder att vi går från teori till 
empiri. Deduktion hör samman med den objektiva verklighetsuppfattningen32. Att vi går från 
teori till empiri betyder att vi för att komma fram till våra slutsatser kommer att använda oss 
av redan existerande teorier från tidigare studier av samma ämne. Motsatsen till deduktiv 
ansats är en induktiv, vilket innebär skapandet av egna teorier genom att gå från empiri till 
teori33

                                                           
28 Svenning, C. (1997), ”Metodboken”, Andra upplagan, Lund. Lorentz förlag, s. 72 
29 Ibid, s. 71 
30 Bryman, A., Bell, E., (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Malmö: Liber Ekonomi, s. 26 
31 Ibid, s. 23 
32 Johansson-Lindfors, M-B., (1993), ”Att utveckla kunskap”, Lund: studentlitteratur, 1993, s.55 
33 Bryman, A., Bell, E., (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Malmö: Liber Ekonomi, s. 25 

. Utifrån tidigare teorier samt studier valdes 6 variabler ut som enligt oss möjligtvis 
kunde påvisa ett samband med nedskrivning. Med vår inriktning med teorier som grund ansåg 
vi att den deduktiva ansatsen passade oss bäst, utan teorier hade de funna variablerna kring 
nedskrivning varit svårare att identifiera. Det första steget för oss efter vi funnit våra teorier 
var att utforma hypoteser som representerade våra tidigare valda påverkningsvariabler som 
skulle ligga till grund för vår studie. Grunden i valda hypoteser baseras kring de två olika 
grupperingarna som utgör stommen i uppsatsen, styrelse- och kapitalvariabler. 
Grupperingarna finns i flertalet studier som har gjorts, dock inte med vår probleminriktning. I 
både Agency theory och i Stakeholder theory finns det tecken på underliggande egenintresse 
vars involvering infinner sig i form av det utrymmet som ges till en subjektiv bedömning i 
exempelvis redovisningsfrågor. Om det finns möjlighet att en subjektiv bedömning kan 
förekomma finns det även risk för att ett underliggande egenintresse är inblandat. 
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Hypoteserna testades utifrån dessa grunder för att se om det finns några statistiska samband 
mellan våra hypoteser och nedskrivning av goodwill.  
 
Det empiriska resultatet kommer att indikera om hypoteserna antas eller förkastas. Vid en 
förkastning, falsifiering av hypotesen, innebär det ett induktivt inslag då falsifieringen leder 
till att ny kunskap uppkommer kring exempelvis vilka variabler som inte har ett direkt 
samband med nedskrivning av goodwill. Även en falsifiering av hypotes kan verka som en 
vetenskaplig vinning i form av stärkning av redan befintlig teoribildning.34

Agency theory ledde oss i kontakt med Stakeholder theory, där teorin ger en ökad 
kunskap/förståelse för vilka intressenter som påverkar en organisations eller bolags 
tillvägagångssätt samt agerande i olika situationer

  
 
2.5 Val av källor och teorier 
Vi startade genom att identifiera nyckelreferenser för att försöka förstå vilka teorier som 
passade, vilket tog oss vidare till Agency theory, agentteori. Vidare sökning kring agency 
theory samt teorier med liknande grundtanke, där Stakeholder theory, intressentmodellen 
uppkom.  
 
En identifiering av nyckellitteratur kring Agency theory bidrog till att en god plattform 
skapades, vilket gjorde att vi valde att utveckla nyckellitteratur med exempelvis Jensen och 
Meckling (1976). Med nyckellitteraturen som grund gjordes en vidare artikelsökning.  Valet 
av den funna nyckellitteraturens tolkning av agency theory anser vi ökar tillförlitligheten på 
grund av den mängd tidigare forskning som har gjorts utifrån deras publicerade material.  
 

35

Eftersom vår uppsats har inriktning mot nedskrivning av goodwill anser vi det vara av högsta 
vikt att visa hur goodwill uppkommer från början, det vill säga genom en beskrivning av 
förvärvsmetoden i inledningen av den teoretiska referensramen. Denna typ av beskrivning tas 
upp på grund av att det är viktigt att läsaren får den bakgrundsinformation som krävs för att 
förstå uppkomsten av goodwill, samt vad goodwill betyder för noterade bolag. Stycket, 
förvärvsmetod är skrivit med utgång från IFRS 3, där samtliga noterade bolag på 
Stockholmsbörsen är skyldiga att redovisa goodwill via IFRS

. Båda teorierna tillsammans ger 
uppsatsen en bättre helhetsbild kring påverkningsrollen som ett underliggande egenintresse 
eventuellt har, där den ena teorin överlappar den andra vilket ger två olika synsätt på samma 
bidragande variabler till nedskrivning av goodwill. Agency theory speglar agentens och 
principalens påverkning samtidigt som stakeholder theory förklarar vilken påverkningsfaktor 
övriga intressenter har gentemot bolagets agerande av nedskrivning av goodwill.     
 
Teorisökningen har skett genom Umeå universitetsbiblioteks sökkatalog, ALBUM samt 
databasen, Academic Search Elite, Business Source Premier samt EconLit med sökorden 
Stakeholder theory, Agency theory med inslag med extra sökord i form: model, Goodwill, 
IFRS, agency costs, corporate governance etcetera. Vidare granskade vi revisorernas 
publicerade tidning, Balans som gav oss bättre insyn, ytterligare kunskap samt grund för 
vidare artikelsökning inom områdena IFRS och goodwill. Utvalda sökord finns i bilaga 1. 
 

36

                                                           
34 Popper, K., (2008), ”The two fundamental problems of the theory of knowledge”, Abingdon: Oxon, s. 392 
35 Phillips, R., (2003), “Stakeholder Theory and Organizational Ethics”, San Francisco: California, first edition, s. 15ff 
36 FARSRS., (2008), ”Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS”, Avesta: FARSRS Förlag, s. 3 
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2.6 Källkritik 
Vid valet av källor har vi valt att använda oss av Thuréns fyra källkritiska principer:37

• Äkthet – Källan skall vara det den utger sig till att vara. 

 
 

• Tidssamband – Desto längre tid det har gått mellan händelsen samt källans berättelse, 
desto större risk finns det att ifrågasätta källans tillförlitlighet.  

• Oberoende – Använd källa skall ”stå för sig själv”, inte vara en avskrift eller ett 
referat av en annan källa.  

• Tendensfrihet – Författaren skall inte ha anledning till att misstänka att källan ger en 
falsk bild av verkligheten på grund av någons personlighet, ekonomiska, politikiska 
eller andra intressen att förvränga verklighetsbilden. 

 
Vid valet av vetenskapliga artiklar via exempelvis databasen, Business Source Premier har vi 
utgått ifrån urvalsmetoden att artiklarna skall vara citerade samt att de skall vara granskade. 
Urvalsmetoden anser vi öka källans äkthet på grund av antagandet att författaren anser att 
materialet är pålitligt. Vidare har vi sökt den nyaste litteraturen som finns tillgänglig, dock har 
utgivningsåret inte styrt vårt val av källor utan i första hand kommer innehållet, om källorna 
är likvärdiga har vi valt den nyare utgivningen, vilket ligger i enlighet med Thuréns 
tidssamband38. Stor del av den sekundära datainsamlingen utgjordes av material kring 
införandet av IFRS år 2005, på grund av att ämnet var som mest diskuterat och forskningsrikt 
vid denna tidpunkt. Genom att ofta jämföra vad som uppkommer i olika artiklar samt 
tidsskrifter frånkommer vi i största möjliga mån det som Thurén kallar tendensfrihet39

Vi är mer än medvetna om att både Agency Theory samt Stakeholder theory är teorier som är 
väl använda i tidigare studier och forskning. Teorierna kan anses vara förlegade samt 
urholkade. När en teori har använts regelbundet ökar svårigheten av att hitta originalkällan, 
vilken ursprunglig innebörd teorin hade. Vid sökning samt val av grundläggande teorier har 
det handlat om att hitta författare som många utomstående studier samt forskning refererar 
till, vilket ökar äktheten kring källorna

.     
 

40

Vi har i den mån det har varit genomförbart försökt att hitta grundkällor, dock har det i vissa 
fall inte varit möjligt.    

.  
 
IFRS är utformat av amerikanska FASB och USA genomgick de redovisningsmässiga 
förändringarna före det som kan jämföras med den Europeiska IFRS 3, vilket kan betyda en 
dold amerikansim i IFRS. Utvecklingsförsprånget som USA har i frågan kan bidra till en 
amerikansk osynlig tolkning, vinkling eller incitament som vi har försökt att undkomma 
genom i rimlig utsträckning försöka jämföra artiklar mot varandra för att på så vis undersöka 
om det finns onormala avvikelser. Den teoretiska referensramen byggs av faktorer som har 
bekräftat sin giltighet i flertalet studier, vilket innebär att källorna uppnår en högre 
tendensfrihet. 
 

                                                           
37 Thurén, T., (2005), “Källkritik”, Falköping: Liber AB, s.13  
38 Ibid, s.13 
39 Ibid, s.13 
40 Ibid, s.13 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
Detta kapitel inleds med en introduktion med en förklaring till hur en förvärvsmetod praktisk 
går till, vad goodwill är samt dess beståndsdelar och nedskrivningar enligt IAS 36. 
Fortsättningen av kapitlet innehåller våra valda teorier, Agentteori samt Stakeholder Theory 
som ligger till grund för utformningen av våra påverkningsvariabler.    
  
 
3.1Teoretisk bakgrund 
3.1.1 Förvärvsanalys 
IFRS 3 ställer vissa speciella krav på hur tillgångar och skulder ska redovisas i en 
förvärvsanalys. Det innebär att bolaget så långt det går ska visa de som separata tillgångar och 
skulder och inte som goodwill. Det är en skyldighet och inte en rättighet att särredovisa 
immateriella tillgångar från goodwill, företag som inte gör denna särredovisning ska upplysa 
intressenterna samt motivera varför tillgången redovisas som goodwill.41 Vidare ska alla 
tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas till verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten42

Det finns tre steg vid tillämpning av förvärvsmetoden:

.  
 

43

1. Identifiering av förvärvare 
 

2. Beräkning av anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet 
3. Fördelning, vid förvärvstidpunkten, av anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv på 

förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser  
 
Förvärvaren är det företag som erhåller bestämmande inflytande över de andra inblandade 
företagen som inkluderas i förvärvet. Bestämmande inflytande uppkommer när ett företag 
förvärvar mer än 50 procent av de andra företagens röstandelar.44

Anskaffningsvärdet beräknas som summan av de verkliga värden, på transaktionsdagen, på 
tillgångar, skulder, egetkapitalinstrument samt alla andra kostnader som är direkt hänförliga 
till rörelseförvärvet. Förvärvstidpunkten är den tidpunkten när förvärvaren erhåller 
bestämmanderätten över det förvärvade företaget, om företaget förvärvas genom en enstaka 
transaktion som sammanfaller transaktionsdagen med förvärvsdagen. Dock kan ett 
rörelseförvärv bestå av flera transaktioner, exempelvis successiva förvärv, vilket innebär att 
man förvärvar ett företag i flera steg. Anskaffningsvärdet blir då summan av de enskilda 
transaktionerna och transaktionsdagen blir den tidpunkt då respektive transaktion genomförs. 
Däremot blir förvärvstidpunkten den tidpunkt då förvärvaren erhåller det bestämmande 
inflytandet över den förvärvade enheten, dvs. efter den sista transaktionen.

  
 

45

                                                           
41 Törning, E., ”Avskrivning av goodwill – enligt god svensk redovisningsed”, Balans nr 2, 2006, s.25 
42 Ibid, s. 103 
43 Ibid, s.105 
44 Ibid, s.105 
45 Ibid, s.106-107 
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En förvärvsanalys enligt IFRS 3 kan se ut på följande sätt:46 
 

Verkligt värde på erlagda tillgångar på transaktionsdagen XX 
Verkligt värde på uppkomna eller övertagna skulder på transaktionsdagen +XX 
Verkligt värde på de egetkapitalinstrument som förvärvaren emitterat i 
utbyte mot det bestämmande inflytande 

 
       +XX 

Beräknad/Faktisk tilläggsköpeskilling  XX 
Alla kostnader direkt hänförliga till förvärvet +XX 
Koncernens anskaffningsvärde på andelar i dotterföretaget XX 
Förvärvad andel av dotterföretagets egna kapital – XX 
Justering av identifierbara tillgångar och övertagna skulder identifierbara 
skulder i dotterföretaget till verkligt värde 

  
– XX 

Justering för immateriella tillgångar och eventualförpliktelser som ej 
upptagits i dotterbolagets balansräkning 

 
 – XX 

Övriga tillgångar och skulder – XX 
Skillnadsbelopp = Goodwill XX 

Fig. 2: Förvärvsanalysens tillvägagångssätt gentemot goodwill 
 
3.1.2 Goodwill 
Eftersom uppsatsens syfte är hitta påverkningsvariabler för nedskrivning av goodwill finns det 
ett behov av förförståelse av att veta vad goodwill är, hur det uppkommer, dess grundstenar 
samt hur det redovisas.  
 
Enligt IFRS 3 definieras goodwill som skillnaden mellan anskaffningsvärdet för det 
förvärvande företaget och verkligt värde på det förvärvade företagets nettotillgångar. 
Nettotillgångar definieras som förvärvade identifierade tillgångar minus skulder samt 
eventualförpliktelser.47 Övervärdet som förvärvas i ett rörelseförvärv blir därmed goodwill, 
som till syns indikerar en nutidsbetalning för framtida prognostiserade kassaflöden. Med 
andra ord kan man säga att goodwill är det övervärde som det förvärvande företaget betalar 
för det förvärvade företagets rykte, teknologi, varumärke samt eventuella andra attribut som 
visar indikationer till att generera övervinster i framtiden48. Goodwill ingår i immateriella 
tillgångar i balansräkningen, varav värderingsregler kring goodwill möter samma problematik 
när immateriella tillgångarna enligt IFRS 3 skall värderas till verkligt värde.49 Artsberg menar 
som nämnts ovan att goodwill inte kan hänföras till någon specifik tillgång, vilket gör den till 
immateriell. Immateriella tillgångar får enligt standarden inte aktiveras. Vidare menar 
Artsberg att vad som utgör goodwill mellan ett nystartat bolag och ett etablerat bolag är 
exempelvis goda kund – och leverantörskontakter.50

Enligt forskare är värderingsproblematiken överdriven, då värderingen inte är av speciellt 
svårare karaktär än andra värderingsobjekt. Alltså menar forskare att värderingen av goodwill 
till verkligt värde som bygger på framtida kassaflöden inte är mer komplicerat än en 
nuvärdesberäkning som används dagligen som beslutsunderlag, vilket även den bygger på 

    
 

                                                           
46 Törning, E., Avskrivning av goodwill – enligt god svensk redovisningsed, Balans, nr 2, 2006, s.25 
47 FARSRS., (2008), ”Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS”, Avesta: FARSRS Förlag, s. 111ff 
48 White, G., Sondhi, A., Fried, D., (2003). “The Analysis and Use of Financial Statements”, USA: John Wiley & Sons Inc, 
s. 525 
49 FARSRS., (2008), ”Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS”, Avesta: FARSRS Förlag, s. 511 
50 Artsberg, K., (2005), ”Redovisningsteori: - policy och – praxis”, Andra upplagan, Liber ekonomi: Malmö, s.58ff 
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framtida kassaflöden.  Dock anser opponenterna att goodwillvärdering bygger på en subjektiv 
värdering av verkligt värde.51

Goodwill består av sex olika komponenter:

 
 
3.1.2.1 Goodwill - Beståndsdelar 

52

1. Omvärdering av bokfört värde, från historiskt värde till       
 verkligt värde 

 

 
 

2. Verkligt värde av det existerande företagets fortlevnad 
3. Förvärvade tillgångar som inte har redovisats 
4. Synergiernas verkliga värde 
5. Övervärdering av förvärvets köpeskilling 
6. För hög köpeskilling 

                 Köpeskilling 
Fig. 3: Goodwills beståndsdelar  

 
1. Omvärdering av bokfört värde, från historiskt värde till verkligt värde. Vid ett 

företagsförvärv värderas köpta tillgångar till verkligt värde, uppstår goodwill om det 
finns skillnader mellan verkligt värde och det historiska värdet som har redovisats.   
  

2. Förvärvade tillgångar som inte har redovisats. Kan handla om immateriella tillgångar 
som inte har blivit identifierade eller saknar identifieringskriterier för immateriella 
tillgångar.   

 
3. Verkligt värde av det existerande företagets fortlevnad. Innebär en möjlighet för det 

förvärvande företaget att uppnå en högre avkastning samt lägre risktagande genom en 
sammanslagning av nettotillgångarna med det förvärvade företaget. 

  
4. Synergiernas verkliga värde. Värdet genererat via en sammanslagning av två bolag, vars 

synergier är unik gentemot omvärlden.   
  

5. Övervärdering av förvärvets köpeskilling. Denna typ av goodwill uppstår när 
exempelvis övervärderade nettotillgångar påverkar förvärvet alternativt förvärv gjorda 
med övervärderade finansiella tillgångar.  

 
6. För hög köpeskilling. Köpeskillingen drivs upp på grund av exempelvis budgivning. 

 
 
 
 
 
                                                           
51White, G., Sondhi, A., Fried, D., (2003), “The Analysis and Use of Financial Statements”, USA: John Wiley & Sons Inc, s. 
525 
52Johnson, L.T., Petrone, K.R., (1998), “Is Goodwill an Asset?”, Accounting Horizons, vol. 12, nr.3, s. 293ff  
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3.1.3 Nedskrivning, IAS 36 
I IAS 36, Nedskrivning beskrivs tillvägagångssättet vid en nedskrivningsprövning. Standarden 
gäller med de undantag som uppges för alla tillgångar inklusive goodwill. Tillgång definieras 
befintliga tillgångar samt kassagenererande enheter. Nedskrivning av goodwill skall enligt 
standard göras om det verkliga värdet är högre än återvinningsvärdet av tillgången.53 
Återvinningsvärdet definieras som enligt IFRS – standarden det högre av det verkliga värdet 
minus försäljningskostnader för en tillgång eller kassagenererande enhet och dess 
nyttjandevärde.54

Redovisat värde jämförs med återvinningsvärdet som är:

 
 

55

 
 

 
 

Det högre av 

 
 
                  Verkliga värdet                                                                         Nyttjandevärdet 
           (Marknadsvärdet ”netto”) 
 Fig. 4: Hur återvinningsvärdet härleds   
 
Verkliga värdet (marknadsvärdet netto) är det pris man räknar med vid en försäljning av en 
tillgång mellan två kunniga parter som är oberoende av varandra samt att både köparen och 
säljaren har ett intresse att transaktionen äger rum. Man kan utgå ifrån att samtliga tre villkor 
för en aktiv marknad är uppfyllda i enlighet med IAS 36 punkt 6 när man diskuterar verkligt 
värde utan inblandandet av marknadsimperfektioner.56

Nyttjandevärdet är det värde tillgången är upptagen till i företagets egen verksamhet, värdet 
kan överstiga marknadsvärdet beroende på företagets verksamhetsplattform. Nyttjandevärdet 
beskrivs som nuvärde av framtida kassaflöden som tillgången genererar under 
nyttjandeperioden.

  
 

57

Immateriella tillgångar måste omprövas årligen vare sig det finns fastställda indikationer på 
värdeminskning eller inte. Det går dock att använda senaste utförda beräkningen av en 
tillgångs återvinningsvärde, förutsatt att följande kriterier är uppfyllda:

     
 

58

• Tillgången genererar kassaflöden som är beroende av andra tillgångar, vars värde 
prövas tillsammans med den kassagenererande enheten. Den kassagenererande 
enhetens värde har inte genomgått en betydande värdeförändring sedan senaste 
beräkningen av återvinningsvärdet.  

 
 

• Senaste beräkningen av återvinningsvärdet ledde till en värdering som översteg det 
redovisade värdet betydligt. 

• Baserat på en analys av händelser samt förändrade omständigheter sedan den nyss 
gjorda beräkningen av återvinningsvärde, där sannolikheten är låg att en aktuell 
beräkning av återvinningsvärde skulle understiga tillgångens redovisade värde.   
 

                                                           
53 FARSRS., (2008), ”Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS”, Avesta: FARSRS Förlag, s. 18 
54 Ibid, s. 18  
55 Nilsson, H., Nilsson, S., Sundgren, S., (2007), ”Internationell redovisning teori & praxis”, Polen: Studentlitteratur, s. 83 
56 Ibid, s. 83ff 
57 FARSRS., (2008), ”Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS”, Avesta: FARSRS Förlag, s. 467ff 
58 Ibid, s. 465ff 
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3.2 Hypotesgenering med teoretisk utgångspunkt  
Problematiken kring påverkningsvariabler för nedskrivning av goodwill förklaras med 
grunden i Agency theory och Stakeholder theory. Teorikapitlet inleds med Agency theory 
som kopplas samman med resultatbaserad ersättning. Vidare följer styrelsevariablernas 
påverkan kring nedskrivning av goodwill. Kapitlet fortsätter sedan via stakeholder theory med 
kapitalvariablernas påverkan kring nedskrivning av goodwill. I inledningen på varje 
hypotesbildande teori diskuteras hur påverkningsvariabeln påverkar nedskrivning av 
goodwill.     
 
