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Sammanfattning 
 

Den internationella redovisningen har genomgått stora förändringar under de senaste 

åren. Allt fler länder i världen använder sig numera av International Financial Reporting 

Standards (IFRS). Alla noterade företag inom EU måste tillämpa IFRS från och med 

2005. Ett av de områden som förändrats under de senaste åren är redovisningsreglerna 

kring goodwill. Före år 2005 fick företag använda sig av olika metoder vid redovisning 

av företagsförvärv. Möjligheterna för företag att använda sig av olika 

redovisningsmetoder skapade enligt vissa forskare incitament att anordna transaktioner 

endast för att dra fördelar av skillnaderna som uppstod i de olika 

redovisningsmetoderna.   

 

Vid redovisning av goodwill ska företagen testa om ett nedskrivningsbehov föreligger. 

För att testa detta måste företagen använda sig av flera subjektiva uppskattningar och 

antaganden.  Dessa antaganden kan öppna dörrarna för kreativ bokföring, vilket innebär 

att ledningen missleder intressenter om det ekonomiska läget. Nedskrivningar av 

tillgångar kan skapa incitament för kreativ bokföring i form av stålbad eller 

resultatutjämning, eftersom ledningen kan välja att göra nedskrivningar då deras resultat 

är ovanligt högt, resultatutjämning, eller ovanligt lågt, stålbad. Tidigare forskning har 

också visat att det kan förekomma skillnader i hur stor utsträckning små och stora 

företag använder sig av stålbad. 

 

Vårt syfte var att se om kreativ bokföring i form av stålbad påverkar ett företags beslut 

om nedskrivning av goodwill. Vårt delsyfte var att studera om en eventuell förekomst 

av stålbad förekommer i både små och stora svenska företag. Studien avgränsar sig till 

att studera förekomsten av stålbad i svenska koncerner för år 2008. Uppsatsen baseras 

på 203 publika koncerner som har haft goodwill som ingående balans under året 2008.  

 

Vi har gjort regressionstester för att testa om nedskrivningar av goodwill påverkas av 

stålbad och om det förekommer i små respektive stora företag. Studiens empiri visar att 

det finns ett statistiskt signifikant samband att stålbad påverkar ett företags beslut om en 

nedskrivning. Vi fann även statistiska signifikanta samband för att stålbad både 

förekommer i små och stora företag. Slutsatserna vi fann är därmed att kreativ bokföring 

i form av stålbad förekommer i företag som skriver ned goodwill och att det 

förekommer i både små och stora företag. 
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1. Inledning 
 

Kapitlet inleds med en bakgrund om hur redovisningen av goodwill utvecklats. Vidare 

beskrivs vad goodwill egentligen är samt vilka problem som kan uppstå vid 

nedskrivning av goodwill. Vi ger sedan läsaren en inblick i kreativ bokföring och dess 

påverkan på nedskrivning av goodwill innan kapitlet mynnar ut i studiens 

problemformulering och syfte.      

 

1.1 Utveckling av redovisningsstandarder   

 

Den internationella redovisningen har genomgått stora förändringar under de senaste 

åren. Allt fler länder i världen använder sig numera av International Financial Reporting 

Standards (IFRS) (PWC, 2010 s. 9). 2002 godkände EU ett nytt regelverk som krävde 

att alla noterade företag inom den Europeiska Unionen skulle tillämpa IFRS från och 

med den 1 januari 2005 (Söderström & Sun, 2007 s. 675). Syftet med att samordna 

redovisningen internationellt var att förbättra kvalitén på den finansiella redovisningen 

och att öka jämförbarheten mellan olika årsredovisningar (Van de Poel, Maijoor & 

Vanstraelen, 2009 s. 3).  

 

Ett av de områden som förändrats under de senaste åren är redovisningsreglerna kring 

goodwill. Hur goodwill ska behandlas har varit uppe för diskussion bland forskare samt 

redovisare i hela världen. (Seetharaman, Balachandran & Saravanan, 2008, s. 132) 

Företagen som använde IFRS och genomförde fusioner eller förvärv före 2004, följde 

regelverket i IAS 22 Rörelseförvärv. Detta innebar att företagen redovisade detta enligt 

förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebar att goodwill togs upp som en tillgång och 

skrevs av under dess livslängd. Det fanns även möjlighet att under vissa situationer, till 

exempel när köparen inte kunde identifieras, att använda sig av poolingmetoden. 

Poolingmetoden ville vissa företag använda sig av för att exempelvis inte behöva göra 

några avskrivningar och därmed inte få någon resultatpåverkan på grund av 

avskrivningarna. Möjligheterna för företag att använda sig av olika 

redovisningsmetoder skapade enligt vissa forskare incitament att anordna transaktioner 

endast för att dra fördelar av skillnaderna som uppstod i de olika 

redovisningsmetoderna. En avskrivning av goodwill hade även stor effekt på företagens 

resultat och avskrivningen kunde påverka resultatet i flera år framöver. (Van de Poel et 

al, 2009 s. 10; Jennings, LeClere & Thompson, 2001, s. 21)  

 

På grund av detta utvecklade IASB under 2004 en ny standard vid företagsförvärv, IFRS 

3, tillsammans med reviderade standarder av IAS 36 Nedskrivningar samt IAS 38 

Immateriella tillgångar. Enligt IFRS 3 får nu endast förvärvsmetoden användas vid 

redovisningen av rörelseförvärv. Goodwill får inte heller skrivas av utan ska årligen 

testas för att se om det föreligger ett nedskrivningsbehov. (Van de Poel et al, 2009 s. 10)  

 

1.2 Vad är då goodwill? 

 

”Goodwill som förvärvas i ett rörelseförvärv kan ses som en betalning för framtida 

ekonomiska fördelar som inte går att enskilt identifiera och inte heller att redovisa 

separat” (IFRS/IAS, 2009, s. 99) Goodwill uppstår vid ett företagsförvärv och ska tas 

upp vid förvärvsdatumet som en tillgång hos köparen. Posten uppstår initialt som 

skillnaden mellan förvärvspriset och förvärvarens intresse i det verkliga värdet av 

nettotillgångarna för de identifierbara tillgångarna, skulderna och 
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eventualförpliktelserna. (Mirza, Orrell & Holt 2008, s. 406) Som vi nämnde innan får 

goodwill som uppstår vid ett förvärv inte längre vara föremål för avskrivningar utan ska 

årligen testas för ett nedskrivningsbehov och enligt detta följa IAS 36 Nedskrivningar. 

Om ett nedskrivningsbehov föreligger ska goodwill skrivas ned och belasta 

resultaträkningen som en kostnad. (IFRS/IAS, 2009, s. 99) Enligt IAS 36 ska en 

nedskrivning göras om tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet definieras som det högre av nyttjandevärdet och dess verkliga värde 

minus försäljningskostnader. (IFRS/IAS, 2009, s. 441-455) Goodwill har inte något 

nyttjandevärde eller verkligt värde minus försäljningskostnader i sig självt, på grund av 

det inte kan säljas oberoende av andra tillgångar av företaget. Därför allokeras goodwill 

till kassagenererade enheter för att fastställa dess återvinningsvärde.  (IFRS/IAS, 2009, 

s. 446; Van de Poel et al, 2009 s. 11)  

 

För att testa om ett nedskrivningsbehov föreligger måste företagen använda sig av flera 

uppskattningar och antaganden för att fastställa återvinningsvärdet. (Jordan & Clark, 

2004, s. 63) De antaganden företagen måste göra rör till exempel att bestämma vilka de 

kassagenererande enheterna är, att allokera goodwill till dem och fastställa deras 

återvinningsvärde genom uppskattningar av dess verkliga värde. ( Van de Poel et al, 

2009 s. 11) Dessa antaganden kan öppna dörrarna för earnings management, vilket 

innebär att ledningen missleder intressenter om det ekonomiska läget (Jordan & Clark, 

2004, s. 63). I fortsättningen av denna uppsats kommer vi att kalla earnings 

management för kreativ bokföring. Kreativ bokföring kan uppstå på grund av 

subjektiviteten som finns i redovisningen, till exempel då nedskrivningen har grund i 

privat information som ledningen har och som inte redovisas (Jordan & Clark, 2004, s. 

63; Van de Poel et al, 2009, s. 3; Wines, Dagwell & Windsor, 2007 s. 875).   