3.2.1 Påverkningsvariabler enligt Agentteori 
Hypotesvariabel 1 kommer att kopplas till agentteori i form av antagandet att en högre Vd-
ersättning genererar att (a) mindre nedskrivning sker samt (b) en mindre nedskrivningsstorlek 
av goodwill. Agentteorin utgår från att en eller flera personer (principaler), det kan vara ägare 
eller styrelse, kontrakterar en VD (agent) för att utföra ett arbete och se till principalens 
intressen även om det kolliderar med agentens egna intressen.59 Genom att principalen 
kontrakterar agenten överlåter han därmed även den direkta kontrollen över händelserna, men 
vill givetvis att agenten ska jobba efter de mål som sätts upp. Agenten vill ha kompensation 
för sitt arbete. Det är dock viktigt att komma ihåg att inom agentteorin kommer ingen part att 
agera som den andra önskar utan båda parterna är nyttomaximerande.60

Oftast har agenten bättre kunskaper om vinstmaximering och därför anlitas han för att 
principalen ska uppnå en så hög avkastning på det investerade kapitalet som möjligt.

 
 

61 För att 
agenten ska arbeta i principalens intresse upprättas kontrakt där agentens utbetalning är 
beroende av arbetets slutresultat, som exempelvis bolagsresultat. Eftersom agentens 
handlingar till stor del avgör vilket utfall som kommer att uppnås, utformar principalen 
kontrakt på ett sätt som försäkrar att agenten handlar på ett sätt som gagnar principalen.62

Bonussystem likt den som oftast uppkommer inom agentteorin leder inte sällan till att agenten 
ser till att maximera sin egen nytta genom att inom reglernas gränser manipulera periodens 
resultat för att på så vis öka sin bonus, som ofta är kopplad till periodens resultat. Agenten kan 
få igenom manipuleringen så länge ledningen (principalen) inte justerar redovisningen.

 
 

63 
Exempel på manipulering som kan förekomma är att agenten ökar resultatet för kommande 
period på bekostnad av framtida perioder64. Agenten handlar således, med fokus på sin bonus, 
i ett kortsiktigt perspektiv medan principalen vill se ett långsiktigt handlande. Problemet leder 
till att kostnader kommer att uppstå, så kallade agentkostnader, t.ex. övervakning av agenten 
för att försäkra sig att han arbetar i den riktning principalen vill och inte den riktning som 
gagnar agenten själv. Dessa kostnader är oundvikliga i samspelet mellan principalen och 
agenten, de uppstår även helt på grund av principalen eftersom det är denne som skapat 
samarbetet från första början. Det ligger då givetvis i principalens intresse att minimera dessa 
kostnader.65

                                                           
59 Scott, W, R., (1997), ”Financial accounting theory” Pearson education, Prentice Hall: New Jersey,  s. 240 
60 Ibid,  s. 242 
61 Jensen, C, M., (1976), “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of 
Financial Economics, s.330ff 

 Skulle principalen inte ha en fungerande övervakning skulle det kunna uppstå en 
informationsasymmetri då agentens nerlagda arbete inte skulle kunna mätas av principalen, 

62 Karni, E.,  “Agency theory: choice-based foundations of the parameterized distribution formulation”, Economic Theory; 
Sep 2008, Vol. 36 Issue 3, p337-351, 15p  
63 Mathews, M, R., Perera, M, H, B., (1996),  “Accounting theory & development”, Third edition, Melbourne: An 
international Thomson Publishing company, s.70 
64 Hendriksen, E, S., Van Breda, M, F., (1991), “Accounting theory”, Fifth edition, USA: Irwin McGraw – Hill, s.213 
65 Jensen, C, M., (1976), “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of 
Financial Economics, s.330ff 
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vilket ger agenten möjlighet att rapportera i den mån det gynnar personen i fråga.66 Den 
asymmetri som nämns ovan kallas moral hazard. Moral hazard syftar på att om man inte har 
möjlighet att övervaka agenten finns det en möjlighet att denne utnyttjar en på grund av 
informationsassymetri. Ponera att du skulle anställa en person som skulle hjälpa dig att fylla i 
din deklaration och du skulle betala en timlön till personen. När arbetet är klart vet du inte om 
agenten jobbat alla timmar som den fakturerat dig.67 Nämnas bör att kostnaderna bara 
uppkommer om fördelarna av samarbetet väger tyngre, skulle inte samarbetet vara 
fördelaktigt skulle det inte existera68

Den klassiska agentteorin har via Jensen, 1984; Jensen & Roeback, 1983 utvecklats mot ett 
positivistiskt synsätt.  Den positivistiska agentteorin används främst för att förklara 
förhållandet mellan aktieägare och ledning i publika bolag. Inriktningen av teorin används i 
praktiken för att undersöka ifrågasatta företeelser som exempelvis anställdas fallskärmsavtal 
samt bolagsskandaler.

.   
 

69 Positivistiskt synsätt angriper det utbredda problemet där 
huvudmannens och agentens intressen avviker från varandra samt försöker förklara vilka 
bakomliggande orsaker som finns till dessa avvikelser.70 De två vanligaste identifierade 
orsakerna i positivistisk agentteori är (i) resultatbaserade avtal och (ii) informationssystem. 
Med resultatbaserade avtal minskar man agentproblemet då huvudmannen och agenten 
sammankopplas med varandra där agentens belöning knyts samman med huvudmannens 
intresse. Informationssystem innebär att man minskar agentens möjligheter till att handla i sitt 
egenintresse på grund av om principalen har ett bättre informationsflöde vet principalen i 
större utsträckning vad agenten gör och beslutar kring.71

Den internationella konkurrensen kring kompetenta företagsledare har ökat och ett ökande 
beroende av humankapital i frågan kring nyckelpersoner med specifika företagskunskaper har 
stegrat utvecklingen av incitamentsprogram och belöningssystem.

  
 
3.2.1.1 Resultatbaserad VD - ersättning 

72 Ett incitamentsprogram 
består oftast av två parter, dels en utfärdare som företräder aktiebolaget samt en mottagare 
som är anställd av aktiebolaget. Ur det teoretiska perspektivet är syftet med ett 
incitamentsprogram att säkerställa ”status quo” i de anställdas beteende, eftersom de anställda 
handlar och agerar i förhållande till sitt eget bästa. Den grundläggande tanken bakom 
aktierelaterade ersättningar är att de anställda blir bundna till bolagets ekonomiska ställning i 
en högre grad.73 Enligt forskning gjord av Janet H Marler m fl. används mindre 
incitamentbaserad belöning på lägre hierarkisk nivå i större bolag, dock vanligare 
förekommande i mindre bolag.74

I en studie kring den rörliga ersättningens påverkan på Vd:ns arbetsprestation inom 
australienska företag finns det en stark koppling mellan ersättning och prestation. För en högt 
uppsatt person innebär ett eventuellt misslyckande i försöket att leda bolaget att det finns stora 

           
 

                                                           
66 Scott, W, R., (1997), ”Financial accounting theory” Pearson education, Prentice Hall: New Jersey,  s. 244 
67 Perloff, J, M., (2007), “Microeconomics”, Pearson international education, fourth edition, s. 665  
68 Jensen, C, M., (1976), “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of 
Financial Economics, s. 330ff 
69 Eisenhardt, K, M.,  “Agency Theory: An assessment and Review”, The Academy of Management Review, vol 14, no 1, Jan 
1989, pp. 57-74 
70 Nilakant, V., Rao, H., “Agency Theory and Uncertainty in Organizations: An Evaluation”, Organization Studies; 1994, 
Vol. 15 Issue 5, p649-672, 24p, 1 chart 
71 Eisenhardt, K, M., “Agency Theory: An assessment and Review”, The Academy of Management Review, vol 14, no 1, Jan 
1989, pp. 57-74 
72 Borg, M., (2003), “Aktierelaterade incitamentsprogram”, Första upplagan, Jure Förlag AB: Stockholm, s. 10   
73 Ibid, s. 18 
74 Marler, J, H.,  Milkovich, G, T., Yoshio, Y., “Organization – wide broad-based incentives: rational theory and evidence” , 
Academy of Management Proceedings; 2002, pC1-C6, 6p 
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risker att ett nytt ledningsjobb är i farozonen. Med press kring en förväntad prestation 
uppkommer ett underliggande egenintresse som kan spegla Vd:ns finansiella beslut.75

Hur styrelsen ser ut formas kraftigt utifrån vilka krav den ska klara. Två viktiga faktorer är 
vad ägarna förväntar sig av bolaget samt hur bolaget ser ut, dels i nutid, men desto viktigare 
om exempelvis tre år. En allsidig styrelse når ofta det bästa resultatet, därför innehåller 
kravprofilen även mångfald. Ledamöterna ska besitta olika kunskaper och personligheter.

 
 
Då agentteorin utgår från att den kontrakterade agenten har en rörlig lön som är beroende av i 
de flesta fallen det redovisade resultatet finns det utifrån ovanstående teori incitament att 
undvika nedskrivning av goodwill. Ett underliggande egenintresse uppkommer när agenten 
får utrymme att agera okontrollerat, utrymmet uppstår genom den informationsasymmetri som 
nämnts ovan, som uppstår när principalen beslutar att kontraktera agenten. I och med 
kontrakterandet överlåter principalen många beslut till agenten och därmed en del av 
kontrollen över bolaget. Det kan i sin tur ge upphov till moral hazard problemet som 
diskuterats tidigare.  Egenintresse justeras i de flesta fallen med bonus - och 
incitamentsprogram. Incitamentsprogrammens påverkan är beroende av vilka 
dragningskrafter som ett eventuellt underliggande egenintresse har, där den egna vinningen 
prioriteras. Vid resultatbaserade ersättningsklausuler uppkommer egenintresse som en 
självklar bieffekt. Utifrån ovanstående resonemang tror vi att om en Vd ges möjlighet 
kommer denne att undvika nedskrivning av goodwill i den mån det är möjligt för att på så sätt 
maximera sin egen vinning i form av en högre ersättning.   
 
Hypotes 1: Desto högre Vd-ersättning, desto mindre (a) nedskrivningar av goodwill görs 
samt att (b) nedskrivningen av goodwill blir mindre betydande.    
                     
3.2.2 Styrelsevariablers påverkning kring nedskrivning av goodwill 
Hypotesvariabel 2 kommer att kopplas till styrelselitteratur i form av antagandet att Vd:ns 
involvering i styrelsen genererar att mindre (a) nedskrivning av goodwill samt (b) desto 
mindre nedskrivningsstorlek av goodwill. Hypotesvariabel 3 kopplas till styrelselitteratur i 
form av antagandet att desto större styrelse desto (a) mer nedskrivning av goodwill sker samt 
(b) att desto större nedskrivningsstorlek av goodwill.  
 

76

Om en styrelse ska fungera på bästa möjliga sätt får den inte vara för stor. Styrelsen ska 
fungera som ett arbetslag, vilket innebär att nära och förtroendefyllda relationer måste byggas 
upp mellan de ledamöter som sitter där. En styrelse skall vara så liten som möjligt främst för 
att öka effektiviteten samt som nämnts ovan att fungera som ett arbetslag. Om man ökar från 
exempelvis 5 till 7 ledamöter så fördubblar man antalet relationer mellan ledamöterna. Om 
man därtill ökar antalet ytterligare finns det ingen tid att bygga fler relationer.

  
 

77

Enligt Björn Molin ska en styrelse inte vara större än 10 ledamöter inklusive 
arbetstagarsuppleanter. Redan 10 personer kan vara för mycket för att maximera 
effektiviteten.

  
 

78 Största risken med en för stor styrelse är att relationer inte får tid att växa och 
att en starkare grupp uppstår som förpassar resten av styrelsen till åskådarplats.79

                                                           
75 Kerin, P., “Executive Compensation: Getting the Mix Right”, 

  
 

Australian Economic Review; Sep 2003, Vol. 36 Issue 3, 
p324-332, 09p 
76 Brandinger, R., (2004), ”Det nya styrelsearbetet”, Liber Ekonomi: Malmö, s. 18 
77 Ibid, s. 18-19 
78 Molin, B., (1992), ”Aktivt styrelsearbete”, Liber Ekonomi: Malmö, s. 94 
79 Brandinger, R., (2004), ”Det nya styrelsearbetet”, Liber Ekonomi: Malmö, s. 19 
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Styrelsens storlek och sammansättning ger spelrum för olika kunskaper samt 
arbetslivserfarenheter. Styrelsen skall agera oberoende gentemot bolaget, för att genera ett 
mer effektivt och självständigt arbete mot bolagets intressen. Ett krav på styrelsen är dess grad 
av förnyelse, vilket bör göras med jämna mellanrum för att få nya idéer mot kontinuerlig 
utveckling.80 Kravet från Aktiebolagslagen kring en styrelsens storlek regleras i ABL 8:1 och 
8:4681. I lagtexten finns det ingen direkt siffra kring vad som är optimalt utan talar istället om 
styrelseledamöternas mångfald, kompetens, erfarenhet samt bakgrund i övrigt.82

Styrelsens huvuduppgift är att välja ut Verkställande direktör. Eftersom Vd:ns arbetsuppgift 
har en direkt avgörande roll på företagets utveckling kan en misslyckad värvning bli 
ödesdiger för alla parter. Rekryteringen av en Vd bör så långt det är möjligt ske externt. Det är 
naturligtvis lite dyrare men ett misstag kommer i slutändan att kosta mer.

    
 

83

Efter rekryteringen blir kontrollfunktionen styrelsens huvuduppgift. Betydelsen av kunskapen 
om hur Vd styr bolaget är stor. För att styrelsen ska kunna utföra sitt arbete krävs information, 
därför har styrelsen rätt att kräva upplysningar av Vd om verksamhetens löpande 
förvaltning.

  
 

84 Kontrollfunktionen är viktig för att se hur företaget presterar, om man når de 
mål som satts upp, hur den finansiella ställningen är samt om redovisningen fungerar i 
enlighet med IFRS/IAS. Relationen mellan de två är på denna punkt avgörande, existerar ett 
fungerande samarbete kan det bli en avgörande tillgång för bolaget, om samarbetet uteblir 
måste en av dem lämna sitt uppdrag.85

Sammanfattningsvis kan man säga att styrelsens uppgifter är att fastställa målen och beslutar 
kring en strategi för att nå de uppsatta målen. Vidare ska de kontrollera bolagets operativa 
ledning och utvärdera Vd:n, se till att bolagets externa informationsgivning har hög relevans 
för de målgrupper man riktat in sig på samt besluta om större investeringar.

 
 

86

Kyereboah-Coleman m.fl. illustrerar ett starkt samband mellan styrelsestorlek inklusive Vd:ns 
involvering och företagsprestation. Sambandet mellan en god företagsprestation är direkt 
kopplad till hur bolagsstyrelsen är uppbyggd kring om Vd:n sitter i styrelsen eller inte. Den 
starkaste kopplingen för en hög företagsprestation genereras om Vd:n inte sitter i syrelsen.

 
 

87

Antar man att Vd:n sitter i styrelsen och styrelsen är relativt liten så tror vi att risken är 
relativt stor att Vd:n skulle få igenom sitt beslut. Vi ser på tidigare forskning som gjort av 
exempelvis Kyereboah-Coleman m.fl. att om Vd:n inte ingår i styrelsen så presterar företagen 
bättre. Det kan leda till att man undviker nedskrivningar på två olika sätt. För det första 
kommer bolaget prestera så pass bra att man uppnår de framtida övervinster man planerat för 

 
 
Problematiken kring hur stor en styrelse är samt hur den är sammansatt påverkar hur pass 
stora risker som kan uppstå i form av incitament för den verkställande direktören att påverka 
bolaget i den riktning som är önskvärd. Incitamenten som enligt ett agentteoretiskt perspektiv 
kan identifieras är resultatmanipulering, vilket skulle gagna Vd:n då den eventuella rörliga 
ersättningen som oftast är knuten till bolagets redovisade resultat.  
 

                                                           
80 Svernlöv, C., (2006), ”Svensk kod för bolagsstyrning”, Andra upplagan, Norstedts Juridik AB: Stockholm, s. 92 
81 Ibid, s. 96 
82 Ibid, s. 93 
83 Brandinger, R., (2004), ”Det nya styrelsearbetet”, Liber Ekonomi: Malmö, s. 93 
84 Molin, B., (1992), ”Aktivt styrelsearbete”, Liber Ekonomi: Malmö, s. 33-35 
85 Brandinger, R., (2004), ”Det nya styrelsearbetet”, Liber Ekonomi: Malmö, s. 15 
86 Svernlöv, C., (2006), ”Svensk kod för bolagsstyrning”, Andra upplagan, Norstedts Juridik AB: Stockholm, s.89-90 
87 Kyereboah-Coleman, A., Adjiisi, C., Abor, J., “Corporate Governance and firm performance: evidence from Ghanaian 
Listed companies”, Corporate Ownership & Control, winter 2006-2007, Volume 4, Issue 2, pp. 123-132 
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när goodwillposten uppstod, samt för det andra att Vd:n får svårare att driva igenom sina egna 
beslut som kan ha tagits med ett underliggande egenintresse i beaktande.  
 
Undersökningen i den valda variabelns påverkan av nedskrivning av goodwill utgår ifrån att 
om Vd:n sitter i styrelsen finns det ökade risker att finansiella beslut tas med Vd:ns 
underliggande egenintresse. Det finns en större inverkan kring egenintresse vid nedskrivning 
av goodwill om Vd:n har en plats i bolagets styrelse.  
 
Hypotes 2: Vd:ns involvering i styrelsen leder till att (a) mindre nedskrivningar görs samt 
att (b) nedskrivningen av goodwill blir mindre betydande. 
 
Harris och Raviv har i sin forskningsstudie visat på ett starkt samband mellan 
styrelsestorkleken och dess effektivitet. Det finns ett negativt samband mellan styrelsens 
storlek och dess effektivitet i form av finansiella beslut, en ökad styrelse minskar i 
effektivitet. Extern ledda styrelser har i många forskningsstudier föredragits, dock 
uppkommer kontroversiellt forskningsmaterial då slutsatsen blir att internt ledda styrelser är 
att föredra om inte agentkostnaderna inte är för stora.88 En optimal styrelsestorlek uppkommer 
när antal styrelseledamöter är mellan 8 -1189

                                                           
88 Harris, M., Raviv, A.,”A Theory of Board Control and Size”, 

. 
 
Utifrån agentteoretiska grunder kan incitament för resultatmanipulering ha minskad effekt i 
takt med att styrelsestorleken ökar till antalet. En mindre styrelse till antalet med Vd:ns 
involvering ökar alltså risken till att en nedskrivning som är motiverad genom 
nedskrivningsprövning inte utförs på grund av bakomliggande incitamentsfaktorer.  
 
Det finns två anledningar till vår hypotes. Den första anledningen är att om en styrelse är fler 
till antalet finns det fler röster som blir hörda, vilket leder till att enskilda personers eventuella 
egenintresse inte får lika stor genomslagskraft. Den andra anledningen är problematiken kring 
att effektiviteten samt samarbetet blir mindre tillfredställande om styrelsen är för stor. Det kan 
påverka nedskrivning av goodwill på det sätt att bolag med minskad effektivitet inte 
vinstmaximerar och därmed kan hamna i en situation där de inte har möjlighet att uppnå de 
framtida planerade övervinsterna som goodwill består av. Enligt agentteorin kommer ett 
underliggande egenintresse samt effektivitetsförlusten att påverka nedskrivning av goodwill. 
Med tanke på att styrelsen står för de avgörande besluten som tas i ett bolag gäller det att få 
ihop en styrelse som inte är för stor så att effektiviteten blir lidande samt att den är tillräckligt 
stor för att Vd:n inte kan driva igenom sina egenintressen.  
 
Hypotes 3: Desto större styrelse, desto mer (a) nedskrivningar görs samt att (b) 
nedskrivningarna blir mer betydande.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Review of Financial Studies; Jul 2008, Vol. 21 Issue 4, 
p1797-1831, 36p 
89 Kyereboah-Coleman, A., Adjiisi, C., Abor, J., “Corporate Governance and firm performance: evidence from Ghanaian 
Listed companies”, Corporate Ownership & Control, winter 2006-2007, Volume 4, Issue 2, pp. 123 
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3.2.3 Påverkningsvariabler enligt Stakeholder Theory 
Hypotesvariabel 4 kommer att kopplas till stakeholder theory i form av att desto högre 
avkastning på eget kapital desto (a) mindre nedskrivning av goodwill sker samt desto (b) 
mindre nedskrivningsstorlek av goodwill. Hypotesvariabel 5 kopplas till stakeholder theory i 
form av att desto högre resultat per aktie desto (a) mindre nedskrivning av goodwill sker samt 
desto (b) mindre nedskrivningsstorlek av goodwill. Hypotesvariabel 6 kopplas till stakeholder 
theory i form av att desto högre skuldsättningsgrad desto (a) mindre nedskrivning av goodwill 
sker samt desto (b) mindre nedskrivningsstorlek av goodwill. 
 
Stakeholder theory är en teori kring organisatoriskt ledarskap samt etik.90 Själva grundidén 
med denna teori är att ett bolags verksamhet samt dess utveckling berör förutom aktieägare 
även intressenter i form av: finansiärer som är intresserade av bolagets finansiella status, 
anställda som är starkt kopplade till bolaget, att samhället är intresserad av arbetslöshetsnivån, 
att leverantörer är intresserade av hur bolagets betalningsförmåga samt att den övriga 
omgivningen är intresserad av miljöpåverkan. Samtliga intressenter nämnda ovan bildar vad 
som har gett teorin sitt namn, Stakeholder. Intressenternas koppling till bolaget utgörs i första 
hand av egenintresse som finns i samtliga bolagsintressenter. Egenintresset driver alla 
intressenter till den graden av bolagsinvolvering som de innehar. Samtliga intressenter kräver 
att få den ”avkastning” som var och en förväntar sig, exempelvis förväntar sig kreditgivare att 
bolagets tagna lån skall återbetalas inom avtalad tidsperiod. Teorin kan sammanfattas via 
antingen ett synsätt eller ett perspektiv enligt Williamson (1996) istället för en teoretisk 
referensram. Vidare menar Williamson (1996) att med Stakeholder theory skulle bolag öka 
effektiviteten, öka vinster till dess intressenter samt öka konkurrensfördelarna.91 Även Letza 
m fl. (2004) menar att appliceringen av stakeholder theory ökar företagseffektiviteten samt för 
med sig mervärde åt bolagets intressenter92

Definition av Stakeholders enligt Freeman (1984)

. Om man skulle förställa sig en situation där ett 
bolag inte har åstadkommit det uppsatta och intressenternas förväntade resultat finns det 
utrymme för incitament från bolagets synvinkel att vrida på resultatet så att förväntningarna 
infrias, vilket exempelvis kan innebära att en tydlig indikation till nedskrivning av goodwill 
finns, men nedskrivningen görs inte.        
 

"Any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the 
firm's objectives" 

93

Stakeholders kan identifieras via tre olika behörigheter, stakeholders kan inneha ett, två eller 
tre av följande attribut:

 
 

94

(i) Intressentens makt att påverka bolaget via sitt innehav. 
 

(ii) Intressentens behörighet via sin relation till bolaget. 
(iii)De överhängande kraven gentemot bolaget. 

 
 
 
 
 
                                                           
90 Phillips, R., (2003), “Stakeholder Theory and Organizational Ethics”, First edition, s. 15    
91 Williamson, J., “The Road to Stakeholding”, Political Quarterly 67, 1996, s. 209-216. 
92 Letza, S., Xiuping, S., Kirkbride, J., “Shareholding versus Stakeholding”, Corporate Governance: An International 
Review; Jul 2004, Vol. 12 Issue 3, p242-262 
93 Freeman, R. E. (1984), “Strategic Management: A StakeholderApproach”, Boston: Pitman, s. 85 
94Mitchell, K, R., “Toward a theory of Stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really 
counts”, Academy of Management Review 1997, Vol. 22, No. 4, 853-886 
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                  – Kan och kan bli påverkade av.   
Fig. 5: Stakeholder Theory95

Stakeholder theory har presenterats och använts i flertalet sätt, nedan följer de tre vanligaste 
kriterierna:

 
 

96

• Beskrivande, skildrande – Denna typ av inriktning vänder sig till att beskriva olika 
karaktärer av bolag samt en skildring av bolagsuppförande. Exempelvis har (i) 
Stakeholder theory använts för att beskriva den naturliga gången för bolag, (ii) använts 
för att kartlägga verkställande direktörers tankegångar kring ledarskap. 

  

• Bidragande – Stakeholder theory i sammankoppling med den beskrivande, skildrande 
inriktning när information har varit åtkomlig är teorin inriktad mot att identifiera 
kopplingar eller bristen på kopplingar mellan ledarskap via intressenter och bolagens 
ekonomiska förtjänst/vinst.   

• Normativ – Teoretisk inriktning mot tolkningen gentemot funktionen av bolag och 
identifieringen av moraliska samt filosofiska riktlinjer hos bolags strategiska och 
styrande beslutfattare. Normativ inriktning är en av de största inom klassisk 
Stakeholder theory vid dess uppstartande.  

 
Stakeholder theory bidrar med en förändring från den klassiska Shareholder theory, där man 
ser bolagsintressenter som i första hand aktieägare till en vidgad intressentsyn. Det finns två 
huvudargument till varför förändringen leder till bättre incitament för ägarna och 
bolagsstyrelsen att agera för bolagets intressenter. Det första argumentet är att shareholder-
modellens kontroll inte fungerar för sig själv och att modellen måste reformeras. Det andra 
argumentet är att tron kring att incitamenten för att styrelseledningen skall agera i endast 
aktieägarnas intresse är troligt. Det har varit en ökad övertygelse om att shareholdermodellen 
har en bristande kotroll samt är incitamentsbildande.97

När förändringen från ett aktieägarperspektiv (shareholder) till en utvidgad intressentsyn 
(stakeholder) införlivades i bolagsstyrning fick underliggande egenintresse en annan roll. 
Egenintresse medför att man kan anta att resultat, strukturmått samt andra riktlinjer förändras 
till exempelvis beslutsfattarnas fördel. Vinklingen av ovanstående mått är något som ligger i 

  
 

                                                           
95 Phillips, R., (2003), “Stakeholder Theory and Organizational Ethics”, 1st edition, s. 126 
96 Donaldson, T., Preston, L., “The stakeholder theory of the modern corporation: Concepts, evidence and implications”, 
Academy of Management Review, Academy of Management Review; Jan 1995, Vol. 20 Issue 1, p65-91, 27p 
97 Williamson, J., “The Road to Stakeholding”,  Political Quarterly; Jul-Sep 1996, Vol. 67 Issue 3, p209, 9p 
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bolagsstyrningens osynliga bakgrund, men har troligtvis en stark påverkan kring exempelvis 
ett beslutstagande om nedskrivning av goodwill.    
 
Jensen (2001) anser att den traditionella stakeholder theory argumenterar för hur ledningen 
skall agera i intressenternas intressen, dock fattas konkreta mätbara direktiv kring hur varje 
intressentgrupp påverkas. På grund av det konstruerade han bolagsfall, där han vill påvisa att 
långsiktigt värdeskapande för bolaget fungerar som långsiktigt värdeskapande för bolagets 
intressenter. Vid fastställandet av en mer mätbar handlingsram för bolagsledningen skulle 
beslutsfattare bli mer bundna till sitt arbete mot att maximera intressenternas avkastning.98

Stakeholder theory är inte ett alternativ till fackorganisationer och kommer inte att fungera 
som förutspått om inte anställda bildar en samlad organisation med gemensamma mål samt 
visioner. Samtidigt gäller det samma för bolaget i sig där modellen inte har fastsatta riktlinjer 
utan öppna förslag mot förändring. Sammantaget är modellen en samlad teori kring hur bolag 
skall lyckas ändra gamla vanor och tankesätt gentemot vad man strävar efter som bolag och 
anställd i bolag samt förändring mot ett mer långsiktigt samarbete mellan bolaget och dess 
intressenter.

  
 

99

Nyckeltalet Räntabilitet på eget kapital (R

 Bolagets intressenter har inte den insynen i bolaget som krävs för att upptäcka 
eventuella vinklingar av bolagets resultat som exempelvis kan påverkas av ett beslut kring 
nedskrivning av goodwill. Det finns därav det utrymme för underliggande egenintresse att 
spela en påverkande roll i nedskrivning av goodwill.  
 
3.2.3.1 Kapitalvariablers påverkning  
Hypotesbildning av kapitalvariabler som en möjlig påverkningsfaktor till nedskrivning av 
goodwill är en förlängning av stakeholder theory, där vi i form av kapitalvariabler involverar 
bolagets intressenter. Skuldsättningsgraden som följer i avsnitt 3.8 associerar vi i första hand 
till kreditgivare, avkastning på eget kapital associerar vi till bolagets samtliga aktieägare samt 
resultat per aktie associerar vi till bolagets samtliga intressenter på grund av att samtliga 
påverkas av bolagets redovisade resultat.   
 

𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝒑𝒑å 𝒆𝒆𝑨𝑨𝒆𝒆𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨𝒑𝒑𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝒌𝒌100 =
Resultat efter finasiella intäkter & 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

Summa genomsnittligt eget kapital
 

 
e) tillhör nyckeltalskategorin lönsamhetsmått som 

visar årets sammantagna resultat av verksamheten i form av den förräntningen som har skett 
av det egna kapitalet. Nettoresultatet är resultatet efter finansiella intäkter och kostnader. Det 
egna kapitalet består av ägarnas insatta kapital, samt balanserade vinstmedel inklusive 
obeskattade reserver med aVdrag för latent skatteskuld. Avkastning på eget kapital är ett 
vikigt riktmått kring bolagsmöjligheter till självfinansiering samt konsolidering.101 
Procentuell avkastning måste som regel vara högre än avkastning på en säker placering som 
exempelvis bankinsättning. Även ett risktillägg skall vara inkluderat i en ickebankinvestering, 
för den externa risken man tar vid en investering.102

                                                           
98 Mallin, A, C., (2004), ”Corporate Governance”, Oxford: Oxford University Press, 2004, s. 14   

 
 

𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 𝐩𝐩𝐑𝐑𝐩𝐩 𝐑𝐑𝐚𝐚𝐑𝐑𝐚𝐚𝐑𝐑103 =
Justerat årsresultat

antal aktier
 

99 Williamson, J., “The Road to Stakeholding”,  Political Quarterly; Jul-Sep 1996, Vol. 67 Issue 3, p209, 9p 
100 Nilsson, H., Isaksson, A., Martikainen, T., (2002), ”Företagsvärdering med fundamental analys”, Studentlitteratur: 
Ungern, s. 138 
101 ”BAS Nyckeltal – för en bättre analys och effektivare ekonomistyrning”, (2003), Stockholm: Norstedts Juridik, s. 56   
102 Catasús, B., Gröjer, E, J., Högberg, O., Johrén, A., (2008), ”Boken om nyckeltal”, 2 upplaga, Liber Ab: Malmö, s. 170 
103 Hansson, S., Arvidson, P., Lindquist, H., (2006), ”Företags – och räkenskapsanalys”, Danmark: Studentlitteratur, s. 213 
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Nyckeltalet resultat per aktie är andel av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets 
aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.104

När den verkställande direktörens rörliga ersättning är resultatbaserad finns det ökade 
incitament till ett uppehållande av bolagets redovisade resultat. Denna typ av ersättning i 
förhållande till redovisat resultat har ökat bland bolagsdirektörer. Den planerade effekten vid 
införandet av resultatbaserade ersättningar var att skapa en starkare koppling mellan 
bolagsdirektörer och bolagets resultatutveckling. Forskare har upptäckt att ersättningssättet 
har bieffekter i form av ökade risker för vilseledande och missvisande redovisning, där det 
finns incitament för personer i ledarpositioner att visa upp bättre resultat än vad som verkligen 
är fallet.

 Anledningen till varför 
vi valt att testa resultat per aktie istället för enbart resultat efter skatt är för att få en bättre 
jämförbarhet emellan de undersökta bolagen. Vi förklarar variabelns påverkan kring 
nedskrivning av goodwill ytterligare i det följande. 
  

105

Iyengar m.fl. menar i sin artikel att det finns ett starkt samband mellan bolagsledningens 
ersättning och avkastningen gentemot bolagets intressenter, däribland avkastningen på eget 
kapital. Storleken kring bolagsledningens rörliga ersättning har ett positivt samband med 
avkastning på eget kapital. En högre rörlig ersättning fungerar som incitament till en högre 
involvering av bolagsledningen i bolagets utveckling. Involveringen kan på grund av 
egenintresse innebära att vinstmanipulering blir ett faktum istället för att visa ett försämrat 
avkastningsmått.

      
 

106

En empirisk studie gjord kring medelstora till stora bolag i Taiwan och deras samband mellan 
vinstmanipulering och avkastningsvariabler fann forskarna starka statistiska relationer. Desto 
större felmarginalerna var kring uppsatta avkastningsnivåer, desto större risk var det att 
vinstmanipulering skulle äga rum.

  
 

107

Vid upprätthållandet av bolagets redovisade resultat finns det utrymme för ett underliggande 
egenintresse hos personer i ledande bolagssituation att spela en betydande roll vid en 
eventuell nedskrivningssituation, vid ett antagande att bolagsledningen har en resultatbaserad 
ersättning där en nedskrivning påverkar resultatet negativt. Negativt i form av att en kostnad 
bildar incitament för underliggande egenintresse som kan leda till vinstmanipulering, där 
goodwill inte skrivs ner, vilket överensstämmer med vad Li-Yung menar. Avkastning på eget 
kapital antas påverka flertalet av bolagets intressenter med sin knutna relation till företaget via 
ägarandelar i form av aktier

 
 

108

                                                           
104 Hansson, S., Arvidson, P., Lindquist, H., (2006), ”Företags – och räkenskapsanalys”, Danmark: Studentlitteratur, s. 213 
105 Bruner, D., McKee, M., Santore, R., “Hand in the Cookie Jar: An Experimental Investigation of Equity-Based 
Compensation and Managerial Fraud”, Southern Economic Journal 2008, 75(1), p. 261-278 

.  Exempel på intressenter är aktieägarna som kontrollerar att 
avkastningen är stor nog i förhållande till deras risktagande och bankräntan etcetera. 
Nyckeltalets värde indikerar vilket håll som bolaget utvecklas mot, där företaget måste verka 
för att skapa ständigt mervärde för sina intressenter.  Om företag inte når upp till sina 
avkastningskrav kan det betyda att planerade övervinster i framtiden inte uppnås, där 
incitament bildas för att påverka ett redan svagt resultat genom att undvika en befogad 
nedskrivning av goodwill.  

106 Iyengar, R, J., Williams, H, J., Zampelli, E, M., “Sensitivity of executive pay to accounting performance measures in all-
equity firms, Accounting & Finance; Dec 2005, Vol. 45 Issue 4, p577-595, 19p 
107 Li-Jung, T., Chien-Wen, L., “The Relationship between Income Smoothing and Company Profitability: An Empirical 
Study”, International Journal of Management; Dec 2007, Vol. 24 Issue 4, p727-733, 7p 
108 Mitchell, K, R., “Toward a theory of Stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what 
really counts”, Academy of Management Review 1997, Vol. 22, No. 4, 853-886. 
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Hypotes 4: Desto högre avkastning på eget kapital, desto mindre (a) nedskrivningar av 
goodwill görs samt att (b) nedskrivningen av goodwill blir mindre betydande.    
 
Enligt Beattie m.fl. påvisar dem i sin artikel att det finns ett starkt samband mellan 
underliggande egenintresse och resultatvariabler. Resultatvariablerna är i direkt 
sammankoppling med vinstmanipulering vilket enligt studien aktiveras via ledningens 
underliggande egenintresse.109

Det underliggande egenintresset hos personer i ledande bolagspositioner kopplar vi samman 
med resultat per aktie. Resultatbaserade ersättningar kolliderar med nedskrivning av goodwill 
för att ett underliggande egenintresse påverkar nedskrivningsbeslutet. Om ett företag måste 
göra en nedskrivning skulle det påverka viktiga intressenter, vilket skapar risken för att inte 
välja att göra en nedskrivning

 Nedan förklaras variabelns påverkan kring nedskrivning av 
goodwill ytterligare.    
 

110

Kapitalstruktur handlar om hitta en optimal nivå mellan skuldnivå samt eget kapital. Vid 
finansieringsbeslut är det nödvändigt att veta hur en förändring i skuldsättning påverkar 
aktievärdet. Kapitalstruktur visar ett företags blandning av olika finansieringsinstrument, 
exempelvis om man har 100 procent eget kapital eller 50 procent eget kapital och 50 procent 
främmande kapital. Kapitalstruktur uppvisar fordran på ett företags tillgångar, långivarna 
lägger anspråk på den del av tillgångarna som täcker den lånade delen samt med tillägg för 
ränta, varav aktieägarna lägger anspråk på resterande del av tillgångarna.

. Då det generellt fattas mätbara handlingsramar för 
bolagsledningen gör det att vi antar att det finns ett samband mellan resultat per aktie och 
nedskrivning av goodwill. Vid en mätbar handlingsram för bolagsledningen bör incitamenten 
för underliggande egenintresse minska, då avvikelse från uppsatta mål blir synbar. Antagandet 
bygger på att om handlingsramar saknas finns det överhängande risker att bolagsledningen 
maximerar sin egen vinning före bolagets och bolagets intressenters bästa. Det underliggande 
egenintresset gör att nedskrivning av goodwill inte utförs i den utsträckning som skulle varit 
fallet utan det underliggande egenintressets inblandning.     
 
Hypotes 5: Desto högre resultat per aktie, desto mindre (a) nedskrivningar av goodwill 
görs samt att (b) nedskrivningen av goodwill blir mindre betydande.  
 
3.2.3.2 Skuldsättningsgradens påverkning 

111

Nyckeltalet Skuldsättningsgrad tillhör nyckeltalskategorin skuldstruktur som visar på 
företagets finansiella styrka som ofta används vid beräkning av vilken effekt skuldsättningen 
har på avkastningen på eget kapital. En låg skuldsättning indikerar finansiell styrka, samt 
omvänt förhållande. Om det främmande kapitalet generar en högre avkastning än skulräntan 

    
 

𝐒𝐒𝐚𝐚𝐑𝐑𝐑𝐑𝐒𝐒𝐑𝐑ä𝐑𝐑𝐑𝐑𝐭𝐭𝐚𝐚𝐭𝐭𝐭𝐭𝐑𝐑𝐭𝐭𝐩𝐩𝐑𝐑𝐒𝐒(𝐭𝐭𝐭𝐭𝐩𝐩)112 =
Genomsnittliga summa skulder

Genomsnittligt summa eget kapital
 

 

                                                           
109 Beattie, V., Brown, S., Ewers, D., John, B., Manson, S., Thomas, D., Turner, M., “Extraordinary items and income 
smoothing: a positive accounting approach”, Journal of Business Finance & Accounting; Vol. 21, 1994, Issue 6, p791-811, 
21p, 2 charts, 2 graphs 
110 Beattie, V., Brown, S., Ewers, D., John, B., Manson, S., Thomas, D., Turner, M., “Extraordinary items and income 
smoothing: a positive accounting approach”, Journal of Business Finance & Accounting; Vol. 21, 1994, Issue 6, p791-811, 
21p, 2 charts, 2 graphs 
111 Arnold, G., (2008), ”Corporate Financial Management”, Fourth edition, Prentice Hall, s. 793ff 
112 Nilsson, H., Isaksson, A., Martikainen, T., (2002), ”Företagsvärdering med fundamental analys”, Studentlitteratur: 
Ungern, s. 144 
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så ökar avkastningen på det egna kapitalet.113 Skuldsättningsgraden visar på hur många 
gånger större skulderna är i förhållandet till det egna kapitalet.114

Hypotesen kring låneavtal, debt covenants har använts och argumenterats för i flertal 
empiriska studier, exempelvis av Defond och Jiambalvo (1994) och Sweeney (1994). Teorin 
bygger på att låneavtal skapar incitament till att resultatmanipulera för företagsledningen. 
Genom att försäkra sig om att företag i fråga kan betala ränta samt amortering på upptagna lån 
skapas kreditklausuler som ger kreditgivarna rätt att bryta ett låneavtal med företag. Följd av 
brutna låneavtal är exempelvis restriktioner kring exempelvis utdelad vinst, återköp av aktier, 
ytterligare upplåning etcetera. De utformade restriktionerna utgörs i flertalet av fallen i form 
officiella redovisningssiffror, vilket ger incitament till att manipulera det redovisade resultatet 
för att tillfredställa de ställda målen i lånekravet. Företagsincitament kan skapas via andra 
intressenter än kreditgivare som exempelvis leverantörer, där incitament finns för 
företagsledningen att undvika att redovisa eventuella förluster. Leverantörer är ofta villiga att 
ge kassarabatt vid varuinköp om det köpande företaget kan visa goda resultat, vilket blir en 
förlängning till kunderna som associerar god service och garanti om företaget genererar goda 
resultat.

  
 

115

Anne Beatty (2007) genomförde en studie kring debt covenants, incitament och hur 
förändring i finansiell redovisning förändrar bolagsstyrning. Beatty menar att med förändring 
av redovisningen förändras tillvägagångssättet i bolagsledningen i form av ökade 
vinstincitament samt en förändring i inställning till debt covenants.