 

1.3 Förekomsten av kreativ bokföring 

 

Om redovisningsstandarderna ger utrymme för subjektivitet kan detta ge möjligheter till 

kreativ bokföring. I och med förändringarna av IFRS från och med 2005, har den 

finansiella informationens transparens ökat. Många kritiker hävdar trots det att 

ledningen har möjlighet att använda sig av kreativ bokföring, eftersom avskrivningen av 

goodwill har ersatts med nedskrivningar. Detta eftersom värderingen av nedskrivningen 

ofta beror på subjektiva antaganden gjorda av företagets ledning. (Van de Poel et al, 

2009 s. 11)  

 

Förändringarna av standarderna kan alltså fortfarande ha den inverkan att 

företagsledningen får utrymme att göra bedömningar och antaganden vid rapporteringen 

av goodwill. Resultatet av detta, är att det trots förändringar av standarderna ges 

möjlighet till att utnyttja kreativ bokföring. Detta har bland annat inverkan när 

verksamheterna går dåligt eller över förväntan i jämförelse med de ställda förväntningar 

som omgivningen har. Målet med förändringarna av standarderna var att redovisningen 

av immateriella tillgångar och goodwill på ett tydligare sätt skulle framhäva företagens 

finansiella ställning. Detta skulle öka jämförbarheten mellan olika årsredovisningar 

samt höja den totala kvalitén. När nedskrivningstestet av goodwill infördes 2005 för 

användarna av IFRS skulle det förenkla för analytiker och övriga intressenter. Att 

möjligheten till kreativ bokföring fortfarande kan finnas trots dessa förändringar kan ses 

som ett misslyckande för de som skrivit reglerna. Frågan väcks även om reglerna i 

framtiden kommer att behöva förändras för att motverka de negativa effekter som 

dagens redovisningsregler inom immateriella tillgångar medför.   
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1.4 Stålbad, en form av kreativ bokföring 

 

Nedskrivningar av tillgångar kan skapa incitament för kreativ bokföring i form av big 

bath eller smoothing, eftersom ledningen kan välja att göra nedskrivningar då deras 

resultat är ovanligt högt, smoothing, eller ovanligt lågt, big bath. (Jordan & Clark, 2004, 

s. 64). Fortsättningsvis kommer vi att benämna big bath som ”stålbad” och smoothing 

som ”resultatutjämning”.  Att ta ett stålbad betyder att ledningen väljer att göra en 

nedskrivning då resultatet är ovanligt lågt, så att resultatet ser värre ut under en period. 

Detta genomförs för att inte påverka framtida vinster negativt och istället påverkas det 

nuvarande negativa resultatet. (Jordan & Clark, 2004, s. 64; Van de Poel et al, 2009, s. 

7) Då företagen gör nedskrivningar då deras resultat är ovanligt högt kan ledningen ha 

incitament till att jämna ut resultatet. 

 

Med detta i åtanke skulle det därför vara intressant att se om det finns indikationer på 

denna typ av kreativ bokföring då företagens ledning gör nedskrivningar av goodwill 

eftersom nedskrivningar påverkar resultatet negativt. När det gäller den tidigare 

forskningen som behandlar goodwill och kreativ bokföring kom Van de Poel et al (2009, 

s. 33) fram till att det finns skillnader i olika länder för hur goodwill behandlas. De 

menar även att företag ofta gör nedskrivningar då deras resultat är ovanligt låga, stålbad, 

eller när de är ovanligt höga, resultatutjämning. Frekvensen av hur ofta nedskrivningar 

görs är associerade med finansiella incitament och skiljer sig mellan olika länder. 

Författarna hävdar också att trots att den nya standarden av IFRS 3 skulle göra kvalitén 

på den finansiella redovisningen och jämförbarheten bättre, finns det stora möjligheter 

för företagen att använda sig av kreativ bokföring.  

 

Jordan och Clark (2004, s. 68) studerade ett antal företag i USA och den motsvarande 

standarden av IFRS 3, SFAS 142, då denna infördes 2001. Detta eftersom företagen då 

enligt författarna kunde ha incitament att göra nedskrivningar det första året efter att de nya 

reglerna infördes. De hittade empiriskt stöd för att företag med dåliga resultat valde att 

göra nedskrivningar på goodwill mer än de som har bättre resultat, vilket indikerar att 

företag tar stålbad och använder sig av kreativ bokföring. Förekomsten av stålbad och 

därmed även kreativ bokföring vid nedskrivningar av goodwill har bekräftats av 

ovanstående studier. Åsikterna om förekomsten av stålbad går däremot isär, bland annat 

menar Segal (2003, s.1) att det inte finns belägg för förekomsten av stålbad, men att 

företag istället gör nedskrivningar vid höga resultat, så kallad resultatutjämning. 

Undersökningsområdet i tidigare studier är i stor mån inriktade på de amerikanska 

företagen och har främst studerat hur SFAS 142, det vill säga de redovisningsregler som 

inom IFRS/IAS kallas IFRS 3 rörelseförvärv. De tidigare empiriska studier som gjorts 

har även försökt förklara de kulturella skillnader som kan finnas vilket indikerar att 

förekomsten av kreativ bokföring och framför allt stålbad inte begränsas till de 

amerikanska företagen. Van de Poel et al (2009, s. 2) kom exempelvis fram till att 

stålbad förekommer hos företag i Europa som använder sig av IFRS. Studien av Jordan 

och Clark (2004, s. 68) inriktade sig på att undersöka förekomsten av stålbad vid 

införandet av nya redovisningsprinciper. Det skulle därför vara intressant att se om 

stålbad förekommer bland företagen även då de nya standarderna IFRS inte är i sitt 

initiala skede.  
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1.5 Stålbad – skillnad mellan stora och små företag? 

 

Jordan och Clark (2004, s. 68) har föreslagit att det vore intressant att se om det finns 

några skillnader i förekomsten av stålbad mellan små och stora företag vid nedskrivning 

av goodwill. Sevin och Schroeder (2005, s. 47) replikerade Jordan och Clarks studie och 

tittade även på skillnader mellan stora och små företag vid införandet av SFAS 142. De 

fann att små företag utnyttjade stålbad mer än större företag vid införandet av den nya 

standarden. Detta var oförenligt med vad Elliot och Shaw (1988, s. 113) kom fram till, 

som menade att stora företag mer använde sig av stålbad. Större företag kan vara mer 

politiskt känsliga och kan dra till sig mer politisk uppmärksamhet. Denna politiska 

känslighet kan göra att ledningen i större företag engagerar sig i kreativ bokföring, 

genom att sänka vinster, för att minska den politiska exponeringen. Sun och Rath (2008, 

s. 152) kom fram till andra slutsatser. Större företag kan ha större incitament att undvika 

kreativ bokföring, eftersom de granskas i större utsträckning av analytiker, investerare 

och regelskapare.  

 

Sevin och Schroeder (2005, s. 53) visade att de små företagen tenderar att använda 

stålbad i större utsträckning än stora företag. Anledningen till detta kunde vara att små 

företag har en högre procentuell andel goodwill av totala tillgångar jämfört med stora 

företag. Införandet av den nya standarden kunde därför ha en större påverkan på små 

företag, med identifierade nedskrivningar av goodwill. Denna förklaring kan komma 

från att små företag påverkades i större utsträckning av den nya standarden, vilket även 

ansågs vara intressant att ta hänsyn till i fortsatt forskning.  

 

Vi finner det intressant att undersöka om företag har möjlighet att utnyttja kreativ 

bokföring vid de nya standarderna. För att undersöka kreativ bokföring är det intressant 

att se om det förekommer stålbad i svenska företag även något år efter införandet av de 

förändrade standarderna för nedskrivning av goodwill eller om dessa incitament endast 

fanns året vid införandet av standarderna.  Forskningen på skillnader mellan stora och 

små företag och deras användning av stålbad har gett olika slutsatser vilket gör det 

intressant att undersöka om det förekommer skillnader.  

 

1.6 Problemformulering 

 

Hur påverkar stålbad ett företags beslut om nedskrivning? 

 

1.7 Syfte 

 

Syftet med studien är att se om kreativ bokföring i form av stålbad påverkar ett företags 

beslut om nedskrivning av goodwill. För att undersöka detta kommer vi att studera 

svenska företag och deras nedskrivningar av goodwill under året 2008. Vårt delsyfte är 

att studera om stålbad förekommer i både små och stora svenska företag.   

    

1.8 Avgränsningar 

 

Studiens undersökning har utgått från publika aktiebolag hämtade från databasen 

affärsdata. Vi har valt ut de företag som har goodwill redovisat som ingående balans 

under 2008. Vi har valt att avgränsa studien till året 2008. Anledningen till varför vi inte 

väljer att undersöka 2009 års goodwillnedskrivningar vilket skulle kunna kännas mer 

naturligt är att alla företag vid tidpunkten för studien inte publicerat sina 
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årsredovisningar för det nämnda året. Vi valde här också att begränsa oss till året 2008 

för att på så sätt inte få observationer från de första åren efter tillämpningen av IFRS, 

2005. Tidigare forskning har redan visat att tillämpningen av IFRS år 2005 gav 

incitament för företagen att göra nedskrivningar av goodwill under det första året för 

IFRS. Vi uteslöt också företag inom finans- och försäkringsverksamheter eftersom de 

följer andra redovisningsregler.   

 

För att definiera små och stora företag har vi valt en liknande definition som Sevin och 

Schroeder (2005, s. 52) vilket innebär att företag med tillgångar på över 450 miljoner 

svenska kronor är stora företag och företag med tillgångar understigande 450 miljoner 

är små företag. EU:s definition för medelstora företag har en övre gräns på 43 miljoner 

euro i balansomslutning, 250 anställda och 50 miljoner euro i nettoomsättning. Enligt 

deras definition räknas ett företag som stort om två av kriterierna överskrids. I vår 

uppsats har vi endast tagit hänsyn till ett kriterium, det vill säga totala tillgångar. 