           
 

116 Glenn Feltman m fl. 
(2007) visar med sin studie sambandet mellan debt covenants och intressenters 
avkastningskrav gentemot bolag. Redovisningskvalité samt dess regelrätta bild fungerar i 
riktning som en funktion av skuldstruktur (debt). Där det finns skuldkontrakt från kreditgivare 
finns det indikationer att incitament till att ett ”putsat” resultat uppstår.117

I ekonomiska tider med lågkonjunktur finns det risk att kreditgivare erhåller kreditförluster på 
grund av att bolagen inte kan följa återbetalningsupplägget. Problematiken uppkommer om 
det redovisade bolagsresultatet inte motsvarar kreditgivarnas förväntningar. Vi anser att det 
finns ett samband mellan skuldsättningsgraden och nedskrivning av goodwill. Det 
underliggande egenintresset hos ledande bolagspersoner som agerar för sin egen vinning 
varav behov av nedskrivning av goodwill ignoreras för att tillgodose kreditgivarna med ett 
bättre bolagsresultat

  
 

118

                                                           
113 ”BAS Nyckeltal – för en bättre analys och effektivare ekonomistyrning”, (2003), Stockholm: Norstedts Juridik, s. 135 
114 Catasús, B., Gröjer, E, J., Högberg, O., Johrén, A., (2008), ”Boken om nyckeltal”, andra upplaga, Liber Ab: Malmö, s. 172 
115 Lev, B., “Corporate Earnings: Facts and Fiction”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 17 No. 2, Spring 2003, 
pp. 27-50, s. 36 
116 Beatty, A., ”How does changing measurement change management behavior? A review of the evidence”, Accounting and 
Business Research Special Issue: International Accounting Policy Forum, 2007, pp. 63-71 
117 Feltham, G., Robb, S., Zhang, P., “Precision in Accounting Information, Financial Leverage and the Value of Equity”, 
Journal of Business Finance & Accounting, Sep/Oct,  2007, 34(7) & (8), p. 1099–1122,  
118 Beatty, A., ”How does changing measurement change management behavior? A review of the evidence”, Accounting and 
Business Research Special Issue: International Accounting Policy Forum, 2007, pp. 63-71 

. Ett bättre bolagsresultat minskar risken för eventuellt kreditavslag 
inklusive ränteförändring. Resultatmanipulering uppkommer när underliggande egenintressets 
målsättning blir att ”putsa” bolagsresultatet, där en eventuell nedskrivningssituation fungerar 
negativt i förhållande till bolagsresultatet. Ett ”putsat” bolagsresultat föredras för att behaga 
kreditgivarnas lånekrav gentemot bolaget. 
 
Hypotes 6: Desto högre skuldsättningsgrad, desto mindre (a) nedskrivningar av goodwill 
görs samt att (b) desto mindre blir nedskrivningen av goodwill. 
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3.3 Hypotessammanfattning 
Följande hypoteser tar vi med oss från den teoretiska referensramen för att statistiskt testa 
dess påverkan kring nedskrivning av goodwill: 
 
Hypotes 1: Desto högre Vd-ersättning, desto mindre (a) nedskrivningar av goodwill görs 
samt att (b) nedskrivningen av goodwill blir mindre betydande.    
 
Hypotes 2: Vd:ns involvering i styrelsen leder till att (a) mindre nedskrivningar görs 
samt att (b) nedskrivningen av goodwill blir mindre betydande. 
 
Hypotes 3: Desto större styrelse, desto mer (a) nedskrivningar görs samt att (b) 
nedskrivningarna blir mer betydande.  
 
Hypotes 4: Desto högre avkastning på eget kapital, desto mindre (a) nedskrivningar av 
goodwill görs samt att (b) nedskrivningen av goodwill blir mindre betydande.    
 
Hypotes 5: Desto högre resultat per aktie, desto mindre (a) nedskrivningar av goodwill 
görs samt att (b) nedskrivningen av goodwill blir mindre betydande.  
 
Hypotes 6: Desto högre skuldsättningsgrad, desto mindre (a) nedskrivningar av goodwill 
görs samt att (b) desto mindre blir nedskrivningen av goodwill. 
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4. PRAKTISK METOD 
  
 
I följande kapitel presenteras studiens metod som har använts vid datainsamlingen samt 
analysen av det empiriska materialet. En kritisk syn gentemot materialet från 
datainsamlingen samt en diskussion kring accessen mot studiens källor presenteras. 
Sammantaget har 104 antal bolag noterade på Stockholmsbörsens Large Cap samt Mid Cap 
undersökts.   
 
 

4.1 Metod 
Det finns två huvudsakliga forskningsinriktningar, kvalitativ samt den kvantitativa. Valet av 
metodologisk inriktning baseras på forskarens kunskap samt frågeställningens karaktär, samt 
vilken typ av undersökning som skall genomföras.119 En kvantitativ forskning betonar 
kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Den kvantitativa forskningen 
inriktas mot det deduktiva synsättet på förhållandet mellan teori och praktik, varav 
tyngdpunkten ligger på teoriprövning, forskningsinriktningen är vetenskapligt lagd med 
grundläggande värderingar från det positivistiska synsättet samt ett sammantaget objektivt 
granskande.120 I kvantitativ metod finns det ett behov av en kontrollprocess, där statistiskt 
material får en central position.121

I motsats till den kvantitativa metoden finns den kvalitativa forskningsansatsen vars tyngdvikt 
läggs på ord. Metodens huvuddrag är att synsättet är induktivt, tonvikt mot tolkning, grund i 
konstruktionism samt en hermeneutik inriktning. Specifikt för den kvalitativa metoden är att 
teoriformuleringen och teoriprövning sker parallellt med datainsamlingen. Den kvalitativa 
datainsamlingen sker vanligtvis via semistrukturerade intervjuer, där respondenten ges 
utrymme att uttrycka sin subjektivitet via egna funderingar samt infallsvinklar som uppfattas 
av intervjuaren som en ny kunskap.

  
 

122 En kvalitativ metod inriktas inte på att försöka påvisa 
en viss generalisering av det empiriska resultatet utan istället försöka skapa förståelse kring 
problemet. Metoden har en kortare väg till informationskällan, vilket skiljer sig ifrån den 
kvantitativa metoden.123

                                                           
119 Bryman, A., Bell, E., (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Malmö: Liber Ekonomi, s. 40 
120 Ibid, s. 85 
121 Holme, I, M., Solvang, B, K., (1997), ”Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder”, Andra upplagan. 
Lund: Studentlitteratur, s.14 
122 Bryman, A., Bell, E., (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Malmö: Liber Ekonomi, s. 297ff 
123 Holme, I, M., Solvang, B, K., (1997), ”Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder”, Andra upplagan, 
Lund: Studentlitteratur, s. 14 

                  
 
Studien utförs med en kvantitativ ansats som utförs som en skrivbordsundersökning i form av 
utvalda variabler som testas på Stockholmsbörsens Large Cap samt Mid Cap. Kvantitativ 
metod fungerar ypperligt, då undersökning utförs med hjälp av bolagens årsredovisningar 
med ett objektivt synsätt. En kvalitativ metod hade inte belyst problemet på samma sätt, då 
det är möjligt att generalisera det empiriska resultatet samt den tidsbesparing som den 
kvantitativa metoden ger oss i form av accessen till forskningsmaterialet. Även aspekten kring 
vilken information man genererar i respektive metod anser vi att den kvantitativa metoden 
passar med vald metodik samt våra ståndpunkter i studien.       
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4.2 Urvalsprocessen 
Vår studiepopulation är bolag på Large – respektive Mid Cap med goodwillpost, samt svensk 
redovisningsvaluta. Företag som inte har en goodwillpost ingår inte i vårt urval på grund av 
att vi vill undersöka påverkningsvariabler kring nedskrivning av goodwill, så utan en 
goodwillpost finns det inget att undersöka. Vi valde bara ut företag med svensk 
redovisningsvaluta för att få en bättre jämförbarhet i vår undersökning. Population är samtliga 
enheter som man avser att undersöka i sin forskning. Population har i sammanhanget en 
bredare betydelse än dess vardagliga användning, invånare i ett land. En population kan bestå 
av nationer, företag, bostadsområden etcetera.124 Urvalet gjordes utifrån sidan 
www.bolagsfakta.se, på grund av dess tillgång av samtliga årsredovisningar från undersökta 
bolagen och kompletterande information hämtades ifrån affärsdata.se. Vi använde oss av ett 
bekvämlighetsurval, ett bekvämlighetsurval innebär att populationen består av enheter som 
finns tillgängliga för forskarna. Ett problem som kan finnas med ett bekvämlighetsurval är att 
det är omöjligt att generalisera resultaten, på grund av osäkerheten kring vilken population 
stickprovet är representativt för.125

Totalt antal observationer 

 Vi anser att det problemet inte uppkommer i vår studie då 
vi inte har valt ut ett stickprov utan valt att undersöka samtliga bolag på Large – och Mid Cap. 
Det empiriska resultatet generaliseras kring enbart den undersökta populationen.    
 
Totalt finns 161 bolag på de två börslistorna vi valt att undersöka. Av dessa bolag valdes 28 
stycken bort på grund av att de inte har någon goodwillpost. Vidare valdes 20 stycken företag 
bort på grund av att de redovisade i utländsk valuta, samt 9 stycken företag valdes bort på 
grund av att de hade en bristfällig årsredovisning, där för många variabler saknas, som vi valt 
att utesluta ur vår studie. Efter dessa exkluderingar återstår 104 bolag som utgör vår 
population. 
 

161 

Exkluderas från studien:  

Företag med utländsk redovisningsvaluta – 20 

Företag utan en Goodwillpost – 28 

Företag med bristfällig redovisning – 9 

Kvarvarande företag som ingår i populationen 104 
                Tab. 1: Bortfall ur studien 
 
Ett av de svåraste besluten inom urvalsprocessen är antalet enheter. Det finns flera faktorer 
som påverkar urvalets storlek. Ofta brukar det bli en kompromiss mellan tid, pengar, samt 
behovet av precision.126 I kvantitativ forskning diskuteras statistical power, vilket undersöker 
det empiriska resultatets beroende kring hur många observationer som ingår i studien. 
Problematik kan uppstå om en studie innehåller en för stor observationsstorlek, forskaren 
måste sammankoppla praktisk signifikans med statistisk signifikans.127

                                                           
124 Bryman, A., Bell, E., (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Malmö: Liber Ekonomi, s.111   
125 Ibid, s.124-125 
126 Bryman, A., Bell, E., (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Malmö: Liber Ekonomi, s.121-122 
127 Hair jr, J.F., Black, W.C., Anderson, R.E & Tatham, R.L., (1998), “Multivariate data analysis” New Jersey: Pearson 
Prentice Hall, Fifth edition, s. 164 

 För att kunna uttala 
sig om påverkningsvariabler kring nedskrivning noterar vi baserat på statistical power att de 
104 bolagen räcker för att uppnå en utesluta en för liten observationsstorlek. Företagen som vi 
valt ut är organiserade och strukturerade på liknande sätt. Genom att plocka ut och undersöka 
6 stycken oberoende variabler samt 4 stycken kontrollvariabler som enligt oss var relevanta 
med hänsyn till vår frågeställning ansåg vi ha tillräckligt med information för att utföra 
studien. 

http://www.bolagsfakta.se/�


Praktisk metod 

36 
 

4.3 Insamling av data 
Insamling av det skriftliga empiriska materialet gjordes genom officiella årsredovisningar år 
2007. Vi granskade företagens årsredovisning från 2007, då vi ansåg att den finansiella 
situationen som företagen stod inför skulle visa på ett eventuellt samband mellan valda 
hypoteser och nedskrivning.  
 
4.4 Access 
Datainsamlingen skedde som sagts ovan genom webbsajterna Bolagsfakta och Affärsdata, 
dock är det lagstadgat att de undersökta bolagen skall tillhandahålla ett fullständigt 
redovisningsunderlag. I den meningen finns det insamlade materialet tillgängligt på likvärdiga 
sidor som årsredovisningar.se, bolagens egna hemsidor etcetera, vilket indikerar att hitta 
materialet samt ta del av det har inte inneburit något problem. Med stöd mot lagtexten finner 
vi att jämförbarheten mellan de undersökta bolagen på Stockholmsbörsens Large Cap och 
Mid Cap är god.  
 
Utformningen och redovisningen av incitamentsprogram, goodwill samt nedskrivnings-
prövning styrs av IFRS/IAS, Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen: 
  
Det förvärvade företaget skall redovisa det övervärde, goodwill, som uppkommer i ett 
rörelseförvärv som en tillgång samt att posten skall värderas till anskaffningsvärde.128 
Problematiken kring hur nedskrivningsprövningen av goodwill skall hanteras på, visar att det 
förvärvade övervärdet skall fördelas på kassagenerande enheter. Nedskrivning av goodwill 
skall genomföras när det verkliga värdet understiger återvinningsvärdet.129

Styrelsen skall varje år ge förslag till dels fast samt rörlig ersättning till personer i ledande 
positioner och för den verkställande direktören. Rörlig ersättning exemplifieras som optioner - 
och bonusprogram. Förslagen till ersättning är avsedd för kommande räkenskapsår, dock skall 
eventuella avvikelser kring förändringar i ersättning vara tillgänglig i årsredovisningen.

  
 

130 Om 
inte ersättningen kan bestämmas med ett fast belopp skall det finnas uppgifter kring vad 
ersättningsbeloppet skall täcka, innebära samt under vilka förutsättningar ersättningen skall 
verka.131

Det sammanlagda beloppet av löner och ersättningar för den verkställande direktören, 
styrelsen samt andra ledande beslutsfattare skall anges separat för var och en av 
grupperingarna ovan.

 
 

132 En årsredovisning skall innehålla en balansräkning, resultaträkning, 
noter och en förvaltningsberättelse.133

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra sökta variabler inte skiljde sig så avsevärt 
mellan bolagen. Utvalda nyckeltal så som avkastning på eget kapital, skuldsättningsgrad och 
resultat per aktie fanns nästintill uteslutande i bolagen, dock med beaktning av bortfallet kring 
nyckeltalen finns det tillräcklig information för att generalisera utfallet. Vid undersökningen 
kring löner och ersättningar till den verkställande direktören fanns det undantag där den 
rörliga lönen inte var specificerad, samt att i vissa fall var ersättningen en klumpsumma. 

   
 

                                                           
128 FARSRS., (2008), ”Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS”, Avesta: FARSRS Förlag, s. 111 
129 Ibid, s. 476ff 
130 Aktiebolagslag (2005:551), 8 kap. 51 § 
131 Ibid, 8 kap. 52 § 
132 Årsredovisningslag (1995:1554), 5 kap. 20 § 
133 Ibid, 2 kap. 1 § 
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Samtligt granskade årsredovisningar har inkluderat uppgifter kring styrelsens storlek samt den 
verkställande direktörens involvering i styrelsen.  
 
4.5 Bearbetning av data 
Samtlig datainsamling kommer bearbetas samt analyseras med hjälp av statistikprogrammet, 
SPSS 13.0. Diagram, tabeller och figurer i studien är konstruerade med hjälp av Microsoft 
Excel.  
 
Insamlade variablerna i form av avkastning på eget kapital, skuldsättningsgrad, resultat per 
aktie, rörlig ersättning till verkställande direktör och styrelsestorlek sätts i förhållande till 
nedskrivning av goodwill. För att kunna analysera de oberoende variablernas påverkan på den 
beroende variabeln använder vi oss av linjär multipelregressionsanalys samt binära logistiska 
regression. Uppsatsens empiriska resultat analyseras därav av två olika 
multiregressionsanalyser, varav den beroende variabeln i linjär multipelregression är 
nedskrivning mätt i SEK. Samtliga oberoende variabler testas statistisk sedan i förhållande till 
eventuell nedskrivning. I binär logistisk regression testas samma oberoende variabler mot en 
beroende variabel, dock mäts den beroende variabeln i nedskrivning ja(1) eller nej(0) i denna 
analysmetod. Med en så kallad dummyvariabel kommer vi kunna påvisa vilka faktorer som 
har en effekt på nedskrivning av goodwill. Slutligen kommer 4 stycken kontrollvariabler att 
införas i båda analysteknikerna för att testa påverkningsvariablernas robusthet.  
 
4.6 Hypotesprövning 
Vid denna typ av statistisk studie är det av vikt att ta reda på om det finns eventuella 
skillnader mellan olika gruppers värden beroende på en verklig skillnad eller om det enbart 
beror på slumpen. Vid testet av det används en metodik som kallas för signifikansanalys, där 
målet är att finna ett säkerställt statistiskt samband mellan den beroende variabeln och de 
oberoende variablerna. Kontentan av analysen blir fastställandet av en verklig skillnad eller 
inte.134

Vi kommer att analysera våra hypoteser med hjälp av två analystekniker; logistisk regression 
samt linjär regression. Anledningen är att vi anser att de undersöker olika vinklar av en 
nedskrivning. Logistisk regression visar oss om en nedskrivning inträffar eller inte

  
 
4.7 Analysteknik 

135, medan 
den linjära regressionen visar storleken på den eventuella nedskrivningen som sker på grund 
av de oberoende variablerna136

Våra modeller kommer att förse oss med signifikansnivån på våra koefficienter. Exempelvis 
betyder en signifikansnivå på 0,05 att det är 5 fall av 100 som skiljer sig från studiens resultat. 
Vi har valt att använda tre signifikansnivåer, 0,1; 0,05 samt 0,01.

. Att få båda infallsvinklarna som dessa tekniker ger tror vi 
kommer att ge en djupare förståelse samt en antydan på robustheten hos varje oberoende 
variabel som vi kommer att mäta.  
 

137

                                                           
134 (www), 

 
 
 
 

http://www.infovoice.se/fou/, hämtad 2008-12-07 
135 Hair jr, J.F., Black, W.C., Anderson, R.E., Tatham, R, L., (1998), “Multivariate data analysis” New Jersey: Pearson 
Prentice Hall, Fifth edition, s. 277 
136 Ibid, s. 14 
137 Bryman, A., Bell, E., (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Malmö: Liber Ekonomi, s. 270 
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4.7.1 Binär logistisk regression 
Binär logistisk regression är användbar när man vill se om det finns ett statistiskt samband 
mellan två eller flera variabler. En binär variabel, dummyvariabel är endast kapabel till anta 
två olika värden, 1 eller 0. Exempelvis kan det vara sannolikheten för inträffandet av en 
händelse baserat på värden av en eller flertalet oberoende variabler.138 I logistisk regression 
rapporterar koefficienten hur mycket logged odds ökar/minskar för en nedskrivning av 
goodwill om en oberoende variabel förändras med en enhet.139 Den binära responsvariabel, Y 
kan vi anta vara nedskrivning av goodwill. Utfallet vid en binär logistisk regression visar om 
ett antal oberoende variabler leder till nedskrivning av goodwill. 1 menas med att man gör 
nedskrivning och 0 indikerar att man inte gör nedskrivning. Binär logistisk regression går att 
analysera utifrån så kallade oddskvoter, där kvoterna visar vad oddset är för att den oberoende 
förklaringsvariabeln skall påverka den beroende variabeln140

Tekniken där en beroende variabel vars värde är okänt kan förklaras utifrån ett antal 
oberoende variabler definieras som linjär multipelregressionsanalys. Förändringar hos de 
oberoende variablerna kan förklara den förändring i värde hos den beroende variabeln.

. Studien har dock enbart använt 
binär logistisk regression för att hitta en associering till samband mellan våra oberoende 
påverkningsvariabler och den oberoende variabeln.        
 
4.7.2 Linjär multipelregressionsanalys 

141 I ett 
simulerat exempel kan man i denna studie anta att Y är nedskrivning av goodwill i SEK år 
2007 och där Vd:ns ersättning, Vd:s involvering i styrelsen, styrelsestorlek, 
skuldsättningsgrad, avkastning på eget kapital samt resultat per aktie som definieras X1, X2, 
X3, X4, X5 respektive X6 . Samtliga oberoende variabler har en eventuell möjlighet att förklara 
påverkningen kring en nedskrivning, målet är att åtminstone någon av variablerna kan 
förklara sambandet.  
 
Skälet till varför vi har valt att använda oss av två olika regressionsanalyser är på grund av att 
analyserna ser nedskrivning av goodwill från två olika vinklar med två olika oberoende 
variabler. Som i sin tur ger oss ett helhetsintryck kring problematiken av påverkningsvariabler 
vid nedskrivning av goodwill. I den binära logistiska regressionen används nedskrivning av 
goodwill via gjord eller inte gjord nedskrivning.     
 
4.8 Statistiska definitioner 
Följande statistiska begrepp används för att förklara det empiriska resultatet:  
 
Adjusted R Square, statistisk metod kring beroende variabeln som tar hänsyn till hur många 
oberoende variabler som inkluderas i en regressionsmodell. Vid ytterligare tillkommande 
oberoende variabler i en analys är det troligt att R2

Beta, är den koefficienten som indikerar vilken variabel som har den starkaste effekten på den 
beroende variabeln. Beta kan anta värden mellan 1 och 0 där 1 visar den starkaste effekten.

 ökar, men adjusted R Square kommer 
troligtvis att minska på grund av dess analyseringsförmåga kring relevansen i tillkommande 
oberoende variabler.    
 

142

                                                           
138 SPSS 13.0,  hjälpfil, Binary Logistic regression 
139 Pampel, C, F., (2000), “Logistic regression, a primer”, SAGE publications, Inc, California: Thousand Oaks, s. 19 
140 Dahmström, K., (2000), ”Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning”, Lund: 
Studentlitteratur, Tredje upplagan, s. 180ff 
141 Kohler, H., (1994), “Statistics for business and economics”, 3:rd edition, New York: Harper Collins, s. 585 
142Mujis, D., (2004), ” Doing quantitative research in education with SPSS”, London: Sage Publications, s. 167ff 
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Dummyvariabel, även kallad binär eller indikatorvariabel som används för att visa en 
tillhörighet.143

Korrelation, indikerar hur graden av det linjära sambandet mellan beroende och oberoende 
variabler. Variationen i korrelationen kan anta två olika värden antingen plus 1 eller -1, där 
plus 1 indikerar ett perfekt positivt samband och -1 indikerar ett perfekt negativt samband. 
Värdet, 0 visar att det inte finns något samband alls.

 I denna studie har nedskrivning av goodwill fått en dummyvariabel, där 1 
indikerar en gjord nedskrivning och där 0 indikerar att ingen nedskrivning har gjorts. 
 

144

Logged Odds, är en komponent i logistisk regression där logged odds visar hur mycket 
regressionskoefficienterna förändras vid en enhets förändring hos de oberoende 
variablerna.

   
 

145

Multikollinearitetsproblem, är ett problem som ofta uppkommer vid användandet av 
multiregressionsanalys. Problematiken uppkommer när de förklarande variablerna är starkt 
korrelerade med varandra. När det finns en stark koppling mellan förklarande variabler ges 
utfallet ett högt R

   
 

2-värde, men minskad signifikans.146

Outliers, är de värdena som skiljer sig avsevärt från övriga värden, vilket ökar möjligheten att 
se ett linjärt samband

  
 

147. Outliers kan misstänkas leda till lutningen och till värdet på 
korrelationskoefficienten148

R

.     
 

2, är en så kallad determinationskoefficient. R2 är ett mått som visar hur pass bättre våra 
prediktioner av värdet på beroende variabeln blir då vi känner till resultatet av en 
regressionsanalys i förhållande om vi endast visste medelvärdet för beroende variabeln.149

Signifikans(Sig.) indikerar om variabeln är statistiskt säkerställd, är värdet mindre än 0,05 är 
det signifikant inom ett 95 procentigt konfidensintervall av fallen.

 
 

150

För att kunna göra våra påverkningsvariabler mätbara kring vad som påverkar nedskrivning 
av goodwill måste vi operationalisera vår teoretiska referensram

 
 
4.9 Operationalisering av teoretisk referensram 

151

                                                           
143 Kohler, H., (1994), “Statistics for business and economics”, 3 rd edition, New York: Harper Collins, s. 619 
144 Andersson, G., Jorner, U., Ågren, A., (2007), ”Regression – och tidsserieanalys”, Lund: Studentlitteratur, s. 45ff   
145 Pampel, C, F., (2000), “Logistic regression, a primer”, SAGE publications, Inc, California: Thousand Oaks, s. 16ff 
146Andersson, G., Jorner, U., Ågren, A., (2007), ”Regression – och tidsserieanalys”, Lund: Studentlitteratur, s. 110ff 
147 Ibid, s. 46 
148 Dahmström, K., (2000), ”Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning”, Lund: studentlitteratur, 
Tredje upplagan, s.163 
149 Edling, C., Hedström, P., (2003), ”Kvantitativa metoder”, Lund: Studentlitteratur, s. 93  
150 Bryman, A., Bell, E., (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Malmö: Liber Ekonomi, s. 270 
151 Ibid, s.593 

. I figuren nedan visas hur 
vi har gått tillväga när vi praktiskt operationaliserade våra påverkningsfaktorer till mätbara 
oberoende variabler. För att kontrollera signifikansen kring de oberoende variablerna har vi 
tagit med kontrollvariabler som kan säkerställa ett samband med nedskrivning av goodwill på 
ett bättre sätt.    
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Fig. 6: Operationalisering av teoretisk referensram 
 
4.10 Förklaring till regressionsvariabler  
I tabellen nedan visas vilka variabler som ingår i studien, beskrivning av variablerna samt 
vilken typ av kryptering variablerna innehar.      
 

Variabler Beskrivning av variabel Kryptering 

Beroende   
Nedskrivning 2007 Hur stor nedskrivning av goodwill företag gjort Mäts i SEK 

Nedskrivning Om företag har gjort nedskrivning eller inte 0= nej, 1=Ja 
   Oberoende   

VD ersättning Hur mycket VD har i bonus Mäts i SEK 
VD involvering i styrelse Om VD sitter i Styrelsen 0=nej, 1=ja 

Styrelsestorlek Hur stor styrelse företaget har Mäts i antal 
Skuldsättningsgrad Företagets skuldsättningsgrad, (Totala skulder + 28% av 

Obeskattade reserver) / (Eget kapital + 72% av 
Obeskattade reserver) 

Mäts i ggr 

Avkastning på eget kapital Vilken avkastning företaget har lyckats få på sitt egna 
kapital, resultat efter finansiella intäkter och kostnader i 

procent av justerat eget kapital. 

  Mäts i procent 

Resultat per aktie Nettoresultatet genom företagets antal aktier Mäts i SEK 

Kontrollvariabler   
Goodwill 2007 Hur mycket goodwill företaget har 2007, ackumulerat Mäts i SEK 
Totala skulder Företagets totala skulder Mäts i SEK 
Antal anställda Hur många anställda företaget har  Mäts i antal 
Företagsålder Hur länge har företaget existera     Mäts i år 

Tab. 2: Förklaring av studiens variabler.  

Nedskrivning 2007 (SEK) 
/Nedskrivning(1 el. 0) 

Styrelse 
 

Agency Theory 
 

Kapitalstruktur 
 

Stakeholder Theory 
 

Vd:ns involvering i styrelsen 
Styrelsestorlek 
VD – ersättning 

Avkastning på eget kapital 
Resultat per aktie 

Skuldsättningsgrad 

Goodwill 2007 
Totala skulder 
Antal anställda 
Företagsålder 
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Kontrollvariabler - Tillvägagångssättet är att studiens 6 valda variabler som är kopplade till 
våra hypoteser presenteras i tabellform. De kommer även att studeras med hjälp av 
kontrollvariabler, där kontrollvariablerna är övriga variabler som kan tänkas innehålla ett 
samband med nedskrivning som kan ändra signifikansen för hypotesvariablerna. 
Kontrollvariablerna är goodwillpostens värde år 2007, totala skulder, antal anställda samt 
företagsålder. Vid ett eventuellt signifikant samband kommer de eventuella variablerna att 
vidareutvecklas med målet att undersöka deras robusthet. 
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5. EMPIRISKT RESULTAT 
 

 
I följande kapitel redogörs samt analyseras det för studiens empiriska resultat som de 
statistiska förhållningspunkterna har givit. Inledningen av kapitalet ges en introduktion av 
beskrivande statistik som ligger till grund för studiens 6 utvalda hypoteser som 
presenterades tidigare i kapitel 3. Kapitlet avslutas med en genomgående analys samt 
med koppling till tidigare forskning. 

 
   
5.1 Beskrivande statistik 
För räkenskapsåret 2007 insamlades information kring Vd:ns rörliga ersättning, Vd:ns 
involvering i styrelsen, styrelsestorlek, skuldsättningsgrad, räntabilitet på eget kapital samt 
resultat per aktie. Samtliga variabler har hämtats från databaserna, Affärsdata samt 
Bolagsfakta. I tabell 3 redogörs för den beskrivande statistiken.     
 

Tab. 3: Beskrivande statistik, avrundade till tre decimaler 
 
I tabellen ovan innefattas våra 104 undersökta bolag med samtliga valda påverkningsvariabler 
i form av minimivärde, maximivärde, medelvärde samt standardavvikelse. N visar antalet 
bolag som rapporterat den undersökta variabeln i sin årsredovisning. Dock skiljer sig N åt 
mellan de undersökta variablerna vilket beror på att vissa bolag inte rapporterat några 
finansiella siffror kring den valda variabeln. Rent generellt kan man konstatera att 
skillnaderna mellan bolagens utfall av dem undersökta variablerna är kraftiga. Områden att 
kommentera mer ingående är till och börja med Vd-ersättning som har ett minimivärde på 
20 000 och ett maximivärde på 17,6 miljoner, där man kan konstatera att skillnaden är stor. 
Styrelsestorleken ligger på ett spann mellan 4 till 15 stycken ledamöter. Skuldsättningsgraden 
har värden från -0.4 ggr till 4 ggr, vilket indikerar att skuldstrukturen varierar kraftigt olika 
mellan de undersökta bolagen. Avkastning på eget kapital har ett spann mellan -53.2 % och 
54 %, vilket visar att ett bolag har en kraftig negativt avkastning, samtidigt som ett bolag har 
en utomordentlig god avkastning. Samma tendenser finns kring faktorn, resultat per aktie. I 58 
% av undersökningsfallen är Vd:n involverad i styrelsen och dess beslut.  
 
Det empiriska resultatet analyseras genom användning av två olika statistiska modeller, binär 
logistisk regression (a-del) samt linjär multipelregressionsanalys (b-del). Tillvägagångssättet 
är att studiens 6 valda påverkningsvariabler som är kopplade till våra hypoteser presenteras i 
tabellform. Påverkningsvariablerna kommer att testas med kontrollvariabler, där målet är att 
studera dess robusthet och volatilitet gentemot kontrollvariablerna.  
 

N Variabler Minimum Maximum Medelvärde Std. avvikelse 

VD - ersättning (Rörlig) (Sek) 77 20 000 17 600 000 2 742 191,51 3 268 841,277 

Vd:ns involvering i styrelsen (0=nej, 1=ja) 99 0 1 0,58 0,496 

Styrelsestorlek (st.) 100 4 15 8,95 2,610 

Avkastning på eget kapital (%) 71 – 0,532 0,54 0,212 0,150 

Resultat/aktie (Sek) 95 – 11,4 61,29 8,970 9,295 

Skuldsättningsgrad (ggr) 100 – 0,4 4 0,882 0,784 



Empiriskt resultat 

43 
 

5.1.1 Test om indikation om multikollinearitet 
För att ta reda på om vi hade multikollinearitetsproblem i vår studie, genomförde vi ett 
korrelationstest. Korrelation så låg som 0,30 mellan två olika oberoende variabler kan i vissa 
fall orsaka problem med identifiering av samband mellan en enskild oberoende variabel och 
den beroende variabeln152

 

. De två korrelationerna vi fann som översteg vårt gränsvärde på 0,3 
var korrelationen mellan resultat per aktie och avkastning på eget kapital som hade värdet, 
0,388 samt korrelationen mellan styrelsestorlek och Vd:ns involvering i styrelsen med ett 
värde av 0,342. Vårt korrelationstest visade i övrigt låga siffror i vilket får anses vara bra. Ett 
fullständigt korrelationsschema återfinns i bilaga 2. 
  
5.2 Binär logistisk regression 
Vid binär logistisk regression är den beroende variabeln nedskrivning år 2007, ja (1) eller nej 
(0). Det empiriska resultatet har erhållits genom en binär logistisk multipelregression, där 
samtliga hypotesvariablerna har ingått. En komplett regressionsanalys återfinns i bilaga 3.  

 
   
 

Tab.4: Signifikans Vd-ersättning, binär logistisk regression 
 
5.2.1 Vd-ersättning och dess påverkan på nedskrivning av goodwill innehåller inget 
samband. Signifikansnivå på 0,502 visar att det inte finns något statistiskt samband mellan 
Vd-ersättning och nedskrivning av goodwill.  Hypotes nummer 1a kring Vd-ersättningens 
påverkan på nedskrivning förkastas.   
 
 
 
 
Tab. 5: Signifikans Vd involvering i styrelse, binär logistisk regression 
 
5.2.2 Vd:ns involvering i styrelse och dess påverkan på nedskrivning av goodwill innehåller 
inget samband. Signifikansnivå på 0,342 indikerar att det inte finns ett statistiskt samband 
mellan Vd:ns involvering i styrelse. Hypotes nummer 2a kring påverkan på nedskrivning av 
goodwill förkastas.  
 
 
 
 
 

Tab. 6: Signifikans styrelsestorlek, binär logistisk regression 
 
5.2.3 Styrelsestorlek och dess påverkan på nedskrivning av goodwill uppvisar ett samband 
som är på gränsen till att vara signifikant inom ett 95 procentigt konfidensintervall. På grund 
av att våra observationer är begränsade till antalet kan man anse att det 95 procentiga 
konfidensintervallet är aningen restriktivt. Enligt beräkningar av statistisk förklaringskraft kan 
man argumentera att ett 90 procentigt konfidensintervall är att föredra153

                                                           
152 Hair jr, J.F., Black, W.C., Anderson, R.E., Tatham, R, L., (1998), “Multivariate data analysis” New Jersey: Pearson 
Prentice Hall, Fifth edition, s. 188 
153 Ibid, s. 327 

. Koefficienten 
innehar ett värde av 0,953, vilket indikerar att desto större styrelsestorlek desto större 
nedskrivningar av goodwill. Hypotes nummer 3a kring styrelsestorlekens påverkan på 
nedskrivning av goodwill antas då vi inte finner tillräckliga skäl för att förkasta den.    

N Variabel Koefficient Signifikans 
VD ersättning 77 – 21,331 0,509 

N Variabel Koefficient Signifikans 
VD involvering i styrelse 100 0,55 0,342 

N Variabel Koefficient Signifikans 
Styrelsestorlek 100 0,953 **0,073 
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Tab. 7: Signifikans avkastning på eget kapital binär logistisk regression 
 
5.2.4 Avkastning på eget kapital och dess påverkan på nedskrivning av goodwill innehåller 
ett samband som är på gränsen till att vara signifikant. En signifikansnivå på 0,064 visar att 
sambandet mellan avkastning på eget kapital och nedskrivning av goodwill gränsar till att 
vara signifikant men i enighet med ovanstående diskussionen förkastar vi således inte 
definitivt denna hypotes. Riktnings-koefficienten är på en nivå av -1,097, vilket indikerar att 
desto högre avkastning på eget kapital desto mindre nedskrivningar görs. Hypotes nummer 4a 
kring avkastningen på det egna kapitalets påverkan på nedskrivning av goodwill antas. 
 
 
 
 

Tab. 8: Signifikans resultat per aktie, binär logistisk regression 
 
5.2.5 Resultat per aktie, dess påverkning kring nedskrivning av goodwill innehåller inget 
samband. En signifikansnivå på 0,884 indikerar att det sambandet mellan resultat per aktie 
och nedskrivning av goodwill inte är signifikant. Hypotes nummer 5a kring resultat per aktie 
där dess påverkning av nedskrivning av goodwill förkastas.  
 
  
 
 

Tab. 9: Signifikans skuldsättningsgrad binär logistisk regression 
 
5.2.6 Skuldsättningsgrad och dess påvekan på nedskrivning av goodwill innehåller inget 
samband. Signifikansnivå på 0,159 indikerar att det inte finns något statistiskt samband 
mellan skuldsättningsgrad och nedskrivning av goodwill. Hypotes nummer 6a kring 
skuldsättningsgradens påverkning av nedskrivning av goodwill förkastas.  
 

N Variabler Koefficient Signifikans 
VD ersättning (1a) 77 – 12,644 0,735(0,509) 

VD involvering i styrelse (2a) 100 0,747 0,259(0,342) 

Styrelsestorlek (3a) 100 0,987 0,19(0,073) 

Avkastning på eget kapital (4a) 95 – 1,204 **0,076(0,064) 

Resultat per aktie (5a) 99 0,287 0,565(0,884) 

Skuldsättningsgrad (6a) 71 – 1,406 0,148(0,159) 

Goodwill 2007 99 0 0,401 

Totala skulder 99 0 0,649 

Antal anställda 98 1,473 0,648 

Företagsålder 96 0,82 0,426 

Tab. 10: Sammantagen tabell vid binär logistisk regression, **P<,1 = Gränsar till att vara signifikant 
 
Tabellen ovan visar hur variablerna förändras när man tar in ett antal kontrollvariabler. 
Kontrollvariablerna ska visa hur pass robusta våra variabler är kring deras påverkan på 
nedskrivning av goodwill. 

N Variabel Koefficient Signifikans 
Avkastning på eget kapital 95 – 1,097 **0,064 

N Variabel Koefficient Signifikans 
Resultat per aktie 99 – 0,072 0,884 

N Variabel Koefficient Signifikans 
Skuldsättningsgrad 71 – 1,18 0,159 
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Resultat: Vid införandet av kontrollvariablerna blev utfallet att inte så förändrat. Hypotes 
nummer 4a, avkastning på eget kapital, gick från signifikansnivå på 0,064 utan 
kontrollvariabler till 0,076 med kontrollvariablerna vilket innebär att signifikansnivån 
försämrades något. Vi kan ändå konstatera att avkastning på eget kapital kan anses vara en 
robust påverkningsvariabel med tanke på att den anses gränsa till att vara signifikant för 
nedskrivning av goodwill. Vi kan även konstatera att hypotes nummer 3a, styrelsestorlek gick 
från en signifikansnivå på 0,073 utan kontrollvariabler till 0,19 med kontrollvariabler, vilket 
indikerar att hypotesen inte var robust.  
 
5.2.7 Modellsammanfattning – Binär logistik regression 
 

Nagelkerke R Square Sig. 
0,438 0,014 

Tab. 11: Modellsammanfattning – Binär logistik regression exklusive kontrollvariabler  
 

Nagelkerke R Square Sig. 
0,578 0,015 

Tab. 12: Modellsammanfattning – Binär logistik regression inklusive kontrollvariabler 
 
Tabellerna ovan visar hur väl den binära logistiska regressionsanalysen förklarar sambandet 
mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. Exklusive kontrollvariablerna 
fick vi ett Nagelkerke R Square på 43,8 % samt ett värde inklusive kontrollvariablerna på 57,8 
%. Det innebär att våra variabler förklarar ca: 44 % samt ca: 58 % av variansen i 
nedskrivningar. Signifikansnivå skiftar från 0,014 utan kontrollvariabler till 0,015 med 
kontrollvariabler. Modellen är med andra ord signifikant, där signifikansnivån visar att vi kan 
lita på våra koefficienter.  
 
5.3 Linjär multipelregressionsanalys 
Vid linjär multipelregressionsanalys är den beroende variabeln nedskrivning år 2007 i SEK. 
Det empiriska resultatet har erhållits genom en multipelregressionsanalys, där samtliga 
hypotesvariablerna har ingått. En komplett regressionsanalys återfinns bilaga 4.   
 

Tab. 13: Signifikans Vd-ersättning, linjär multipelregression 
 
5.3.1 Vd-ersättning, dess påvekan på nedskrivning av goodwill innehåller inget samband. 
Signifikansnivå på 0,455 visar att det inte finns något statistiskt samband mellan Vd-
ersättning och nedskrivning av goodwill.  Hypotes nummer 1b kring Vd-ersättningens 
påverkan på nedskrivning förkastas.   

 
 

 

Tab. 14: Signifikans Vd-involvering, linjär multipelregression 
 
5.3.2 Vd:ns involvering i styrelse, dess påverkan på nedskrivning av goodwill innehåller 
inget samband. Signifikansnivå på 0,305 indikerar att det inte finns ett statistiskt samband 
mellan Vd:ns involvering i styrelse. Hypotes nummer 2b kring påverkan på nedskrivning av 
goodwill förkastas.  
 
 

N Variabel Standardiserad koefficient Signifikansnivå 
VD ersättning 77 – 0,091 0,455 

N Variabel Standardiserad koefficient Signifikansnivå 
VD involvering i styrelse 100 0,142 0,305 



Empiriskt resultat 

46 
 

Tab. 15: Signifikans styrelsestorlek, linjär multipelregression, *P<.05  
 

5.3.3 Styrelsestorlek, och dess påverkan på nedskrivning av goodwill uppvisar ett signifikant 
samband. Med andra ord, en signifikansnivå på 0,03 visar att det finns ett statistiskt samband 
mellan styrelsestorlek och nedskrivning av goodwill som kan säkerställas med 95 % säkerhet. 
Riktnings-koefficienten är på en nivå av -0,288, vilket indikerar att desto större styrelsestorlek 
desto mindre nedskrivningar görs. Hypotes nummer 3b antas därmed. 

 
 
 

 

Tab. 16: Signifikans avkastning på eget kapital, linjär multipelregression, *P<.05 - Signifikant 
 

5.3.4 Avkastning på eget kapital, med en signifikansnivå på 0,001 visar att det sambandet 
mellan avkastning på eget kapital och nedskrivning av goodwill är statistiskt säkerställt. 
Riktnings-koefficienten är på en nivå av -0,47 vilket indikerar att desto lägre avkastning på 
eget kapital desto mer nedskrivningar görs.  Hypotes nummer 4b kring avkastningen på det 
egna kapitalets påverkan på nedskrivning av goodwill kan därför antas då det är signifikant 
säkerhetsställt inom ett 99 % -igt konfidensintervall. 
 