Anledningen till att vi valde Sevin och Schroeders definition och inte EU:s definition är 

att vi endast ville dela upp små och stora företag i två grupper och att denna definition 

trots allt ligger nära EU:s definition på 43 miljoner Euro i balansomslutning. 

 

1.9 Definitioner 

 

Stålbad – ”Big bath” – När företag med (ovanligt låga) negativa resultat väljer att göra 

nedskrivningar på goodwill för att ta ett sämre resultat det nuvarande året och inte 

belasta framtida resultat 

 

Resultatutjämning – ”Smoothing” – När företag med (ovanligt höga) positiva resultat 

väljer att göra nedskrivningar på goodwill för att jämna ut resultatet 

 

Kreativ bokföring – ”earnings management” – samlingsnamn för olika typer av 

ekonomiska manipulationer i redovisningsinformation 

 

IFRS – International Financial Reporting Standard  

 

IAS – International Accounting Standard 
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2. Metodologisk utgångspunkt 
 

I detta kapitel ger vi läsaren en bakgrund till valet av ämne, vår förförståelse samt våra 

metodologiska utgångspunkter i uppsatsen. Valet av metod kan påverka resultatet av 

studien och vi vill därför beskriva för läsaren hur vi har gjort våra val och vilka 

kunskaper vi har med oss in i studien.  

 

2.1 Ämnesval 

 

Valet av ämne kommer från att vi båda studerat redovisning vid Umeå universitet och 

därmed intresserade oss för vilka problem som kan finnas inom redovisning. Vi hade ett 

antal ämnesområden som intresserade oss innan vi började med uppsatsen. Vi började 

läsa in oss på aktuell forskning och letade efter ett problem som kunde vara aktuellt. 

Förvärvad goodwill har diskuterats under de kurser vi läst på Umeå universitet och när 

vi läste litteratur framstod ett intresse för kreativ bokföring vid nedskrivning av 

goodwill.  

 

Vi märkte att det fanns många möjliga utgångspunkter för att skriva en uppsats inom 

detta område och valde därför att rikta in oss på stålbad. Att valet blev stålbad vid 

nedskrivning av goodwill beror på att de andra områdena som vi funderat över hade 

intresserat andra uppsatsskrivare i högre grad än det ämne vi nu valde. Detta gjorde att 

det blev enklare att hitta en intressant infallsvinkel på problemet. 

 

2.2 Förförståelse 

 

Förförståelse är något som alla forskare har innan de startar en vetenskaplig studie. Den 

förförståelse forskare har kan påverka förväntningarna om uppsatsens resultat. Det kan 

därför vara intressant för läsaren att se vilka kunskaper författarna har inom det ämne de 

skriver.  

 

Vår förförståelse kommer från studier vid Umeå Universitet, där främst studier inom 

redovisning på kandidat- och magisternivå har bidragit till vår förförståelse i denna 

uppsats. Kurser som har handlat om redovisningsprinciper och kreativ bokföring har 

bidragit till den förförståelse vi har tagit med oss in i denna uppsats. Vi har även skaffat 

oss en bredare förförståelse under arbetets gång med kunskaper som införskaffats från 

vetenskapliga artiklar och annan litteratur. Framför allt har vi fått djupare kunskaper om 

vilka problem som kan finnas och uppstå vid redovisningen av goodwill.     

    

Vi anser även att förförståelsen vi införskaffat genom tidigare uppsatsskrivning 

underlättat arbetet med denna studie. Tillvägagångssättet har varit strukturerat eftersom 

vi haft kunskap om hur vi velat gå tillväga för att genomföra studien. Till exempel har vi 

genom att noggrant studera tidigare forskning och genom det utformat ett 

forskningsproblem underlättat det fortsatta arbetet med studien. Förförståelsen har även 

underlättat vid insamlingen av det empiriska materialet eftersom vi valt att bestämma 

tillvägagångssättet noggrant innan vi startat med insamlingen.    
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2.3 Kunskapssyn 

 

Den kunskapssyn vi valt att använda oss av i vår studie är den positivistiska. 

Positivismen förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder vid studier av 

den sociala verkligheten. Positivismens syfte är att pröva hypoteser som genereras och 

på så sätt ta ställning till lagmässiga förklaringar vilket kan likställas med ett deduktivt 

angreppssätt. (Bryman & Bell, 2006, s. 26). I denna studie har vi samlat in datamaterial 

från årsredovisningar och databasen affärsdata som innehåller många olika 

observationer. Materialet undersöks sedan vilket förkastar eller bekräftar teorierna. Vid 

insamlandet av materialet har vi försökt vara objektiva och värderingsfria vilket även är 

kopplat till positivismen enligt Sohlberg och Sohlberg (2006, s. 209).  

 

En annan kunskapssyn som ofta ställs i motsats till positivismen är hermeneutiken, 

vilket har sin grund i en tolkning och förståelse vid studier av den sociala verkligheten 

(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2003, s. 66).  I vår uppsats vill vi inte skaffa oss en 

djupare förståelse för problemet utan snarare objektivt förklara de resultat som 

genereras. I analysen och diskussionen kommer vi självklart att tolka de resultat vi 

finner och det blir därför omöjligt att vara helt objektiva under hela uppsatsen. De 

statistiska testerna som vi använder i empirin ger inte utrymme för subjektiva 

tolkningar.  

 

Hermeneutiken är kopplad till en kvalitativ metod och ett induktivt angreppssätt, medan 

positivismen mer är kopplad till en kvantitativ metod och den deduktiva angreppssättet 

(Bryman & Bell, 2006, s. 40). I vår uppsats har vi tillämpat en kvantitativ metod med ett 

deduktivt angreppssätt vilket är kopplat till positivismen.  

     

2.4 Angreppssätt 

 

Positivism inrymmer både ett induktivt och ett deduktivt synsätt, där den deduktiva 

teorin visar den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och praktik 

inom samhällsvetenskapen ser ut (Bryman & Bell, 2006, s. 23-28). Vår undersökning 

har främst varit av deduktiv art eftersom vi utgått från redan befintlig teori som sedan 

styr vår datainsamling.  

 

Deduktion och induktion utgör två huvudsakliga och motsatta angreppssätt i 

vetenskapliga arbeten (Backman, s. 48). Med den induktiva teorin är teorin resultatet av 

en forskningsansats och där man som forskare drar generaliserbara slutsatser från 

observationer. Man börjar samla in empiri för att därefter formulera begrepp i form av 

hypoteser eller teorier (Backman, 2006, s. 48; Bryman & Bell, 2006, s. 23-28). I det 

deduktiva angreppssättet utgår forskaren från teorin för att härleda hypoteser som sedan 

testas för en empirisk granskning. I detta angreppssätt styr teorin och hypoteserna 

datainsamlingsprocessen. Det induktiva angreppssättet är förknippat med det kvalitativa 

synsättet och det deduktiva med den kvantitativa. (Bryman & Bell, 2006, s. 23-28)  

 

I vår studie har vi först samlat in teori och därmed utgått från teorierna om bland annat 

stålbad vilket har styrt vår datainsamlingsprocess. När vi sedan samlat in vår empiri har 

vi analyserat vår insamling utifrån redan befintlig teori. I vår studie har vi därför främst 

varit deduktiva, eftersom vi utgått från teorierna som har legat till grund till vår 

datainsamlingsprocess. Eftersom det redan finns tidigare forskning inom området är det 

också lämpligt att utgå från redan existerande teori. 
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2.5 Val av teorier 

 

I början av den teoretiska referensramen har vi valt att beskriva hur en nedskrivning av 

goodwill praktiskt går till och vilka regler företagen som vi undersöker måste följa. 

Därför har vi valt att beskriva reglerna om IFRS för att läsaren ska få en förståelse för 

hur nedskrivningen av goodwill går till och vad syftet med den nya standarden var. 

Detta ger läsaren en bakgrund och förståelse till vårt syfte med studien. Vi har även valt 

att beskriva den forskning som finns inom IFRS 3 och vilka subjektiva antaganden som 

kan finnas hos företagen. Detta eftersom det är en bakgrund till varför stålbad kan 

förekomma, då reglerna kan inrymma subjektivitet.    

 

Teorierna om kreativ bokföring och stålbad är centrala, då vårt syfte är att undersöka om 

detta förekommer vid tillämpandet av standarden. Vi har valt att inkludera forskning 

som både behandlar stålbad vid nedskrivning av goodwill och inom andra områden. Vi 

har valt att ta upp tidigare forskning om stålbad som rör andra områden än goodwill 

eftersom vi vill ge beskrivande bild av förekomsten av kreativ bokföring. Vi anser att all 

tidigare forskning inom stålbad kan vara relevant eftersom vårt syfte är att studera 

förekomsten av stålbad. Vi har även inkluderat forskning som behandlar skillnader 

mellan stora och små företag eftersom vårt delsyfte är att undersöka detta vid 

nedskrivning av goodwill.    

 

2.6 Litteraturinsamling 

 

Innan vi började med uppsatsen sökte vi efter litteratur inom ämnet för att ta reda på vad 

forskare har studerat tidigare. Detta gav oss en bred bakgrund till vad som vore 

intressant att studera vidare och var det fanns ett teoretiskt och ett praktiskt gap inom 

ämnesområdet. För att samla in sekundärdata har vi använt oss av Umeå 

universitetsbiblioteks företagsekonomiska databaser, emerald fulltext, business source 

premier och LIBRIS webbsök. De sökord vi använt oss av för att hitta vetenskapliga 

artiklar har varit earnings management (18 881 sökträffar), big bath (996), smoothning 

(5870), goodwill (7964) och IFRS 3 (285). Vi också använt oss av sökmotorn Google 

Scholar och kombinerat sökorden i alla databaser för att minska antalet träffar. Eftersom 

vissa av sökorden gav många träffar har vi försökt att hitta de artiklar som passar vår 

studie och som tidigare  forskning refererar till. Vi har gått igenom tidigare forskning 

och deras referenser för att på så sätt finna litteratur som passar vårt syfte. 

 

För att få tillgång till så mycket aktuell information som möjligt inom ämnet har vi även 

sökt efter ”working papers” från forskare som forskar inom ämnet men där artiklarna 

inte har blivit publicerade i någon vetenskaplig tidskrift ännu. Vidare har vi använt oss 

av universitetsbibliotekets katalog Album för att hitta tryckt information inom ämnet. 

Den tryckta informationen har främst handlat om IFRS för att ge läsaren en bredare 

förståelse för ämnet och det regelverk som företagen i vår undersökning enligt lag måste 

följa. Den tryckta litteraturen har också varit metodböcker. De sökord vi använt i 

sökmotorn Album för att finna metodböcker har varit metod (2492 sökträffar), 

kvantitativ metod (37), forskningsmetodik (313), reliabilitet (17) och validitet (20).  
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2.7 Källkritik 

 

Vid vår litteraturinsamling och behandling av teorierna har vi försökt vara så källkritiska 

som möjligt. Den teoretiska referensramen består som vi tidigare nämnde av regelverk 

inom området, kreativ bokföring, stålbad samt tidigare forskning inom vårt ämne. Vid 

beskrivningen av vilka regler företagen enligt lag är tvingade att följa har vi använt oss 

av den primära källan, FAR SRS, för att beskriva hur reglerna ser ut. Vi har också 

använt oss av den senaste publicerade standarden för att den ska vara så aktuell som 

möjligt. När det gäller litteraturens aktualitet har vi försökt att använda den mest 

aktuella litteraturen som har varit tillgänglig.  

 

Vi har samtidigt velat visa hur forskningen inom ämnet har utvecklats över tiden och har 

därför valt att visa hur forskningen inom goodwill har sett ut innan den nya standarden 

IFRS 3 samt efter införandet.  

 

Den tidigare forskningen inom vårt ämnesval har varit vetenskapliga artiklar. Dessa är 

ofta trovärdiga eftersom de publicerats i vetenskapliga tidskrifter och därmed granskas 

innan de slutligen publiceras. Eftersom vi har velat beskriva aktuell forskning inom 

ämnet har vi även använt oss av olika ”working papers” som ännu inte har blivit 

publicerade. Dessa artiklar har vi granskat men sett att de skrivits av etablerade forskare 

och därför anser vi dessa källor är tillförlitliga. Den litteratur som vi valt ut till vår 

teoretiska referensram har vi granskat utifrån aktualitet, hur väl den stämmer överens 

med vårt syfte och vilket innehåll artikeln har. 

 

Vi har även använt oss av tidigare vetenskapliga artiklar som är gjorda i andra länder 

där inte IFRS 3 används. Till exempel i USA används SFAS Nr 142 som är den 

motsvarande standarden till IFRS 3. Vi anser ändå att standarderna är jämförbara och att 

vi därför kan använda de vetenskapliga studier som gjorts i USA och andra länder i vår 

studie. Detta eftersom reglerna som används är mycket lika varandra och att goodwill 

behandlas på samma sätt. Eftersom stålbad har förekommit i andra länder ser vi det 

även intressant att belysa detta i vår studie.  
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3. Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen har som mål att ge läsaren en bredare förståelse för 

ämnet genom att presentera de direkt hänförbara regelverk som reglerar redovisningen 

inom området. Vi presenterar även vetenskapliga studier för att fördjupa läsaren i vad 

tidigare forskning kommit fram till inom goodwill, kreativ bokföring och stålbad.  

 

3.1 Utveckling av standarderna 

 

Eftersom vår studie bygger på svenska koncerner vill vi visa vilka regler dessa företag 

tillämpar i sin redovisning. De internationella redovisningsstandarderna utfärdas av 

IASB, International Accounting Standards Board, vilket är ett oberoende expertorgan. 

Deras uppdrag är att verka för en harmonisering av redovisningsprinciperna som 

tillämpas i olika länder. IASB är standardsättaren varvid EU därefter behandlar dem och 

bestämmer vilka regler som ska antas. (IFRS/IAS, 2009, s. 3) Enligt EU förordningen är 

det obligatoriskt för alla noterade bolag att följa IFRS. Svenska koncerner som är 

noterade ska därmed följa standarderna som IASB gett ut och som är antagna av EU. 

Detta innebär att alla antagna standarder i IFRS och IAS ska tillämpas. Skillnaden 

mellan IAS och IFRS är att IAS gavs ut före år 2001 och IFRS efter. En av de 

standarder som direkt rör koncernredovisningen och som är intressant i vår 

undersökning är IFRS 3 Rörelseförvärv, där vissa delar av IAS 38 Immateriella 

tillgångar och IAS 36 Nedskrivningar ska tillämpas. IFRS 3 började tillämpas år 2005.  

(Marton, 2009, s. 1) Eftersom vår studie behandlar koncerner vill vi beskriva de 

standarder av IFRS och IAS som dessa företag enligt lag är tvingade att följa och hur 

goodwill ska behandlas. 

 

3.2 IFRS 3 – Rörelseförvärv 

 

IFRS 3 ska tillämpas av företag som genomför ett rörelseförvärv. Ett rörelseförvärv är 

ett sammanförande av företag eller verksamheter till en rapporterande enhet. (IFRS/IAS, 

2009, s. 91) Som vi nämnde tidigare är reglerna i IFRS 3 nya från 2005. Förvärvaren får 

från och med detta år endast tillämpa förvärvsmetoden.  

 

Förvärvsmetoden är uppdelad i tre steg som innebär att 1) förvärvaren ska identifieras, 

2) anskaffningsvärdet ska beräknas för förvärvet och 3) anskaffningsvärdet för 

rörelseförvärvet ska fördelas på förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt 

eventualförpliktelser vid förvärvstidpunkten. Förvärvsmetoden innebär att de tillgångar 

som går att identifiera, skulderna och eventualförpliktelserna hos den förvärvade 

enheten ska värderas till dess verkliga värden vid tidpunkten för förvärvet. Den del av 

anskaffningsvärdet som överstiger det verkliga värdet netto av detta, ska redovisas som 

goodwill till dess anskaffningsvärde. Goodwill ska redovisas som en tillgång hos 

förvärvaren. Goodwill i ett rörelseförvärv kan ses som en betalning för framtida 

ekonomiska fördelar som inte går att redovisa separat eller enskilt identifiera. De nya 

reglerna från och med 2005 innebär även att goodwill årligen ska testas om ett 

nedskrivningsbehov föreligger (IAS/IFRS, 2009, s. 93-99), vilket närmare beskrivs 

under IAS 36 Nedskrivningar.  
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3.3 IAS 38 Immateriella tillgångar 

 

Immateriella tillgångar är identifierbara icke monetära tillgångar utan fysisk form. Det 

kan nämnas att som monetära tillgångar räknas kontanter och andra tillgångar som kan 

förvandlas till kontanta medel till fastställbara belopp. För att skilja immateriella 

tillgångar från goodwill krävs att de immateriella tillgångarna är identifierbara. De 

immateriella tillgångarna ska även kunna avskiljas från företaget genom till exempel 

försäljning, uthyrning eller överlåtelse. Det finns vissa immateriella tillgångar som inte 

är avskiljbara från företaget, och då främst rättigheter i form av juridiska eller 

avtalsenliga rättigheter. Ett annat krav på immateriella tillgångar är att företaget har 

kontroll över dessa, det vill säga att företaget kan säkerställa att framtida ekonomiska 

fördelar kommer företaget till användning samt att andra företag är begränsade från att 

ta del av dessa fördelar. Den tredje punkten som ska uppfyllas av en immateriell tillgång 

är att de framtida ekonomiska fördelarna kan dras till användningen av tillgången. Detta 

kan till exempel vara intäkter från försäljning av produkter eller tjänster samt 

kostnadsbesparingar. (IFRS/IAS, 2009, s. 487-488) 

 

En tillgång är immateriell om den uppfyller de tre kriterierna om identifierbarhet, 

kontroll och framtida ekonomiska fördelar. Om en post inte klarar av att uppfylla dessa 

kriterier för en immateriell tillgång blir skillnaden att den kostnadsförs direkt. Ett 

undantag gäller vid rörelseförvärv då dessa poster istället tillfaller som en del av 

goodwill vid tidpunkten för förvärvet. (IFRS/IAS, 2009, s. 487) Detta leder oss in på 

denna studies primära objekt, nämligen goodwill. 