 
 

Tab. 17: Signifikans resultat per aktie, linjär multipelregression 
 
 

5.3.5 Resultat per aktie och dess påverkning kring nedskrivning av goodwill innehåller inget 
samband. En signifikansnivå på 0,409 indikerar att det inte finns något statistiskt samband 
mellan resultat per aktie och nedskrivning av goodwill. Hypotes nummer 5b kring resultat per 
aktie där dess påverkning av nedskrivning av goodwill förkastas därmed. 

 
 

Tab. 18: Signifikans skuldsättningsgrad, linjär multipelregression 
 
 
 

5.3.6 Skuldsättningsgrad och dess påverkan på nedskrivning av goodwill uppvisar inget 
statistiskt säkerhetsställt samband. Signifikansnivå på 0,115 indikerar att det inte finns något 
statistiskt samband mellan skuldsättningsgrad och nedskrivning av goodwill. Hypotes 
nummer 6b kring skuldsättningsgradens påverkning av nedskrivning av goodwill förkastas. 
 
Tabellen nedan visar sammantaget de värdena samt resultaten som den multipla 
regressionsanalysen gav inklusive studiens kontrollvariabler som skall visa hur pass robusta 
våra antagna hypoteser är när externa variabler undersöks kring dess påverkan kring 
nedskrivning av goodwill.  
 

N Variabler Std. Koefficient Signifikansnivå 
VD ersättning (1b) 77 – 0,104 0,412(0,455) 

VD involvering i styrelse (2b) 100 0,161 0,266(0,305) 

Styrelsestorlek (3b) 100 0,349 *0,02(0,03) 

Avkastning på eget kapital 
(4b) 

95 – 0,513 *0,001(0,001) 

Resultat per aktie (5b) 99 – 0,04 0,776(0,409) 

Skuldsättningsgrad (6b) 71 – 0,218 **0,098(0,115) 

N Variabel Standardiserad koefficient Signifikansnivå 
Styrelsestorlek 100 0,288 *0,03 

N Variabel Standardiserad koefficient Signifikansnivå 
Avkastning på eget kapital 95 – 0,47 *0,001 

N Variabel Standardiserad koefficient Signifikansnivå 
Resultat per aktie 99 – 0,109 0,409 

N Variabel Standardiserad koefficient Signifikansnivå 
Skuldsättningsgrad 71 – 0,201 0,115 



Empiriskt resultat 

47 
 

Företagsålder 96 0,093 0,477 

Antal anställda 98 0,019 0,888 

Totala skulder 99 – 0,176 0,186 

Goodwill 2007 99 – 0,001 0,992 
Tab. 19: Sammantagen tabell vid linjär multipelregression, *P<.05 – Signifikant, **P<.1- Gränsar till att vara signifikant, ( )– 
visar signifikansnivå exklusive kontrollvariabler 
 
Resultat: Vid införandet av kontrollvariablerna blev utfallet att samtliga variabler inte nådde 
signifikansgränsen förutom hypotes nummer 4b avkastning på eget kapital samt hypotes 
nummer 3b, styrelsestorlek. Hypotes nummer 6b, skuldsättningsgrad gränsar till att vara 
signifikant efter införandet av kontrollvariablerna. Avkastningen på eget kapital uppnådde 
samma höga signifikansnivå som tidigare, vilket innebär att det även med kontrollvariabler är 
statistiskt säkerställt. Styrelsestorlekens signifikansvärde ökade från 0,03 utan 
kontrollvariabler till 0,02 med kontrollvariablerna. Även denna variabel är alltså statistiskt 
säkerställd. Hypoteserna kan anses vara extremt robust och har ett klart samband med 
nedskrivningen av goodwill. Att skuldsättningsgraden gränsar till att vara signifikant förklarar 
att hypotesen har en påverkningsfaktor kring nedskrivning av goodwill, dock gränsar det till 
att inte vara signifikant. Skuldsättningsgradens signifikansvärde gick från 0,115 till 0,098, 
vilket innebär att variabeln förändrades från icke-signifikant till att gränsas till att vara 
signifikant.     
 
5.3.7 Modellsammanfattning – Linjär multipelregression 
 
 
 
 
 

Tab.20: Modellsammanfattning – linjär multipelregression exklusive kontrollvariabler 
 
 
 
 

Tab. 21: Modellsammanfattning – linjär multipelregression inklusive kontrollvariabler 
 
Tabell 20 och 21 visas det hur mycket av beroende variabeln som förklaras av de oberoende 
variablerna.  Signifikansvärdet visar hur väl modellen förklarar sambandet mellan våra valda 
oberoende variablers förmåga att påverka den oberoende variabeln. Den beskriver om 
modellen i fråga är relevant, om variablerna är relevanta eller ej för att eventuellt vara 
påverkningsvariabler för nedskrivning av goodwill. I vårt fall ser vi i tabell 20 att 
signifikansnivån ligger extremt nära 0, valda variabler är då högst relevanta och modellen får 
anses vara bra. Värdet utan kontrollvariabler på R-square ligger nära 40 procent, vilket 
innebär att de oberoende variablerna förklarar den beroende variabeln till den nämnda 
procentsatsen. Vidare förbättras R-square från strax under 40 procent till över 40 procent när 
vi inkluderar kontrollvariablerna. Vid inkludering av kontrollvariabler får vi en mer korrekt 
bild om vi studerar adjusted R Square, vars värde sjunker från 0,290 till 0,267. Sjunkande 
värde på adjusted R Square indikerar att kontrollvariablerna inte är nödvändig. Signifikansen 
sjunker till 0,009 från tidigare 0,001.  
 
 
 
 
 
 

R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Signifikans 
0,373 0,290 1,229 *0,001 

R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Signifikans 
0,414 0,267 1,260 *0,009 
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5.4 Vidareutveckling kring funna statistiska samband 
5.4.1 Outliers påverkan kring signifikans-nivå 
Vi fann ett bolag vars värde vi klassificerade som outlier. Ett test kring vilken effekten 
outliers har på signifikansnivå gjordes på grund av att skuldsättningsgradens signifikansnivå 
gränsar till att vara signifikant vid nivån 0,1. Målet var att undersöka om en borttagning av 
bolaget som vi klassificerat som outlier skulle förändra signifikansnivån på 
skuldsättningsgraden, för att se om en högre signifikansnivå kan uppnås. Vid en tillfällig 
borttagning av värdet genererades signifikansvärdet 0,210, vilket i jämförelse med tidigare 
värdet 0,115 är ett sämre signifikansvärde. 
 
5.4.2 Korrelationsproblemens påverkan kring signifikans-nivå 
Vid en analys kring bilaga 2, korrelationsschema fann vi att korrelationen mellan resultat per 
aktie och avkastning på eget kapital samt korrelationen mellan Vd:ns involvering i styrelsen 
och styrelsestorleken var marginellt över vårt satta gränsvärde på 0,3. Dessa korrelationer 
uteslöts därför i avsnitt 5.4.3, 5.4.4 och 5.4.5 med målet att identifiera om korrelationerna 
bidrar till det så kallade multikollinearitetsproblemet. Därför uteslöts variablerna resultat per 
aktie samt Vd:ns involvering i styrelse vid kommande analyser.  
  
5.4.3 Uteslutandet av korrelationsproblem i binär logistisk regression 

 
 

N Variabel Standardiserade koefficienter Signifikans 
VD ersättning (Rörlig i Sek) 77 – 16,099 0,564 

Styrelsestorlek 100 1,112 *0,027(**0,073) 
Avkastning på eget kapital 95 – 1,087 *0,044(**0,064) 

Skuldsättningsgrad 71 – 0,893 0,201 
Tab. 22: Signifikans efter uteslutande av multikollinearitetsproblem, binär logistisk regression 
 
Uteslutandet av korrelationerna gav utifrån den binära logistiska regressionen 
styrelsestorleken en högre grad av signifikans, med ett värde av 0,027 än avkastning på eget 
kapital som tog ett värde av 0,044. Kontentan blir att båda variablerna förändrades från gränsa 
till att vara signifikanta till att vara signifikanta. 
 
5.4.4 Uteslutande av korrelationsproblem i linjär multipelregression  

 
 

N Variabler Standardiserade koefficienter Signifikans 
VD - ersättning (Rörlig i Sek) 77 – 0,112 0,354 

Styrelsestorlek (st) 100 0,327 *0,008(*0,03) 
Avkastning på eget kapital (%) 95 – 0,499 *0,000(*0,001) 

Skuldsättningsgrad (%) 71 – 0,156 0,191 
 

Tab. 23: Signifikans efter uteslutande av multikollinearitetsproblem, linjär multipelregression 
 
 

Utifrån linjär multipelregression antog styrelsestorleken signifikansvärdet 0,008 samt 
avkastning på eget kapital tog signifikansvärdet 0,000. Båda variablerna var både före och 
efter borttagningen av korrelationerna i högsta grad signifikanta.   
 
 

5.4.5 Uteslutande av korrelationsproblem samt outliers i linjär multipelregression 

 
 
 

N Variabler Standardiserade koefficienter Signifikans 
VD - ersättning (Rörlig) (Sek) 77 – 0,141 0,252 

Styrelsestorlek (st) 100 0,250 *0,045 
Avkastning på eget kapital (%) 95 – 0,574 *0,000 

Skuldsättningsgrad (%) 71 – 0,130 0,282 
Tab. 24: Signifikans efter uteslutande av multikollinearitet samt outliers, linjär multipelregression 
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Slutligen analyserades samtliga påverkningsvariabler i en linjär multipelregressionsanalys 
exklusive Vd:ns involvering i styrelsen och resultat per aktie. Vi exkluderade även bolaget 
som vi definierade som outlier i ovanstående text på grund av att analysen skulle vara utan 
störningar från extremvärden samt att vi skulle kunna se hur pass robusta de funna 
signifikansvariablerna var. Signifikansnivå på avkastning på eget kapital har ett värde av 
0,000 samt styrelsestorlek hade ett signifikansvärde på 0,045. 

 
 
 

5.4.6 Individuellt test med signifikanta variabler i linjär multipelregression 
Vid en utveckling av funna signifikansvariabler i form av avkastning på eget kapital samt 
styrelsestorlek genomfördes ytterligare regressionsanalyser, där var och en av de oberoende 
variablerna testades enskilt mot den beroende variabeln. Vidareutveckling av signifikanta 
variabler har enbart testats med hjälp av multipelregressionsanalys då signifikanta värden 
endast är funna i den analysen. Jämförande variabelvärden är exklusive kontrollvariabler.    
 

N Variabel Koefficient Signifikans 
Avkastning på eget kapital 95 – 0,4 0,002 

 

Tab. 25: Signifikans avkastning på eget kapital, individuellt test, linjär multipelregression 
 
 

Vid individuell linjär multipelregressionsanalys skedde en minskning i signifikans från 0,001 
till 0,002 samt förändring i koefficient gick från 0,47 till 0,4.     
 

R Variabel R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Avkastning på eget kapital ,31(a) 0,1 0,09 1,21 
Tab. 26: Sammanfattning av modell avkastning på eget kapital, individuellt test, linjär multipelregression 
 
 

Avkastning på eget kapital förklarar den beroende variabeln till 10 %, vilket visas via R 
Square som får värdet 0,1.   
 

N Variabel Koefficient Signifikans 
Styrelsestorlek 100 0,224 0,07 

Tab. 27: Signifikans styrelsestorlek, individuellt test, linjär multipelregression 
 
Styrelsestorlekens signifikansnivå sjönk vid den självständiga regressionsanalysen från 0,03 
till 0,07. Signifikansvärdet 0,07 betyder att styrelsestorleken gick från att vara signifikant till 
att vara borderline-signifikant.   
 
 

R Variabel R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the Estimate 

Styrelsestorlek ,18(a) 0,03 0,02 1,23 
Tab. 28: Sammanfattning styrelsestorlek, individuellt test, linjär multipelregression 
 
 

Styrelsestorleken förklarar den beroende variabeln till 3 %, vilket visas i R Square som får 
värdet 0,03. 
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5.5 Sammanfattning av empiriskt resultat 
Följande tabeller ger en översiktlig bild kring studiens empiriska resultat uppdelad i binär 
logistisk regression och linjär multipelregression:  
 
 
 

Hypotes BLR BLR1 BLR2 

H1(a) Nej Nej Nej 
H2(a) Nej Nej - 
H3(a) Borderline Nej Ja 
H4(a) Borderline Borderline Ja 
H5(a) Nej Nej - 
H6(a) Nej Nej Nej 

                     Tab. 29: Sammanfattning av binär logistisk regressionsanalys 
                     1) Binär logistisk regression med kontrollvariabler 
                     2) Binär logistisk regression exklusive multikollinearitetsproblem 
 
En sammanfattning kring det empiriska resultatet från binär logistisk regressionsanalys är att 
hypotesvariabel 3a och 4a gränsar till att vara signifikant inom ett 95-procentigt 
konfidensintervall utan kontrollvariabler. Anmärkningsvärt är att båda hypotesvariablerna blir 
signifikanta efter en tillfällig borttagning av multikollinearitetsproblem. Övriga 
hypotesvariabler visar inget signifikant samband vid någon av analyserna.   
 

Hypotes LMR LMR1 LMR2 LMR3 

H1(b) Nej Nej Nej Nej 
H2(b) Nej Nej - - 
H3(b) Ja Ja Ja Ja 
H4(b) Ja Ja Ja Ja 
H5(b) Nej Nej - - 
H6(b) Nej Borderline Nej Nej 

                  Tab. 30: Sammanfattning av linjär multipelregressionsanalys 
                      1)Linjär multipelregression med kontrollvariabler 
                      2)Linjär multipelregression exklusive multikollinearitetsproblem  
                      3)Linjär multipelregression exklusive multikollinearitetsproblem och outliers 
 
Sammanfattningsvis samlas det empiriska resultatet från linjär multipelregressionsanalys. 
Hypotesvariabel 3b och 4b finner vi signifikanta inom ett 95-procentigt konfidensintervall i 
samtliga analyserna. Hypotesvariabel 6b gränsar till att vara signifikant vid tilläggningen av 
kontrollvariablerna.  
 
Till slut tar vi samtliga påverkningsvariabler från både binär logistisk regression och linjär 
multipelregression inklusive statistiska samband som utgångspunkt in i följande analyskapitel. 
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6. ANALYS 
 
 
Syftet med följande kapitel är att erhålla en bredare kunskap kring vald problematik samt 
ämne, vilket genereras genom en analytisk och diskussionsbaserad jämförelse mellan det 
empiriska resultatet och den teoretiska referensramen. Kapitlet fungerar som ett redskap för 
att redogöra för korrekta slutsatser. Kapitlet analyseras utifrån funna signifikansnivåer.      
 
 

6.1 Funna signifikanta påverkningsvariabler 
6.1.1 Avkastning på eget kapital 
Den agentteoretiska förklaringen till att egenintresset påverkar nedskrivning av goodwill är 
separationen mellan ägande(aktieägare) och kontrollerande. Situationen förklaras av 
informationsasymmetri som kan förenklas genom moral hazard, där agenten handlar i 
förhållande till sitt underliggande egenintresse om det finns utrymme för det.154

Tidigare studier visar att det finns ett samband mellan avkastningsvariabler, däribland 
avkastning på eget kapital och nedskrivning av goodwill. Forskningsstudie gjord av Iyengar 
m.fl. visar på ett starkt samband mellan den rörliga lönen som tillfaller Vd:n samt finansiella 
styrningsbeslut, vilket in sin tur påverkar vilket värde avkastningen på eget kapital får.

  
 

155

Avkastning på eget kapital är direkt beroende av vilket resultat bolaget redovisar. Enligt vår 
hypotes skulle en eventuell nedskrivning leda till att bolagets resultat försämras och då 
försämras också indirekt avkastningen på eget kapital. Resultatförsämringen ger dels en signal 
utåt på att verksamheten inte går som planerat samt att den rörliga ersättningen till Vd:n 
troligtvis skulle minska. Kring vinstmanipuleringens sammankopplande med 
bolagsledningens egenintresse har studier gjorda bland Taiwanesiska bolag bevisat att om det 
finns utrymme samt om det är motiverat är det troligt att finansiella underlag manipuleras.

  
 
Studien visar att nedskrivning av goodwill och avkastning på eget kapital, hypotesvariabel 4a, 
gränsar till att vara statistiskt säkerställt med signifikansnivån 0,064. Däremot uppvisar 
hypotesvariabel 4b ett starkt signifikant samband mellan nedskrivning av goodwill och 
avkastning på eget kapital, med ett signifikansvärde på 0,001. Koefficienten kring avkastning 
på eget kapital visar för både hypotesvariabel 4a och 4b ett negativt samband.   
 

156 
Vinstmanipulering och underliggande egenintresse skulle kunna tänkas vara incitament för 
Vd:n att inte göra en nedskrivning och istället låta sig se till sitt eget bästa. Scenariot kan 
styrkas med hjälp av agentteorin som menar att parterna ser till sitt egenintresse157

Det negativa koefficientvärdet i hypotesvariabel 4a visar på att en minskad avkastning 
genererar en större sannolikhet att en nedskrivning av goodwill äger rum. Ovanstående 

. Att 
upprätthålla en bra fasad utåt genom att kanske undvika nedskrivningar så långt det är möjligt 
är även viktigt för att tillgodose intressenternas behov.  
 

                                                           
154 Scott, W, R., (1997), ”Financial accounting theory” Pearson education, Prentice Hall: New Jersey, s. 244 
155 Iyengar, R, J., Williams, H, J., Zampelli, E, M., “Sensitivity of executive pay to accounting performance measures in all-
equity firms, Accounting & Finance; Dec 2005, Vol. 45 Issue 4, p577-595, 19p 
156 Li-Jung, T., Chien-Wen, L.,  “The Relationship between Income Smoothing and Company Profitability: An Empirical 
Study”, International Journal of Management; Dec 2007, Vol. 24 Issue 4, p727-733, 7p 
157 Scott, W, R., (1997), ”Financial accounting theory” Pearson education, Prentice Hall: New Jersey,  s.242 
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samband är enligt oss ett väntat utfall, där ett bolag med låg avkastning på eget kapital inte 
har uppnått sina planerade övervinster vilket troligtvis kräver en nedskrivning av goodwill. 
Goodwill representerar planerade framtida övervinster för det förvärvande bolaget, där om 
bolaget åstadkommer en lägre avkastning på eget kapital än förväntad innebär det att 
goodwillposten måste korrigeras. Hypotesvariabel 4a har inte ett klart påverkningssamband 
med nedskrivning av goodwill utan gränsar till att vara signifikant. Variabelns påverkning av 
nedskrivning av goodwill finns ändå, där företagsprestationen är sammankopplad med 
goodwillpostens värde. Förändring av signifikans vid borttagningen av störande korrelation 
visar att variabeln är volatil och påverkar nedskrivning av goodwill om den i sin tur påverkas 
av övriga påverkningsvariabler. 
 
Vid ett införande av kontrollvariablerna ändrades inte signifikansnivån för hypotesvariabel 
4b. Anledningen enligt oss är att avkastning på eget kapital har en kraftigare koppling till 
nedskrivning av goodwill som inte finns i någon av kontrollvariablerna. Vilket även illustreras 
i de individuella test mellan hypotesvariabel 4b och nedskrivning av goodwill där vi fann en 
signifikansnivå på 0,002. Avkastning på eget kapital har en förklaringsgrad på 10 %. 
Robusttesten visade förändrad signifikans vid borttagningen av störande korrelationer. Vi 
anser att hypotesvariabel 5b antas visa samma påverkan som hypotesvariabel 4b, därmed ökar 
hypotesvariabel 4b:s synliga påverkan kring nedskrivning av goodwill.  
 
Förklaringen kring varför avkastning på eget kapital har en tydlig påverkning på nedskrivning 
av goodwill anser vi är på grund av avkastningsmåttets väckande intresse hos i stort sätt 
samtliga bolagsintressenter. Avkastning på eget kapital är ett klassiskt och 
förtroendeingivande nyckeltal som troligtvis har stor påverkan i hur bolagsintressenter agerar 
i framtida investeringsbeslut.158 Vid antagandet att Vd:ns rörliga ersättning är resultatbaserad 
finns det ett underliggande egenintresse som påverkar finansiella beslut genom att en 
försämrad avkastning på det egna kapitalet skulle verka negativt mot Vd:ns rörliga 
ersättningen. Sambandet stämmer väl överens med vad Li-Yung m.fl. fann kring att en rörlig 
Vd: ersättning skapar incitament för vinstmanipulering.159

Enligt styrelselitteratur finns det en ingen optimal styrelsestorlek, dock pekar forskning av 
Molin att en styrelse större än 10 stycken till antalet kan leda till minskad effektivitet. Redan 
så många som 10 stycken inklusive arbetstagarsuppleanter i styrelsen kan leda till en 

        
 
Vi har funnit ett starkare signifikant samband mellan hypotesvariabel 4b och nedskrivning av 
goodwill än mellan hypotesvariabel 4a och nedskrivning av goodwill. Det finns därmed en 
starkare koppling mellan hur stor nedskrivning av goodwill ett bolag gör än om man väljer 
nedskrivning av goodwill. Avkastning på eget kapital är en av påverkningsvariablerna till att 
en nedskrivning av goodwill sker. Dock är avkastning på eget kapital en starkare 
påverkningsvariabel till bestämmelsen kring hur stor nedskrivningen av goodwill skall vara. 
Skillnaderna i signifikans anser vi bero på att vid ett fastställande om en nedskrivning skall 
äga rum eller inte, finns det fler påverkningsvariabler som påverkar utfallet än antal 
påverkningsvariabler som är involverade i bestämmandet av nedskrivningens storlek.           
 