  

Goodwill uppkommer vid företagsförvärv som en del av de immateriella tillgångar som 

förvärvas. I enlighet med IFRS 3, är de immateriella tillgångarna skilda från goodwill i 

redovisningen om tillgångarna kan beräknas till verkligt värde på ett tillförlitligt sätt, 

oavsett hur den föregående ägaren valt att redovisa detta tidigare. Det krav som ställs på 

separeringen mellan goodwill och immateriella tillgångar är att tillgången uppfyller de 

tre ovanstående kriterierna. En viktig skillnad är att internt upparbetad goodwill, vilket 

kan vara utgifter som uppstår för att generera framtida ekonomiska fördelar, inte 

uppfyller IFRS/IAS kriterier för att redovisas som en immateriell tillgång och därför 

kostnadsförs direkt. (IFRS/IAS, 2009, s. 490-493) 

 

3.4 Goodwill 

 

För att närmare förklara vad goodwill består av har Johnson och Petrone (1998, s. 295) 

identifierat sex delar som goodwill består av. 

 

1) Köpeskillingen är för hög 

Om köpeskillingen drivs upp av budgivning eller felaktiga analyser av förvärvets 

värde tas detta upp som goodwill 

 

2) Det verkliga värdet av synergieffekter som skaps vid en sammanslagning  

De synergier som är unika och skapas vid sammanslagningen redovisas här som 

goodwill till verkligt värde. 

 

3) Omvärdering av det bokförda värdet till verkligt värde 

Detta uppstår vid ett förvärv om det bokförda värdet är lägre än det verkliga värdet. 
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4) Värdering av andra tillgångar till verkligt värde som tidigare inte 

redovisats 

Detta kan till exempel vara immateriella tillgångar som inte tidigare redovisats 

eftersom de inte kunnat identifieras eller inte möter de identifieringskriterier som 

finns. 

 

5) Värdering till verkligt värde av företagets framtida fortlevnad 

De effekter som ett förvärv skapar, i form av möjlighet till högre avkastning och 

lägre risktagande genom sammanslagningen av två företags nettotillgångar. 

 

6) Övervärdering av köpeskillingen vid förvärvet 

Övervärdering av tillgångar till exempel finansiella tillgångar eller nettotillgångar 

bidrar till denna del av goodwill 

 

3.5 IAS 36 – Nedskrivningar 

 

Syftet med IAS 36 är att ange de metoder som företag ska använda för att säkra att 

företagets tillgångar inte redovisas till ett högre värde än dess återvinningsvärde. En 

immateriell tillgång ska skrivas ned då redovisat värde överstiger återvinningsvärdet. 

(IFRS/IAS, 2009, s. 441) Återvinningsvärdet definieras som det värde av framtida 

kassaflöden en tillgång genererar. Kassaflödet från en tillgång kan genereras antingen 

genom att den säljs, vilket är verkligt värde minus försäljningskostnader, eller genom att 

den används och kallas då tillgångens nyttjandevärde. (Marton, 2009, s. 39) 

Återvinningsvärdet är det högsta av de två, det vill säga det högsta av tillgångens 

verkliga värde minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde (IFRS/IAS, 2009, s. 

446-455). Goodwill går inte att sälja separat eftersom det inte är en identifierbar 

tillgång, och kan därmed inte ha ett verkligt värde minus försäljningskostnader, utan 

enbart ett nyttjandevärde (Marton, 2009, s. 39).    

 

 
Figur 1. Beskrivning av hur återvinningsvärdet beräknas.  

 

De företag som förvärvat goodwill ska varje år se om det föreligger ett 

nedskrivningsbehov hos tillgången (IFRS/IAS, 2009, s. 447). För att beräkna ett 

nyttjandevärde för goodwill tittar man på kassaflöden som tillgången genererar i 

företaget. Det kan finnas svårigheter med att beräkna ett nyttjandevärde för varje 

enskild tillgång. Företagen får då slå ihop tillgångarna i kassagenererande enheter som 

väntas bli gynnade vid synergierna av förvärvet. (IFRS/IAS, 2009, s. 446-455; Marton, 

2009, s. 39) Goodwill som uppstår vid ett rörelseförvärv ska ses som en betalning av 
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tillgångar som väntas ge framtida ekonomiska fördelar som företagen inte kan 

identifiera och inte kan redovisas som en separat tillgång. Då goodwill fördelats på 

kassagenererande enheter ska ett nedskrivningsbehov föreligga om det redovisade 

värdet för de redovisade tillgångarna är större än återvinningsvärdet för den 

kassagenererande enheten. Nedskrivningsbeloppet ska fördelas genom att först minska 

det redovisade värdet för goodwill som kommer från den kassagenererande enheten, 

innan övriga tillgångar skrivs ned. (IFRS/IAS, 2009, s. 455-459) Nedskrivningen 

redovisas som en kostnad i rapport över totalresultat (Marton, 2009, s. 39).  

 

3.6 Svårigheterna med nedskrivning av goodwill 

 

Förändringarna av regelverket IFRS/IAS från år 2005 har lett till en rad konsekvenser 

för de företag som är bundna till att använda dessa. Eftersom förändringarna påverkar 

företagen har vissa forskare inriktat sig på att förklara och undersöka de svårigheter som 

kan uppstå. Hamberg, Paananen och Novak (2009 s. 21-22) har i sin studie konstaterat 

att nedskrivningar av goodwill inte blivit större vid införandet av de nya reglerna 2005, 

än vad de var när avskrivningar av goodwill användes. Istället visar studien att den 

totala andelen goodwill har ökat, vilket de förklarar genom att antalet rörelseförvärv 

ökat samt att de större företagen höjt sin andel goodwill i förhållande till totala 

tillgångar. Författarna diskuterar även om införandet har medfört att företagsledningarna 

har fått ett större inflytande. Goodwill ska numera testas för nedskrivning vilket enligt 

författarna innebär att det krävs bedömningar om detta från företagsledningen.   

 

Just bedömningar av företagsledningen är något som två andra forskare tittat närmare 

på. Ramanna och Watts (2008, s. 2) undersökte införandet av den motsvarande 

standarden till IFRS 3 i USA, SFAS 142. Standarden kräver att företagen måste använda 

sig av overifierade bedömningar av verkligt värde, för att redovisa goodwill. 

Standardsättarna hävdar att dessa bedömningar gör att företagsledningen tillåts att 

redovisa sin privata information om framtida kassaflöden. Enligt agentteorin kommer 

istället ledningen att använda denna overifierade information för att styra över de 

finansiella rapporterna till fördel för dem själva. Dessa båda argument undersöker 

Ramanna och Watts (2008, s. 1-5) genom att studera företag som har 

marknadsindikationer på att de behöver skriva ned goodwill. Frekvensen av företag som 

väljer att inte skriva ned goodwill är 69 procent enligt undersökningen. Resultatet i 

denna undersökning visar att företagsledningen undviker nedskrivningar av goodwill 

när de ges möjlighet till det, vilket stämmer överens med agentteorin i detta område.  

 

Det finns flera fördelar och nackdelar med tillämpningen av IFRS i olika länder. 

Målsättningen med det nya regelverket där verkligt värde redovisas är att redovisningen 

av vinster och förluster visas när de uppstår. Vinster blir tydligare för omgivningen, 

balansräkningen blir därmed mer tillförlitlig och förekomsten av kreativ bokföring 

minskar. Ball (2005, s. 12) ser en del negativa aspekter med införandet av värdering till 

verkligt värde. Incitamenten att manipulera de verkliga värden som finns när 

företagsledningen kan tjäna pengar på att övervärdera tillgångarna. Vid kriser kan de 

verkliga värdena utnyttjas för att minska förluster och det är möjligt för 

företagsledningen att använda olika värderingsmodeller och variabler vid värderingen 

till verkligt värde.  

 

Att just värderingen av goodwill är ett problem är något som diskuterats under en längre 

tid. De framtida ekonomiska fördelarna företaget förväntas få av goodwillposten kan 
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diskuteras. Att antagandena som görs för att fastställa ett eventuellt nedskrivningsbehov 

skapar incitament för kreativ bokföring är något som flera forskare menar. (Van de Poel 

et al, 2009, s. 3; Hamberg et al, 2009, s. 21-22)   

 

3.7 Kreativ bokföring 

 

Företagsledningar har i vissa fall möjlighet att välja hur de vill redovisa en transaktion. 

Flexibiliteten som skapas genom detta, med det ursprungliga syftet att främst ge 

ledningen möjlighet att på ett sanningsenligt sätt beskriva den ekonomiska verkligheten, 

kan leda till att företagsledningen väljer att redovisa med ett annat syfte som istället ger 

fördelar för företagsledningen och intressenter. (Riahi-belkaoui, 2004, s. 57) Enligt 

Healy och Wahlen (1999, s. 366) och Riahi-belkaoui (2004, s. 57) uppstår kreativ 

bokföring när ledningen i ett företag använder bedömningar i finansiella rapporter och i 

transaktioner för att missleda intressenter om det ekonomiska läget i företaget.  

 

Diskussionen om kreativ bokföring startade 1972 när Abraham Briloff skrev boken 

Unaccountable accounting. Boken kritiserades hårt för dess påhopp på specifika företag 

och branscher, men även för att den hade en negativ inställning till revisionsfirmorna 

och deras arbete. (Benston, 1974, s. 348) Diskussionen kring kreativ bokföring fick ny 

fart vid Enron skandalen i början på 2000-talet. Deras kreativa bokföring i samarbete 

med revisionsfirman Arthur Anderson gav upphov till en av de största förändringar av 

redovisningsstandarder som genomförts någonsin. (Wilson & Cambell, 2003, s. 27)  

 

Kända skandaler tillsammans teorier om kreativ bokföring gör att ämnet är intressant att 

studera och det finns ett stort antal studier kring kreativ bokföring där infallsvinklarna 

till forskningen är flera. Chai och Tung (2002, s. 1351) har till exempel undersökt 

förekomsten av kreativ bokföring i börsnoterade företag i USA på 1990-talet. 

Författarna fann empiriska bevis att företagsledningar medvetet drar ner sina vinster för 

att öka framtida vinster och bonusar. De fann även att de företag som går bra väljer att 

redovisa sina finansiella rapporter tidigare än företag som går dåligt. Företagen som har 

sämre resultat använder sig även i större utsträckning av kreativ bokföring eftersom de 

väljer att ytterligare försämra sina resultat i de finansiella rapporterna. Enligt författarna 

är det därför viktigt att skapa ett regelverk som visar den finansiella rapporteringen så 

snabbt som möjligt, det vill säga att rapporteringen tidsmässigt sker nära inträffandet av 

de ekonomiska händelserna, vilket därmed skulle ge mindre utrymme för kreativ 

bokföring.  

 

Francis, Hanna och Vincent (1996, s. 118) undersökte om ett företags beslut om en 

nedskrivning av tillgångar beror på kreativ bokföring eller om beslutet beror på andra 

faktorer. Anledningen till kreativ bokföring kunde vara att företaget inte gör en 

nedskrivning även när det behövs eller att företaget endast gör nedskrivningar när det är 

fördelaktigt för dem. Nedskrivningen som företaget gjorde kunde även reflektera de 

sjunkande värdena hos företagets tillgångar på grund av exempelvis dålig framgång hos 

företaget, det ekonomiska klimatet eller förändringar i ledningens strategier och berodde 

i detta fall inte på kreativ bokföring. Författarna kom fram till att båda faktorerna hade 

betydelse vid ett nedskrivningsbeslut. Däremot skiljde sig betydelsen mellan olika 

tillgångar. Kreativ bokföring spelade en liten eller ingen roll i ett beslut om 

nedskrivning hos inventarier eller materiella tillgångar. Hos andra tillgångar som var 

mer godtyckliga som exempelvis goodwill eller omstruktureringskostnader hade kreativ 

bokföring en betydligt större roll. Enligt Kent, Monem och Cuffe (2008, s. 216) 
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förekommer kreativ bokföring i form av bland annat stålbad och inkomstutjämning. 

 

Flera studier som används i uppsatsens teoretiska referensram har funnit att kreativ 

bokföring förekommer i företagsvärlden och då exempelvis vid nedskrivning av 

goodwill. Vikten av att undersöka om det förekommer kreativ bokföring kan motiveras 

genom att det ger regelsättarna mer empiriska bevis på hur reglerna tillämpas i 

verkligheten. Därmed får de bättre förutsättningar att utveckla regelverken. För att 

undersöka fenomenet kreativ bokföring har vi valt ut en typ av kreativ bokföring som vi 

finner intressant i sammanhanget, det vill säga stålbad.  

 

3.8 Stålbad 

 

Stålbad och resultatutjämning är två olika former av kreativ bokföring. (Arya, Glover & 

Sunder, 1998, s. 8) Stålbad är då företaget gör en överskattning av kostnaderna för att 

minska tillgångarna, vilket minskar framtida utgifter. Förhoppningen är att denna 

engångsförlust ska diskonteras på marknaden av analytiker och investerare som kommer 

att fokusera på framtida vinster. (Sevin & Schroeder, 2005, 49) Företag gör stålbad så 

att vinsterna ser sämre ut än vad de redan är under en period, genom att till exempel 

göra stora nedskrivningar av tillgångar under perioden för att inte belasta framtida 

resultat. (Jordan & Clark, 2004, s. 64) Detta görs ofta under år då vinsterna är låga eller 

obefintliga, så att framtida vinster inte belastas. Anledningen till detta är att jämna ut 

eller öka framtida vinster. När vinsterna är höga kommer företaget agera för att jämna ut 

vinsterna över perioder snarare än att ta ett stålbad. (Jordan & Clark, 2004, s. 64; Sevin 

& Schroeder, 2005, s. 49) Om exempelvis vinsterna för en period är så dåliga att målen 

ändå inte går att nå oberoende med vilken redovisningsmetod som används, kan chefer 

ha incitament att ytterligare minska vinsterna. De kan då skjuta upp intäkter till en 

framtida period. På detta sätt påverkas inte den nuvarande bonusen och ökar 

möjligheterna att möta framtida mål. (Healy, 1985, s. 86) 

Figur 2. Förklaring av stålbad och resultatutjämning. 
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Det finns flera studier som gjorts för att testa om företag tar stålbad under en period. 

Kirshenheiter och Malumad (2002, s. 780) kom fram till att då företagen har ”dåliga” 

nyheter, det vill säga när kassaflödet är lågt, rapporterar chefer maximalt möjliga 

kostnader. Detta eftersom de föredrar att ta ett dåligt resultat i den nuvarande perioden 

för att redovisa högre vinster i framtiden. Om istället nyheterna är ”bra” jämnar 

cheferna ut vinsterna, för att öka precisionen av deras förväntande vinster. Deras 

slutsatser visade att dessa former av strategier är frekventa och robusta inom företagen i 

undersökningen. 

 

Till skillnad från Kirshenheiter och Malumad, har Christensen, Paik och Stice (2008, s. 

624) inte funnit att företagen använder sig av stålbad. Istället har deras undersökning 

som kollar på företagens uppskjutna skatter visat att företagen är ovilliga att använda 

bedömningar och periodiseringar för att tillämpa kreativ bokföring och stålbad. 

Författarna menar att trots att den största delen av företagen inte använder sig av stålbad 

så finns det en liten grupp av företag som gör detta, vilket enligt dem bekräftar 

existensen av fenomenet. De anser även att deras studie kan tillföra viktig information 

till den pågående debatten om den finansiella redovisningen ska vara lagreglerad eller 

principbaserad. Principbaserad redovisning anses öppna dörren för strategisk kreativ 

bokföring, vilket resultatet från deras studie bestrider. Författarna diskuterar att detta 

kan bero på att revisorerna i dagsläget har en god inblick i företagens transaktioner och 

redovisning.   

 

Sun och Rath (2008, s. 1-3) studerade om företag i Australien utnyttjade kreativ 

bokföring under åren 2000-2006 vid sin redovisning. De studerade företag i olika 

industrier och studerade både stora och små företag. De fann att företagen använde sig 

av kreativ bokföring och därmed stålbad och resultatutjämning inom alla de industrier 

de undersökte. De avgörande faktorerna som påverkade om ett företag skulle göra 

kreativ bokföring och stålbad var avkastningen på totala tillgångar, ROA, och storleken 

på företaget. Det var de som hade lågt ROA och de små företagen som använde sig av 

stålbad. Författarna föreslog även att ett företags egenskaper som till exempel ett 

företags storlek kan hjälpa regelskaparna att skapa bättre standarder för att få högre 

kvalité på den finansiella informationen. 

 

Holland och Jackson (2004, s. 102) trodde att anledningen till att större företag undviker 

kreativ bokföring och stålbad beror på att de är föremål för en större granskning av 

investerare, analytiker och myndigheter. Författarna studerade om företag använde sig 

av stålbad vid uppskjutna skatter. Enligt Elliot och Shaw (1988 s. 113) var det de större 

företagen som i större utsträckning använde sig av stålbad. Anledningen till detta trodde 

författarna kunde vara att större företag kan vara mer politiskt känsliga och kan dra till 

sig mer politisk uppmärksamhet. Denna politiska känslighet kan göra att ledningen i 

större företag engagerar sig i kreativ bokföring, genom att sänka vinster, för att minska 

den politiska exponeringen. 

 

Riedl (2004, s. 823) undersökte vilka faktorer som låg bakom nedskrivningar av 

tillgångar med lång livslängd före och efter införandet av den nya standarden i USA, 

SFAS Nr. 121. De fann att ekonomiska faktorer hade ett svagare samband med 

nedskrivningen och istället fanns det ett större samband mellan stålbad och 

nedskrivningen efter standardens införande. Slutsatserna de kom fram till var att den 

nya standarden hade minskat kvalitén på redovisningen. Detta eftersom de 

underliggande ekonomiska händelserna reflekterades sämre och att standarden innehöll 
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för mycket subjektiva  antaganden.    