6.1.2 Styrelsestorlek      

                                                           
158  Hansson, S., Arvidson, P., Lindquist, H., (2006), ”Företags – och räkenskapsanalys”, Danmark: Studentlitteratur, s. 133   
159 Li-Jung, T., Chien-Wen, L.,  “The Relationship between Income Smoothing and Company Profitability: An Empirical 
Study”, International Journal of Management; Dec 2007, Vol. 24 Issue 4, p727-733, 7p 
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uppdelning i inom bolaget, vilket också leder till kommunikationsproblem som vidare leder 
till ineffektivitet.160

Styrelsestorlek, hypotesvariabel 3b som en påverkningsvariabel kring nedskrivning av 
goodwill har i vår studie genererat ett signifikansvärde på 0,03. Ett koefficientvärde på 0,288 
indikerar ett positivt samband mellan styrelsestorlek och nedskrivning av goodwill, vilket 
betyder att desto större styrelsestorlek desto större nedskrivning av goodwill. Sambandet 
förefaller sig vara beroende på ett antal underliggande variabler, där den starkaste 
påverkningsfaktorn anses vara den minskade effektiviteten som en större styrelse kan drabbas 
av.  Minskad effektivitet i form av en försämrad kommunikation som uppkommer där en 
styrelse ökar till antalet gör att bolagen inte uppnår uppsatta finansiella mål som bolagen 
skulle uppnått under normal effektivitet. Om bolagseffektiviteten minskar finns det 
övergripande risker att bolagsresultatet blir sämre och därmed värdet på goodwillposten. 
Sambandet överrensstämmer med vad Brandinger anser kring att om en styrelse fungerar som 
ett arbetslag ökas effektiviteten samt minskar informationsklyftorna mellan 
styrelsemedlemmar

      
 
Styrelsestorlek, hypotesvariabel 3a finner vi att påverkningsvariabeln gränsar till att vara 
signifikant i förhållande till nedskrivning av goodwill. Förändringen av signifikans vid 
införandet av kontrollvariabler gick från att gränsa till att vara signifikant till inte vara 
signifikant anser vi bero på att hypotesvariabel 3a inte har en enskilt stark påverkan om en 
nedskrivning av goodwill skall äga rum. Förändring av signifikans från vid borttagningen av 
störande korrelation visar att variabeln är volatil, därmed visar variabeln sin högsta påverkan 
på nedskrivning av goodwill, utan störningar från övriga påverkningsvariabler.  
 

161

Vid tillförandet av ytterligare styrelsemedlemmar uppkommer fler röster som vill bli hörda, 
där relevant information kan förbises där sämre beslut kan tas. Vi antar att sämre bolagsbeslut 
generar ett lägre redovisat resultat, om tendensen är konstant kommer inte bolaget uppnå sina 
planerade framtida övervinster varav nedskrivning av goodwill blir ett faktum. En större 
styrelse bidrar även till att Vd:n får mindre handlingsutrymme för sitt eventuella egenintresse. 
Resultaten är förväntade där Harris och Ravivs visar empiriskt samband kring 
styrelsestorleken och effektiviteten, varav ett positivt samband har identifieras som visar att i 
takt med en ökad styrelsestorlek minskar effektiviteten.

.    
 

162

Robusttesten som utfördes kring borttagningen av störande korrelationer gav styrelsestorleken 
ett signifikansvärde på 0,008 vilket är en förbättring från 0,03. Förbättringen anser vi indikera 
att korrelationsproblemen mellan Vd:s involvering i styrelsen och styrelsestorleken hindrade 
styrelsestorlekens verkliga signifikans. Borttagning av störande korrelationer samt 
extremvärden gav ett sämre samband. Indikatorn är att hypotesvariabel 3b har starkast 

 
 
Vid tilläggning av kontrollvariabler blev resultatet en marginell skillnad i signifikans-nivå, 
vilket visar att kontrollvariablerna inte påverkar hypotesvariabel 3b i någon större 
utsträckning.  Av de kontrollvariablerna som är tillagda anser vi att goodwillvärdet 2007 
innehåller den största påverkningskraften där storleken kring goodwillen borde skapa 
underlag kring vilken påverkningskraft styrelsestorleken har på nedskrivning av goodwill.  
 

                                                           
160 Molin, B. (1992), ”Aktivt styrelsearbete”, Liber Ekonomi: Malmö, s. 94 
161 Brandinger, R., (2004), ”Det nya styrelsearbetet”, Liber Ekonomi: Malmö, s. 18-19 
162 Harris, M., Raviv, A.,”A Theory of Board Control and Size”, Review of Financial Studies; Jul 2008, Vol. 21 Issue 4, 
p1797-1831, 36p 
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påverkningskraft på nedskrivning av goodwill tillsammans med övriga variabler. 
Försämringen från 0,008 till 0,045 anser vi indikera att påverkningsvariabeln har hög 
volatilitet, signifikansnivån varierar kraftigt vid tillägg samt borttagning av 
påverkningsfaktorer. En ytterligare indikator på volatiliteten är att vid ett individuell test 
mellan styrelsestorleken och nedskrivning av goodwill ger en signifikansnivå på 0,07, vilket 
innebär en försämring från tidigare nivåer. Även förklaringsgraden 3 % visar att enbart 
styrelsestorlekens förklaring till nedskrivning av goodwill inte är speciellt starkt utan visar att 
en hög signifikansnivå uppnås när variabeln influeras av övriga påverkningsvariabler.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att syrelsestorleken har ett signifikant samband på 
nedskrivningens storlek, dock mindre påverkan kring om en nedskrivning av goodwill skall 
äga rum. Vid påverkan kring om en nedskrivning av goodwill skall göras finns det troligtvis 
mer robusta och kraftiga variabler istället för styrelsestorleken.                         
 
6.1.3 Skuldsättningsgrad 
Variabeln skuldsättningsgrad, ger oss ett negativt samband med nedskrivning av goodwill 
vilket indikerar att desto mindre skuldsättningsgrad desto högre avskrivning av goodwill. 
Hypotesvariabel 6a blev inte signifikant utifrån något av testerna, dock gränsade 
hypotesvariabel 6b till att vara signifikant när vi tillsatte kontrollvariabler. Variabelns största 
påverkningsfaktor anser vi vara totala skulder, som är en del i just nyckeltalet som kan 
förbättra signifikansen.  En negativ effekt gentemot variabelns signifikans kan troligtvis vara 
att ett bortfall på 32 %, alltså cirka 1/3 av de undersökta bolagen saknade uppgifter kring 
skuldsättningsgrad. Vid ytterligare observationsfall (N) menar vi att skuldsättningsgraden, 
hypotesvariabel 6b möjligtvis skulle befunnit sig innan ett 95-procentigt konfidensintervall.  
 
Man kan fundera om bolag med låg skuldsättningsgrad, som finansierar sin verksamhet med 
mer internt generat kapital mer sällan står inför ett nedskrivningsbeslut med inställningen att 
man måste manipulera resultatet för att inte riskera sina låneavtal, då dessa avtal inte påverkar 
verksamheten i lika stor utsträckning som bolag med hög skuldsättningsgrad. Dessa bolag är 
inte lika beroende av kreditgivare som de bolagen med redan hög skuldsättningsgrad. I och 
med att de är mindre beroende av kreditgivare kan incitamenten till att manipulera resultatet 
bli mindre betydande och leda till att nedskrivningar sker när det bör ske. Ovanstående 
samband överensstämmer med hur Lev har kopplat samman låneavtal och 
resultatmanipulering, där bolagsledning ges incitament till att resultatmanipulera för att uppnå 
låneavtalens krav163

Vd:ns involvering i styrelsen korrelerar med styrelsestorleken vid en nivå av 0,342, vilket 
enligt oss har passerat risknivå, som kan innebära problem att finna signifikansnivå, 0,3. 
Vd:ns involvering har ett positivt samband i förhållande till nedskrivning av goodwill. 

.  
 
6.2 Icke signifikanta påverkningsvariabler 
6.2.1 Vd:ns involvering i styrelsen   
Variabeln, Vd:ns involvering i styrelsen uppvisar inget signifikant samband med nedskrivning 
av goodwill varken i om man skall göra en nedskrivning eller i vilken storlek nedskrivningen 
skall göras med. Hypotesvariabel, 2a uppvisar en signifikansnivå på 0,342 samt 
hypotesvariabel 2b uppvisar en signifikansnivå på 0,305.  
 

                                                           
163 Lev, B., “Corporate Earnings: Facts and Fiction”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 17 No. 2, Spring 2003, pp. 
27-50 
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Förkastningen är för oss oväntad, då Kyereboah-Colemans studie pekar mot att Vd:ns 
involvering i styrelsen minskar bolagseffektiviteten och därmed bolagsresultatet164.   
Påverkningsfaktorer inom en styrelse är många och har olika genomslagskraft i olika 
beslutsdiskussioner, Ettorre menar att Vd:n enbart är en påverkningsfaktor och att övriga 
röster i en styrelse påverkar även dem i finansiella beslut165

Hypotes 1, VD - ersättning, visade inget signifikant samband med nedskrivning av goodwill. 
Dock anser Kerin att Vd:ns prestation kan kopplas samman med den ersättning som 
prestationerna generar

.   
 
6.2.2 VD - ersättning  

166. Då ersättningen ofta är knuten till bolagets resultat borde det enligt 
agentteorin finnas starka incitament till egenintressen för VD att manipulera resultatet för sin 
egen vinning.167 Enligt Fessler kan utfallet höra samman med att ersättningsnivå och 
aktiveringen av underliggande egenintresse inte ger ett önskat resultat. Vilka 
incitamentsbaserade ersättningar som motverkar eller stagnerar företagsutvecklingen är 
tämligen okända, dock innehåller denna typ av ersättning motståndskrafter mot uppkomsten 
av egenintresse.168

Hypotes 5, resultat per aktie visade inget signifikant samband med nedskrivning av goodwill. 
Resultat per aktie och avkastning på eget kapital korrelerar vid en nivå av 0,380. Resultatet 
var oväntat, eftersom Beattie m.fl. visade i sin studie en stark koppling mellan underliggande 
egenintresse hos bolagsledningen och resultatvariabler

  
 
Man kan även fundera kring de så kallade agentkostnader som nämns tidigare i 3.2.1, 
exempelvis övervakningskostnader, och om de i sig har en motverkande effekt på det 
underliggande egenintresse som kan uppstå. En fungerande övervakning ger inte lika stort 
manövreringsutrymme och därmed mindre möjligheter till manipulering av bolagets resultat 
för egen vinning.   
 
En annan anledning kring varför påverkningsvariabeln inte visar ett signifikant samband kan 
vara att bolagens incitamentsprogram motverkar eventuella underliggande egenintressen, 
vilket leder till att Vd-ersättning inte påverkar nedskrivning av goodwill.       
 
6.2.3 Resultat per aktie  

169

Om bolagsledningen blir påverkad av ett underliggande egenintresse finns det intressenter i 
bolagen som skulle upptäcka om eventuellt resultatmanipulering skulle äga rum i form av 
exempelvis internkontrollerande revisorer. Coram m.fl. uppvisar i sin studie kring publika och 

. Vi drog våra egna slutsatser utifrån 
att vi antog att påverkningsvariabeln skulle vara den som påverkades mest och direkt av en 
nedskrivning av goodwill. Därför fann vi det mest troligt att det underliggande egenintresset 
skulle påverka resultat per aktie.   
 

                                                           
164 Kyereboah-Coleman, A., Adjiisi, C., Abor, J., “Corporate Governance and firm performance: evidence from Ghanaian 
Listed companies”, Corporate Ownership & Control, winter 2006-2007, Volume 4, Issue 2, pp. 123-132 
165 Ettorre, B., “The Board in Crisis”, Corporate Governance Advisor, Jan 2009, Vol. 17, Issue 1, p12-14, 3p  
166 Kerin, P., “Executive Compensation: Getting the Mix Right”, Australian Economic Review; Sep 2003, Vol. 36 Issue 3, 
p324-332, 09p 
167 Mathews, M, R., Perera, M, H, B., (1996),  “Accounting theory & development”, third edition, Melbourne: An 
international Thomson Publishing company, s.70 
168Fessler, J, N., “Experimental Evidence on the Links among Monetary Incentives, Task Attractiveness, and Task 
Performance”, Journal of Management accounting research, volume 15, 2003, pp. 161-176 
169 Beattie, V., Brown, S., Ewers, D., John, B., Manson, S., Thomas, D., Turner, M., “Extraordinary items and income 
smoothing: a positive accounting approach”, Journal of Business Finance & Accounting; Vol. 21, 1994, Issue 6, p791-811, 
21p, 2 charts, 2 graphs 
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privata bolag i Nya Zeeland och Australien där slutsatsen var att interrevisorer har större 
sannolikhet att upptäcka eventuella bedrägerier i form av resultatmanipulering.170

 

    
 
6.3 Påverkningskraften kring nedskrivningsstorlek  
Rent generellt har påverkningsvariabler till nedskrivning av goodwill visat ett högre 
signifikant samband vid linjär multipelregressionsanalys. Våra valda påverkningsvariabler har 
en starkare påverkan på nedskrivningens storlek, B-märkta hypotesvariabler, och ett svagare 
samband till om man skall göra en nedskrivning av goodwill, A-märkta hypotesvariabler 
Sammantaget är studiens resultat att när bolag på Stockholmsbörsens Large – och Mid Cap 
skall besluta om en nedskrivning av goodwill är motiverad har avkastning på eget kapital och 
styrelsestorlek ett svagt samband med dess utfall. Om bolagen beslutar sig för en 
nedskrivning av goodwill visar studien att avkastning på eget kapital samt styrelsestorlek har 
ett starkt samband med nedskrivningens värde. Sammantaget är vår tro att med en större 
observationsgrupp (N) skulle kunna påverkningsvariablerna analyserade av binär logistisk 
regression anta högre signifikansnivåer.  
 

                                                           
170 Coram, P., Ferguson, C., Moroney, R., “Internal audit, alternative internal audit structures and the level of 
misappropriation of assets fraud”, Accounting & Finance; Dec 2008, Vol. 48 Issue 4, p543-559, 17p 
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7. Slutsats & Slutdiskussion 
 

 

 
Kapitlet kommer att besvara vår problemformulering. Hur kan styrelse– respektive 
kapitalvariabler som kan ses vara representativa för ett underliggande egenintresse påverka 
nedskrivning av goodwill? I kapitlet kommer vi även att diskutera tänkbara följder utifrån 
studiens reslutat.   
 
 
7.1 Slutsats 
Resultatet från vår studie visar att våra valda påverkningsvariabler har ett starkare samband 
till hur stor nedskrivningen av goodwill skall vara och ett svagare samband kring beslutet om 
en nedskrivning av goodwill skall äga rum.  
 
Genom binär logistisk regressionsanalys har vi funnit att styrelsestorlek och avkastning på 
eget kapital har det starkaste signifikanta sambandet kring om en nedskrivning av goodwill 
skall äga rum. 
 
Genom linjär multipelregressionsanalys har vi funnit att avkastning på eget kapital och 
styrelsestorlek har det starkaste signifikanta sambandet kring bestämmandet av storleken på 
nedskrivningen av goodwill. En påverkningsfaktor som gränsar till att vara signifikant är 
skuldsättningsgrad.   
 
Ett underliggande egenintresse får enligt studien sitt största genomslag vid bestämmandet av 
nedskrivningens storlek via påverkningsfaktorerna, avkastning på eget kapital och 
styrelsestorlek.  
 
 7.2 Slutdiskussion  
De funna sambanden som resulterat i vår studie är intressanta för bolagsintressenter rent 
allmänt exempelvis aktieägare, kreditgivare, ägare etcetera, där studiens utfall kan påvisa 
vilka faktorer representativa för underliggande egenintresse som kan påverka nedskrivning av 
goodwill. 
 
I studiens uppstartningsfas var vår tanke att påverkningsvariabler såsom Vd-ersättning och 
resultat per aktie skulle uppvisa det starkaste sambandet i förhållande till nedskrivning av 
goodwill. Vår föreställning grundades på att variabler som har, enligt variabelns uppbyggnad, 
en direkt koppling till egenintresse och att effekterna kan slå igenom relativt enkelt, 
exempelvis att resultatmanipulering påverkar bolagets resultat direkt. Efter att ha genomfört 
studien anser vi att det inte finns någon direkt samt enskild faktor som självständigt kan 
påverka nedskrivning av goodwill, flertalet av hypotesernas förkastning visar på 
problematikens analyseringssvårighet.      
 
Av de 6 stycken valda påverkningsvariablerna visar studien dock att både om en nedskrivning 
skall ske och i beslutet kring vilken nedskrivningsstorlek som är motiverad är avkastning på 
eget kapital och styrelsestorlek de som högst troligt är påverkningsvariablerna. Dessa två 
variabler är komplext uppbyggda. Komplex i form av de krafterna som påverkar variabelns 
utfall, exempelvis styrelsestorlek där samtliga ledamöter påverkar vilka beslut som styrelsen 
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beslutar om. Processerna som är kopplade till dessa variabler och vilka vi också diskuterat i 
vår teoretiska referensram gör att studien inte får ett entydigt svar på vilka specifika externa 
faktorer som är högst bidragande till vad som påverkar nedskrivning av goodwill. Processerna 
som finns inkluderade internt i avkastning på eget kapital beror till stor del på att samtliga 
bolagsintressenter påverkar och har inflytande på genomslaget mot vilken riktning 
beslutsprocesser utvecklas mot och om egenintressen kan få genomslag. Teoretiskt skulle 
bolagsintressenterna kunna påverka bolagsledningen till att om det finns utrymme och krävs, 
så resultatmanipulerar bolagsledningen för att inte göra intressenterna missnöjda. Om så 
verkligen är fallet kan man inte med säkerhet veta, bara teoretiskt spekulera (vilket vi också 
gjort) för att förbättra insikter och diskussionsunderlag i vår frågeställning – om egenintresse 
har en roll i nedskrivningsbeslut. Sådana processer är troligen inte enkla eller okomplicerade 
att identifiera.  
 
Till frågan varför de signifikanta påverkningsvariablerna har störst effekt på vilken 
nedskrivningsstorlek av goodwill som skall ske kan man utifrån den teoretiska grunden 
uppsatsen vilar på, diskutera nedskrivningsstorlekens koppling till det underliggande 
egenintresset. Om det föreligger ett nedskrivningsbehov kan man argumentera för att 
bolagsledningen inte är villig att riskera exempelvis att internrevisorer skall upptäcka 
resultatmanipuleringen utan subjektiviteten formar istället storleken på nedskrivningen. 
Sambandet överensstämmer med studier som påvisar att bolagsledningar inte vill ha en oren 
revision, där internrevisorer till större del upptäcker resultatmanipulering171

Resultaten visar att påverkningsvariabler för nedskrivning av goodwill inte identifieras enkelt, 
då påverkningarna innehåller subjektiva dragningskrafter. Utifrån våra resultat anser vi att en 
utökad och effektivare interrevision skulle minska det underliggande egenintressets påverkan 
kring nedskrivning av goodwill. Om internrevision finner försök till resultatmanipulering i 
större utsträckning skulle det underliggande egenintresset ge upphov till mindre incitament 
samt utrymme för bolagsledningen att manipulera bolagsresultat. Stöds finns i form av vad 
Coram m.fl. anser kring vad internrevisionen kan uppnå i förhållande till 
resultatmanipulering

.  
 

172

Vid en situation där internrevision skapar en svårare miljö att manipulera bolagsresultatet är 
det troligt att incitamentsbildande bonusprogram minskar i prestationseffekt, då risken för att 
bli upptäckt ökar och den egna vinningen inte är tillräckligt stor. Denna inriktning kan redan 
vara verklighet, då Fessler argumenterar för att Vd-ersättning inte längre leder till de 
förväntade resultaten som tidigare varit fallet.

.  
 

173

Vår sammanfattande slutsats är att man inte med säkerhet kan utesluta att egenintresset har 
betydelse vid nedskrivningsbeslut, men att man säkerligen kan diskutera omfattningen som 
egenintressen förkommer utifrån rådande lagar och normer. Övervakningen av börsnoterade 
bolag i form av ständigt nya redovisningsnormer och lagar kan påverka i vilken utsträckning 
egenintresset påverkar nedskrivning av goodwill.