 

3.9 Stålbad och nedskrivning av goodwill 

 

Det finns även studier som har undersökt om företag använder stålbad även vid 

nedskrivningen av goodwill. Jordan & Clark (2004 s. 63) studerade 100 olika företag i 

USA då de nya reglerna (SFAS No. 142) om att årligen testa nedskrivning av goodwill 

infördes år 2002. De valde att undersöka år 2002, eftersom företagen då kunde ha 

incitament att göra nedskrivningar det första året då de nya reglerna infördes.  

 

De bakomliggande orsakerna till dessa incitament kunde vara att företagen kunde påstå 

att de nedskrivningar som gjordes under det första året efter införandet av reglerna 

kunde redovisas som en förändring av redovisningsprincip. Det skulle därmed inte 

påverka företagens rörelseintäkter. Författarna fann att de företag som gjorde 

nedskrivningar under 2002 hade signifikant lägre resultat än de som inte valde att 

genomföra dessa nedskrivningar. Under 2001, då reglerna om nedskrivning av goodwill 

inte fanns, hade de båda grupperna liknande nivåer av resultat. Slutsatserna var att 

företagen använde sig av stålbad under det första året efter införandet av 

nedskrivningsreglerna. (Jordan & Clark, 2004, s. 63) Eftersom denna studie endast 

undersökte om det fanns stålbad vid införandet av den nya standarden genomförde 

författarna även en annan studie vid ett senare tillfälle. Jordan, Clark och Vann (2007, s. 

23) kom där fram till att stålbad även förekom under de senare åren, även om 2002 var 

det år då företagen utnyttjade stålbad mest. I denna studie undersöktes endast stora 

företag som var registrerade på Fortune 200.   

 

Det finns även andra studier som undersökt sambandet mellan goodwill och stålbad. 

Van de Poel et al (2009, s. 4) kom fram till att företag använder stålbad vid nedskrivning 

av goodwill. Författarna studerade ett antal företag i 15 länder i Europa för att se om det 

fanns ett samband mellan nedskrivningar av goodwill och kreativ bokföring. De 

studerade även om nedskrivningen av goodwill enligt IFRS skiljde sig mellan olika 

länder. De slutsatser författarna hade var att ett företags beslut om nedskrivningar 

påverkas av kreativ bokföring. Det skiljer sig också mellan olika länder och beroende på 

vilken revisor ett företag har. De länderna med en hög kvalité på det rättsliga systemet 

hade mindre kreativ bokföring. De företag som hade en av de fyra största 

revisorsfirmorna utnyttjade kreativ bokföring mindre vid nedskrivning av goodwill. 

Slutsatserna var även att företagen ofta gjorde nedskrivningar då resultaten var oväntat 

låga, eller då deras resultat var oväntat höga, för att jämna ut resultaten. Författarna fann 

alltså slutsatser att företag använde sig av både stålbad och resultatutjämning.   

 

Sevin och Schroeder (2005, s. 47, 53) gjorde en liknande studie då de studerade om 

företag tog stålbad vid införandet av SFAS No. 142 i USA år 2001. Författarna 

inkluderade dock om det fanns några skillnader mellan stora och små företag, det vill 

säga om stora eller små företag mer eller mindre utnyttjade stålbad vid införandet av de 

nya redovisningsstandarderna. De studerade 120 företag år 2002 och 2001. Slutsatserna 

var att små företag använde strategier av stålbad vid införandet av standarden i större 

utsträckning än stora företag. Anledningen till detta kunde vara att små företag har en 

högre procentuell andel goodwill av totala tillgångar än större företag. Övergången till 

SFAS No. 142 kunde därför ha en större påverkan på små företag än större. För att se en 

översikt av tidigare studier och resultaten av dem, se bilaga 1.  
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Utifrån tidigare forskning har det bekräftats att kreativ bokföring i form av stålbad 

förekommer vid nedskrivning av goodwill. De nya redovisningsreglerna inom IFRS har 

införts för att ge en bättre bild av företagens finansiella prestation samt att 

redovisningsreglerna skulle bli mer överensstämmande i ett internationellt perspektiv. 

Målsättningen med nedskrivningsprövningen av goodwill var även att företagen inte 

skulle ges möjlighet att välja mellan olika metoder för att redovisa värdet på goodwill. 

Empiriska studier har visat att målsättningen med detta till viss del uppfyllts eftersom 

företagen inte längre ges möjlighet att redovisa förändringar i goodwill på olika sätt. 

Faktum kvarstår dock att de nya redovisningsreglerna fortfarande ger företagsledningen 

möjlighet att göra antaganden och bedömningar vid prövningen av goodwill 

nedskrivningar. Detta leder till att företagsledningen har möjlighet att utöva kreativ 

bokföring, vilket kan skada intressenterna till företaget men även ger upphov till att 

hålla diskussionen om utvecklingen av standarderna vid liv. Vår första förväntning är 

därför:  

 

Förväntning 1: Företag som har ett ovanligt lågt resultat gör mer nedskrivningar.  

 

Tidigare forskning har visat att det kan finnas skillnader mellan små och stora företag 

när det gäller nedskrivningar av goodwill. Hur redovisningsstandarderna kring 

nedskrivningar av goodwill påverkar beroende på företagsstorlek kan därför vara 

intressant att belysa. Vilken typ av företagsstorlek som eventuellt i större utsträckning 

använder sig av kreativ bokföring i form av stålbad kan hjälpa till att svara på i vilka 

företag som detta är ett problem samt hur reglerna ska förändras för att detta ska lösas. 

Detta ger därför grunden till vår andra och tredje förväntning:  

 

Förväntning 2: Små företag gör mer nedskrivningar vid ett ovanligt lågt resultat. 

 

Förväntning 3: Stora företag gör inte mer nedskrivningar vid ett ovanligt lågt resultat. 
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4. Praktisk metod 

 

Detta kapitel behandlar uppsatsens urval och insamlingsprocess. Vi presenterar även 

undersökningens variabler och hur de är tillämpade i tidigare forskning för att visa på 

dess betydelse i vår studie. Kapitlet avslutas med en diskussion om uppsatsens 

sanningskriterier där styrkor och svagheter belyses.  

 

4.1 Kvantitativ datainsamlingsprocess 

 

Valet av en kvantitativ metod kommer från undersökningens problem och syfte. Vi 

strävade efter att hitta och mäta samband mellan nedskrivningar av goodwill och 

företagsstorlek samt oväntat negativa resultat. Kvantitativa metoder försöker ofta hitta 

samband mellan olika kategorier eller företeelser och resultaten kan ofta uttryckas i 

siffror och bearbetas statistiskt (Bjereld et al, 2003 s. 108).  

 

Metoden i sig innebär att vi har försökt finna samband och mönster genom att 

kvantifiera materialet och undersöka variabler. Vidare betraktas den kvantitativa 

metoden som en forskningsstrategi som lägger tonvikten på kvantifiering vid insamling 

och analys av data (Bryman & Bell, 2005 s. 40.) För att besvara vårt syfte om stålbad 

påverkar ett företags beslut om nedskrivning krävdes det ett större antal företag och 

därmed en kvantifiering av data. Den kvantitativa metoden har också en koppling till det 

deduktiva angreppssättet och den positivistiska kunskapssynen, vilket stämmer väl 

överens med vårt synsätt i studien. Den kvalitativa metoden hade inte gett oss möjlighet 

att finna statistiska samband mellan stålbad och nedskrivning av goodwill och eftersom 

vi inte vill skapa oss en djupare förståelse för problemet passar den kvantitativa 

metoden.   

 

I en kvantitativ undersökning är en viktig faktor kausalitet när forskningen är 

förklarande. Den kvantitativa forskningen går inte enbart ut på att beskriva en företeelse 

utan även att företeelsen i fråga förklaras och att orsakerna till den undersöks. Det är 

även vanligt att man inom den kvantitativa forskningen använder oberoende och 

beroende variabler. Den oberoende antas här förklara den beroende variabeln. (Bryman 

& Bell, 2005, s. 99-100) I denna studie har vi använt oss av beroende och oberoende 

variabler. Vi har även haft som mål att med den empiri vi presenterar analysera 

resultatet tillsammans med tidigare forskningen från den teoretiska referensramen. 

Genom detta tillvägagångssätt fick vi även möjlighet att försöka förklara empirin och på 

så sätt inte bara skapa en beskrivande bild av fenomenet. Detta gav oss även möjlighet 

att diskutera orsakerna till det uppkomna resultatet.  

 

4.2 Urval 

 

Huvudsyftet med studien var alltså att undersöka om stålbad förekommer vid 

nedskrivning av goodwill. Första steget i urvalsprocessen var därför att begränsa urvalet 

till de företag som är tvingade att följa reglerna i IFRS/IAS vid sin koncernredovisning. 