   
 

                                                           
171 Coram, P., Ferguson, C., Moroney, R., “Internal audit, alternative internal audit structures and the level of 
misappropriation of assets fraud”, Accounting & Finance; Dec 2008, Vol. 48 Issue 4, p543-559, 17p 
172 Coram, P., Ferguson, C., Moroney, R., “Internal audit, alternative internal audit structures and the level of 
misappropriation of assets fraud”, Accounting & Finance; Dec 2008, Vol. 48 Issue 4, p543-559, 17p 
173Fessler, J, N., “Experimental Evidence on the Links among Monetary Incentives, Task Attractiveness, and Task 
Performance”, Journal of Management accounting research, volume 15, 2003, pp. 161-176 
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8. Sanningskriterier & Förslag till fortsatt forskning 
 
 
I följande kapitel kommer vi att granska studien ur ett vetenskapligt perspektiv utifrån de 
sanningskriterierna som finns kopplade till en kvantitativ forskningsansats. Kapitlet avslutas 
med förslag till fortsatt forskning.    
 
 
8.1 Reliabilitet  
Reliabilitet mäter studiens pålitlighet samt följdriktighet.174

Begreppet validitet syftar på hur väl studien mäter det den är avsett att mäta, om 
analysmetoderna mäter det som forskaren tror (eller önskar) mäta.

 I vår studie anser vi att 
reliabiliteten är hög eftersom vi studerat årsredovisningar. Det finns nästintill inget utrymme 
att tolka dessa fel då det är siffror som alla skulle tolka på samma sätt. Det enda som skulle 
kunna påverka studiens pålitlighet är de bortfall som uppstått i och med att vissa bolag inte 
rapporterat in siffror på variabler som vi valt att undersöka. Dock har inte dessa bortfall varit 
stora vilket gör att vi anser att de inte påverkar vår reliabilitet nämnvärt.  
 
Även våra modeller har uppvisat starka statistiska samband samt en hög förklaringsgrad vilket 
får anses stärka studiens tillförlitlighet. Att vi även har två analysmodeller samt att vi testar de 
signifikanta sambanden som vi upptäckt ytterligare genom att t.ex. testa variablerna för 
multikollinearitetsproblem höjer tillförlitligheten och minskar risken för att felaktiga slutsatser 
dras från arbetet. Vi har även för att stärka tillförlitligheten i vår studie testat de variabler som 
visade ett starkt signifikant samband ensamt för att se om de fortfarande var signifikanta. Vi 
fann även statistiska samband mellan studiens oberoende variabler och de beroende 
variablerna, vilket gör att vi kan dra slutsatsen att studien är pålitlig. 
 
8.2 Validitet 

175

                                                           
174 Punsch, F, K. (1998) “Introduction to social research; Quantative & Qualitative approaches”, London: Sage 
publications, s.98-99 
175 Ibid, s.100 

 Validiteten i vår studie 
bedöms efter hur väl vi lyckats mäta variabler som kan ligga till grund för nedskrivning av 
goodwill.  
 
I vår studie har vi utgått från företagens officiella årsredovisningar. Det ligger inget 
tolkningsutrymme i en årsredovisnings siffror, vilket gör att vi mäter det vi avser att mäta. 
Vidare har vi sett att i tidigare forskning liknande vår studie, har flertal av de variabler vi 
använt förekommit. Det gör att vi kan dra slutsatsen att våra variabler till stor del mäter det vi 
avser att mäta samt är högst relevanta för studiens utgång. Vidare anser vi att då vi inte är 
beroende av någons kunskap inom området, det vill säga en korrespondent, undviker 
eventuella missförstånd som till exempelvis en enkätundersökning skulle kunna bidra till i 
form av en otydlig fråga eller övrigt missförstånd mellan intervjuare och korrespondent.  
 
Vi är även medvetna om att ett program som SPSS inte kan ta hänsyn till mänskliga faktorer 
som det underliggande egenintresset för att se om det finns ett samband mellan våra 
påverkningsvariabler och nedskrivning av goodwill.   
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8.3 Generaliserbarhet  
Begreppet generaliserbarhet syftar till vilken grad resultaten av studien går att applicera på 
andra populationer eller stickprov utöver studiens.176 Förutsättningen för att kunna göra 
generaliseringar är att studiens urval är representativt för populationen som studerats.177

En liknande kvantitativ studie i exempelvis USA hade varit intressant inklusive en jämförelse 
med vilka påverkningsvariabler som blir signifikanta för nedskrivning av goodwill i USA i 
förhållande till de påverkningsvariabler som blev signifikanta i denna studie med IFRS.

  
 
Vår studie får anses ha en god generaliserbarhet. Vi har valt ut de största koncernbolagen i 
Sverige, Large – respektive Mid Cap, och bör kunna generalisera resultaten på de flesta 
koncernbolag som följer IFRS/IAS med goodwillpost utan att resultaten ska skilja sig från vår 
studie.  
 
Det enda problemet vi ser med generaliserbarheten är att det inte skulle gå att inkludera bolag 
som inte följer IFRS/IAS som exempelvis amerikanska bolag som följer US GAAP. Dock 
undkommer vi problemet eftersom goodwill bara kan uppstå i en koncern och alla Europas 
koncernbolag måste följa IFRS/IAS. Svårigheterna kring att generalisera vårt empiriska 
resultat på utländska bolag som följer IFRS på grund av försvårande omständigheter som 
lokala redovisningsbestämmelser etcetera.  
 
Det är viktigt att poängtera att vi enbart med säkerhet kan generalisera vårt empiriska resultat 
på Stockholmsbörsens Large – och Mid Cap.  
 
8.4 Förslag till fortsatt forskning 
Studien ger indikationer till vilka påverkningsvariabler som vi funnit signifikant i förhållande 
till nedskrivning av goodwill. Vi föreslår först och främst en kvalitativ forskningsansats, då en 
annan infallsvinkel kan vara möjlig att uppnå. Kriterier för att en kvalitativ ansats skall vara 
tillfredställande är att man säkerställer en god access i from av exempelvis representativa 
intervjurespondenter. Debatten kring nedskrivning av goodwill är i vissa fall tämligen 
instängd ifrån företagens sida, då ämnet kan uppfattas som en inskränkning i bolagets inre 
cirkel. Med en god access anser vi att man kan belysa varför avkastning på eget kapital och 
styrelsestorleken blir signifikanta på ett annat sätt, då båda påverkningsvariablerna innehåller 
flera olika påverkningskrafter i sig självt som kan vara möjlig att undersöka med intervjuer. 
Påverkningskrafter som exempelvis det underliggande egenintresse som undersöks mer 
grundligt om man genomför studien i form av personliga intervjuer.  
 
Utifrån funna samband samt den falsifieringen som vi har tillämpat kring vissa av våra valda 
påverkningsvariabler som exempelvis resultat per aktie förslår vi att man kan genomföra en 
kvantitativ studie enbart utförd med hjälp av binär logistisk regressionsanalys. Studiens 
empiriska resultat är svagare kring i vilken utsträckning som påverkningsvariablerna har ett 
signifikant samband med om man gör en nedskrivning eller inte. Med en mer omfattande 
studie med fler observationer (N) skulle vara intressant att med syftet visa på ett eventuellt 
samband till vad som påverkar nedskrivningsbeslutet.  
 

                                                           
176 Denzin, K, N., Lincoln, S, Y., (2000), “Handbook of quality research”, London: Sage publication Inc, Second edition, s. 
786  
177 Bryman, A., Bell, E., (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Malmö: Liber Ekonomi, s. 100 
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Bilaga 1:3 Binär logistisk regression 
Variabler N koefficient Signifikans 

VD ersättning 77 – 21,331 0,509 

VD involvering i styrelse 100 0,55 0,342 

Styrelsestorlek 100 0,953 **0,073 

Skuldsättningsgrad 71 – 1,18 **0,159 

Avkastning på eget kapital 95 – 1,097 **0,064 

Resultat per aktie 99 – 0,072 0,884 
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  Sig. (2-tailed) ,263   ,000 ,652 ,122 ,231 
  N 77 100 100 71 95 99 
 Styrelsestorlek (st) Pearson 

Correlation ,004 ,342(**) 1 -,040 ,055 ,217(*) 

  Sig. (2-tailed) ,972 ,000   ,740 ,595 ,031 
  N 77 100 100 71 95 99 
 
Skuldsättningsgrad 
(%) 

Pearson 
Correlation ,004 ,054 -,040 1 ,050 -,058 

  Sig. (2-tailed) ,976 ,652 ,740   ,685 ,631 
  N 55 71 71 71 68 71 
Avkastning på eget 
kapital (%) 

Pearson 
Correlation -,140 ,160 ,055 ,050 1 ,380(**) 

  Sig. (2-tailed) ,237 ,122 ,595 ,685   ,000 
  N 73 95 95 68 95 94 
Resultat/aktie 
(Sek) 

Pearson 
Correlation -,032 ,122 ,217(*) -,058 ,380(**) 1 

  Sig. (2-tailed) ,785 ,231 ,031 ,631 ,000   
  N 77 99 99 71 94 99 
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Bilaga 1:5 SPSS - undersökning 

Undersökta bolag VD - ers 
(Rörlig) 
(Sek) 

VD:ns inv 
(0=nej,1=j
a) 

Styrelsestorl
ek (st) 

Skuldsättningsg
rad (%) 

RE 
(%) 

Rsyss 
(%) 

Resultat/ak
tie (Sek) 

Nedskr 
2007 
(Sek) 

Neds
kr 
(0,1) 

Electrolux 4 892 000 0 9 0,29 0,203  10,41 0 0 

Atlas Copco 6 056 000 1 12 1,35 0,35 0,29 6,09 0,00 0 

Alfa Laval 3 000 000 0 10 0,30 0,44 0,54 28,48 0,00 0 

Astra Zeneca (usd)        0  

Volvo 4 799 721 1 12  0,18  7,37 0 0 

Carnegie        0  

Industrivärden 1 000 000 1 8 0,17   -5,03 0  

ABB (usd)  0 8  0,442
1 

0,35  0 0 

Assa Abloy 6 300 000 1 12  0,21 0,184 9,2 0 0 

Axfood 926 000 0 11 0,45 0,342 0,376 14,88 0 0 

Autoliv (usd)        0  

Axis (Ingen GW)        0  

Boliden 1 100 000 0 8 0,43 0,26 0,29 13,37 0 0 

Carnegie 
(Omstrukturering) 

 1 14    7,9 0 0 

Castellum (Ingen GW)        0  

Elekta 1 107 000 0 7 0,27 0,19 0,2 3,7 0 0 

Eniro 1 871 000 0 12 2,53 0,25  7,27 0 0 

Fabege (Ingen  GW)        0  

Getinge 5 000 000 1 11 1,57 0,203 0,197 6,24 0 0 

Hennes & Mauritz 
(Ingen GW) 

       0  

Handelsbanken  1 13  0,163  24,84 0 0 

Hexagon 4 000 000 0 5 0,88 0,2 0,14 6,77 0 0 

Holmen  1 12 0,35 0,09 0,1 17,8 569 000 
000 

1 

Hufvudstaden (Ingen 
GW) 

       0  

Husqvarna AB 2 563 000 1 13 1,63 0,286 0,176 5,29 0 0 

Investment Kinnevik 2 750 000 1 10 0,2 0,382 0,32 61,29 0 0 

Investment AB Latour 1 500 000 1 8   0,3 6,71 0 0 

JM AB 1 712 000 1 12  0,445 0,529 18,3 0 0 

Investor (Ingen GW)        0  

Kaupthing (Utl valuta)        0  

Lawson & Wallenstam (Ingen GW)       0  

Kungsleden 3 480 000 1 8 2,3 0,256  17,6 0 0 

LE Lundbergsföretagen 
AB 

 1 8 0,28 0,12  42,02 569 000 
000 

1 

Lindab International 
AB 

 1 10 0,75 0,364
9 

0,2509 11,45 0 0 

Ljungberggruppen AB  0 8 0,8 0,192  12,55 0 0 

Lundbersgföretagens AB (Ingen årsred.)       0  

Lundin Mining AB 
(Usd) 

       0  

Lundin Petroleum AB 1 320 000 1 5 0,21 0,09 0,14 3,02 0 0 

Meda 11 700 000 1 7 1,5 0,122 0,103 3,5 0 0 

Millicom international 
(Usd) 

       0  
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Melker Shörling (Ingen 
GW) 

       0  

Modern Times Group 
MTG AB 

8 570 000 0 8  0,26 0,34 20,11 0 0 

Ncc AB 2 337 000 0 12 0,1 0,34 0,28 20,73 90 000 
000 

1 

Nibe Industrier AB  1 5 1,29 0,226 0,172 3,35 0 0 

Nobel Biocare Holding AB (Euro)       0  

Nobia AB 2 100 000 1 13 0,54 0,25 0,206 5,5 0 0 

Nordea Bank AB (Ingen 
GW) 

       0  

Old Mutual PLC (Pund)        0  

OMX (Pund)        0  

Oriflame Cosmetics S.A (Utl. Valuta)       0  

Peab AB 2 050 000 1 10 0,3 0,236 0,266 4,77 39 000 
000 

1 

Q-Med AB  1 7 0,1 0,24 0,28 3,17 0 0 

Ratos AB 17 600 000 1 8  0,23  16,66 204 000 
000 

1 

Saab AB 1 564 000 1 12  0,185 0,194 17,6 0 0 

Sandvik AB 3 333 000 1 10 1 0,344 0,27 7,65 0 0 

SAS AB  0 10 1,42 0,038 0,067 3,87 0 0 

Scania AB 16 875 000 1 13 1,27 0,35 0,421 10,69 0 0 

SEB 4 000 000 1 14 0,57 0,193  19,97 0 0 

Seco Tools AB 1 355 750 1 11 0,43 0,439 0,426 6,99 0 0 

Securitas AB 2 000 000 1 13 1,12 0,05 0,13 4,78 349 900 
000 

1 

Skanska AB 3 748 000 1 15  0,211 0,25 9,78 8 000 000 1 

SKF AB 3 600 000 1 14 0,4 0,255 0,254 10,07 0 0 

SSAB Svenskt Stål AB 2 200 000 1 8 1,48 0,22 0,18 15,45 0 0 

Stora Enso OYJ (Euro)        0  

Svenska Cellulosa 
Aktiebolaget SCA 

772 333 0 7 0,58 0,12 0,11 10,16 0 0 

Swedbank 194 000 0 12  0,189  23,28 0 0 

Swedish Match AB 2 158 000 0 8 2,5   7,8 0 0 

Tele 2 AB 3 500 000 1 14 0,19 -0,06 0,015 -3,75 1 315 000 
000 

1 

Telefonaktiebolaget LM 
Ericsson 

10 339 042 1 10  0,172 0,209 1,37 0 0 

TeliaSonera AB 1 308 000 0 10 0,318 0,186 0,194 3,94 10 000 
000 

1 

TietoEnator (Euro)        0  

Vostok Gas LTD (Usd)        0  

Trelleborg AB 3 300 000 1 11 1 0,084 0,115 9,2 53 000 
000 

1 

Öresund, Investment AB (Ingen GW)       0  

        0  

AarhusKarlshamn AB 1 067 500 1 12  0,28  7,67 0 0 

AB Fagerhult        0  

AB Lindex        0  

AB Ångpanneföreningen        0  

Active Biotech AB (Ingen GW)       0  

Addtech AB 700 000 1 6 0,6 0,54 0,48 11,15 0 0 

Anoto Group AB 756 000 0 7  -
0,016

3 

 -0,06 0 0 



Bilagor 

 

 

Avanza        0  

B&B Tools AB 7 143 000 1 7  0,25 0,22 10,25 0 0 

Ballingslöv International 
AB 

1 200 000 1 11 1,3 0,283 0,173 19,71 1 293 000 1 

B E Group AB 665 000 0 10 0,698 0,461  7,06 0 0 

Beijjer Alma AB 3 881 000 1 8 4 0,255 0,299 7,49 0 0 

Betsson AB 223 000 1 7  0,34 0,36 4,84 0 0 

Bilia AB  1 14 0,66 0,151 0,12 14 0 0 

Biovitrum (Bristfällig 
info) 

       0  

Billerud AB (Ingen GW)        0  

Brinova fastigheter AB (Ingen GW)       0  

Björn Borg AB 1 584 000 1 7  0,424 0,409 4,17 0 0 

Broström AB  0 9 1,5 0,163 0,098 6,5 0 0 

Bure Equity AB 2 600 000 0 5  0,065  7,7 336 600 
000 

1 

Cardo AB  1 8  0,167  14,83 210 000 
000 

1 

Cision AB (Bristfällig 
info) 

       0  

Clas ohlsson AB (Ingen 
GW) 

       0  

Cloetta Fazer AB  1 8  0,097 0,139 10,31 0 0 

Concordia Maritime AB (Ingen GW)       0  

Dagon AB 20 000 0 6 2,1 0,033  10,77 0 0 

Elanders AB 1 050 000 1 9 0,9 0,242 0,16 18,6 0 0 

Fastighets AB Balder (Ingen GW)       0  

Fastpartner AB (Ingen 
GW) 

       0  

G&L Beijjer AB 240 000 1 5 1 0,336 0,248 17,11 0 0 

Gant Company AB (Bristfällig info)       0  

Gunnebo AB 328 000 0 5 1,5 0,117 0,119 2,8 0 0 

Gunnebo Industrier AB 400 000 0 8 1,1 0,242 0,189 13,96 0 0 

Hakon Invest AB 1 935 000 1 7  0,145 0,106 8,3 0 0 

Haldex 764 000  0 9 0,86 0,073 0,083 6,24 0 0 

Heba Fastighets AB (Ingen GW)       0  

Hemtex AB  0 7 3,3 0,359 0,455 5,47 0 0 

HiQ International 4 200 000 1 8  0,324  2,62 0 0 

Home Properties (Ingen 
GW) 

       0  

HQ AB 3 679 000 1 9  0,26  10,5 0 0 

Höganäs AB (Bristfällig 
info) 

       0  

IBS AB 100 000 0 6  0 0,04 0,04 0 0 

Industrial and financial systems, IFS AB 1 7 0,2 0,12 0,11 0,48 0 0 

Induträde AB 2 394 000 1 8 0,55 0,403  10,48 0 0 

Intrum Justitia AB 1 757 500 0 7 0,829 0,278  5,83 0 0 

Kappahl AB (Bristfällig 
info) 

       0  

LBI International AB  0 5 0,45 0,05 0,05 1,63 0 0 

Mekonomen AB 1 475 000 0 7  0,36 0,39 11,03 0 0 

Midway Holding 300 000 0 4 0,2 0,18 0,19 5,84 0 0 

Klövern (Ingen GW)        0  
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Metro International S.A 
(Usd) 

       0  

Micronic Laser Systems AB (Ingen GW)       0  

Munters AB 390 000 1 12 0,89 0,257 0,264 4,49 0 0 

Nefab AB (Ingen GW)        0  

NeoNet AB 3 115 000 1 7 1,92 0,25 0,13 1,49 0 0 

Net Insights AB 1 788 000 0 6 0,057 0,21 0,21 0,09 0 0 

New Wave Group AB  0 5 1,63 0,171 0,128 3,36 0 0 

Nolato AB 1 373 000 0 9 0,4 0,185 0,152 5,7 0 0 

Nordnet (Bristande info)        0  

Orc Software AB 2 058 000 0 7 -0,4 0,339 0,486 6,55 0 0 

Orexo AB  0 10  -
0,532 

-0,532 -11,4 0 0 

PA Resources AB (Ingen 
GW) 

       0  

Partnertech AB  1 7 0,7 -
0,041 

 -1,96 9 984 000 1 

Proffice  1 346 000 0 6 -0,1 0,159 0,3 1,25 0 0 

Raysearch Laboratories AB (Ingen GW)       0  

Rederi AB Transatlantic  0 8 0,68 0,162 0,148 6,5 0 0 

Rezidor Hotel Group 
(Euro) 

       0  

RNB Retail and Brands AB (Ingen GW)       0  
Sectra AB (Ingen GW)        0  

Securitas Direkt (Bristfällig info)       0  

Niscayah Group AB 
(Securitas systems) 

272 900 1 9 0,7  0,16 1,16 0 0 

Scanditek 
Industriförvaltning AB 

466 000 1 6  0,128 0,137 2,64 0 0 

Skistar AB 294 000 1 9 1,4 0,14 0,08 4,5 0 0 

Studsvik AB 127 000 0 11 0,2 0,082 0,079 5,66 0 0 

Svedbergs i daltorp AB  0 6 0,8 0,29 0,402 2,02 0 0 

Sweco AB 1 800 000 1 9 0,2 0,338 0,417 3,46 200 000 1 

Säkl AB (Ingen GW)        0  

Tanganyika Oil Company Ltd (Usd)       0  

Telelogic AB (Usd)        0  

Teleca AB 1 000 000 0 8 0,21 -
0,223 

 -4,88 357 200 
000 

1 

Tradedoubler Sweden 
AB 

676 000 0 8 0,728 0,43 0,27 5,34 0 0 

Transcom Worldwide S.A (Euro)         

Unibet Group Plc 
(Pund) 

         

VBG Group AB  0 8  0,283 0,34 20,64 0 0 

Vostok Nafta Investment Ltd (Ingen 
GW) 

        

West Siberian Resources Ltd SDB (Usd)         

Wihlborgs Fastigheter AB (Ingen GW)         

 