Vi har använt oss av databasen Affärsdata och studerat årsredovisningar för att samla in 

vår information. Vi har gjort ett totalurval som innebär att samtliga publika koncerner 

har använts. I detta fall använde vi samtliga publika koncerner från databasen affärsdata 

och vi har därmed haft ett totalurval eftersom vi använt data från hela målgruppen.    

 

Samtliga företag som finns med i undersökningen är noterade koncerner, som har en 
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koncernredovisning publicerad vid observationen samt är registrerade aktiebolag i 

databasen affärsdata. Detta innebär således att de ska följa IFRS/IAS. Antalet företag 

var 396 vid detta urval. Vi har endast valt att inkludera de företag som hade en ingående 

balans i goodwill under 2008, eftersom det endast är dessa företag som kan ha skrivit 

ned goodwill. Det är endast de företagen som har haft goodwill som är intressanta i vår 

studie eftersom vi vill undersöka de variabler som påverkar ett beslut om en 

nedskrivning. Efter att ha eliminerat de företagen som inte hade goodwill som ingående 

balans under 2008 fanns 263 företag kvar. 

 

Vi har valt att inkludera samtliga segment från databasen affärsdata förutom segmentet 

finans och försäkring. Motiveringen till detta var att finans och försäkring avviker från 

de andra segmenten då försäkrings- och finansföretagen till exempel följer andra 

redovisningsregler än vad som är praxis för övriga segment. Anledningen till att vi 

väljer att inkludera alla resterande verksamheter var att de gav en tillräcklig mängd 

observationer av nedskrivningar för att kunna besvara vårt syfte på studien. I den andra 

delen av urvalsprocessen valde vi att exkludera de företag som inte hade alla variabler 

som vi undersökte i sin årsredovisning, vilket räknas som bortfall. Bortfallet bestod av 

19 företag och försäkrings- och finansföretagen bestod av 41 stycken företag.  Efter 

elimineringen av försäkrings- och finansföretagen samt de företag som saknade 

variabler fanns 203 företag kvar. Dessa företag utgör vårt empiriska urval som studien 

grundas på.  

 

Antalet företag som hade tillgångar över 450 miljoner svenska kronor och därmed 

räknades till gruppen stora företag var 124. Små företag var till antalet 79 och 

representerade de företag med tillgångar under 450 miljoner svenska kronor.  

  

Tabell 1. Antal företag i uppsatsen 

  

 Små företag Stora företag Totalt antal 

företag 

Antal 79 124 203 

 

4.3 Databearbetning 

 

Informationen är hämtad från databasen affärsdata och företagens årsredovisningar. 

Informationen har hämtats från året 2008, eftersom det är året vår studie baseras på, 

samt även från 2007 eftersom vi använde förändringar mellan åren i ett antal 

kontrollvariabler. Vi har studerat tidigare studier inom ämnet för att välja ut variabler. Vi 

kommer beskriva de variabler som vi valt att inkludera under avsnittet 4.8 

Undersökningens variabler. Datainsamlingen från samtliga 203 företag har bearbetats 

och kodats i programmet Minitab. Vi har sedan gjort regressionsmodeller som vi 

analyserat utifrån om vi har funnit statistiskt signifikanta samband mellan den beroende 

variabeln och den oberoende variabeln. Vi har sedan analyserat och diskuterat empirin 

tillsammans med den insamlande tidigare forskningen för att försöka förklara de 

uppkomna resultaten. 
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4.4 Access och bortfall 

 

Informationen om företagen har hämtats från databasen affärsdata och företagens 

årsredovisningar. Information som har behövts har varit om företagen har goodwill 

upptagen som en tillgång, om de har gjort nedskrivningar för året 2008, samt 

information kring de kontrollvariabler som vi inkluderat i vår studie. Företagen är enligt 

lag skyldiga att redovisa information om goodwill och om de genomfört nedskrivningar 

under året. Årsredovisningarna är dessutom offentliga handlingar som är lätta att få 

tillgång till. Det har därför inte uppstått något problem för oss gällande att få tillgång till 

information som behövts för att genomföra vår empiri. Däremot har vissa företag inte 

fullständig information i varken affärsdata eller på sina årsredovisningar och dessa 

företag har därför uteslutits ur studien. Ofullständiga uppgifter betyder i de flesta fall 

här att informationen i årsredovisningarna har varit otydlig. De företag som inte har haft 

fullständig information från årsredovisningarna eller affärsdata har räknats som bortfall. 

Till antalet var bortfallet 19 företag men vi tror inte att det kan ha påverkat uppsatsens 

resultat nämnvärt.      

  

4.5 Undersökningens variabler 

  

4.5.1 Beroende variabler 

 

I vår studie har vi använt nedskrivningar av goodwill (Nedskrivning) som vår 

beroendevariabel. Nedskrivning av goodwill är en indikatorvariabel som i studien visar 

1 när ett företag gjort en nedskrivning under året 2008 och 0 om företaget inte gjort en 

nedskrivning. Denna variabel grundar sig på en tidigare studie av Van de Poel et al 

(2009). I denna studie använde vi nedskrivningar av goodwill eftersom vi ville se om 

stålbad påverkar ett beslut om nedskrivning.   

 

4.5.2 Oberoende variabler 

 

Undersökningsvariabler  

 

Studiens undersökningsvariabel var Stålbad (Stålbad). Undersökningsvariabeln stålbad 

har i likhet med Riedl (2004, s. 823), Francis et al (1996, s. 127) och Van de Poel et al 

(2009, s. 18) formulerats som en variabel när resultatet är oväntat lågt. Som ett 

indikation på stålbad har vi använt deras definition. Vi har gjort en indikatorvariabel 

som får värdet 1 när förändringen i resultatet före avskrivningar från 2007 till år 2008 

dividerat med totala tillgångar för år 2007 är mindre än medianen för de negativa 

värdena. De andra värdena får siffran 0. Företag med större negativa förändringar 

förväntas att ha mer gjorda nedskrivningar av goodwill, därför förväntar vi oss ett 

positivt samband mellan variabeln för stålbad och vår första förväntning om 

nedskrivningar.    

 

Vi undersökte även om en eventuell förekomst av stålbad skiljde sig mellan små och 

stora företag för att besvara vårt delsyfte. För att kunna besvara detta har vi delat in det 

totala antalet företag i två olika grupper och sedan gjort regressioner för vardera grupp. 

De två grupperna var små och stora företag. Dessa separerades genom att stora företag 

representerades av de som hade totala tillgångar överstigande 450 000 000 kronor. De 

små företagen var de företag som hade totala tillgångar understigande 450 000 000 

kronor. Sevin och Schroeder (2005, s. 47) använder denna definition i sin studie för att 
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skilja på små och stora företag. Vi separerade grupperna och testade sedan två modeller 

för att kolla om stålbad hade påverkan i stora respektive små företag. Vi förväntade oss 

ett positivt samband mellan stålbad och nedskrivning av goodwill i små företag och 

inget samband mellan stålbad och nedskrivning av goodwill i stora företag. 

 

Kontrollvariabler 

 

I kontrollvariablerna har vi inkluderat ett mått i procent på hur mycket goodwill i 

förhållande till totala tillgångar företagen har, för att kontrollera hur detta påverkar deras 

nedskrivningsbeslut (GW). Vi har även använt oss av variabler för att kontrollera den 

ekonomiska effekten på företagens nedskrivningsbeslut. För att kontrollera en 

övergripande ekonomisk faktor har vi använt förändringen av avkastning på tillgångar 

(ROA). Vi har även använt förändringen i avkastning på omsättning (ROS) för att 

kontrollera om ekonomiska faktorer påverkar nedskrivning av goodwill. För att 

kontrollera för företagsspecifika effekter har vi använt oss av två andra variabler. 

Omsättningen (OMS), är förändringen av företagens omsättning från år 2007 till år 

2008, dividerat med totala tillgångar. Ett annat mått är förändringen av företagets 

kassaflöde, (KFL), från år 2007 till år 2008. Kontrollvariablerna har använts av tidigare 

forskare som Van de Poel et al (2009, s. 18) och Francis et al (1996, s. 127). Den sista 

kontrollvariabeln vi använt oss av är företagsstorlek (Ftgstorlek) som visas genom 

företagens tillgångar. 

 

4.5.3 Modellförklaring  

 

Beroende variabel 

 

Nedskrivning = Indikatorvariabel som antar värdet 1 om en nedskrivning är redovisad 

för år 2008, annars 0. 

 

Undersökningsvariabel 

 

Stålbad = indikatorvariabel för stålbad. Antar värdet 1 om företagets resultat före 

avskrivningar från år 2007 till år 2008, dividerat med totala tillgångar för år 2007 är 

under medianen av de negativa värdena.  

 

Kontrollvariabler 

 

GW = Mått för företagens ingående balans av goodwill genom totala tillgångar 

ΔROA = Företagens förändring av ROA från år 2007 till år 2008 

ΔROS = Företagens förändring av ROS från år 2007 till år 2008 

ΔOMS = Företagens förändring av deras omsättning från år 2007 till år 2008, dividerat 

med totala tillgångar i slutet av år 2007 

ΔKFF = Företagens förändring kassaflöde från verksamheten för år 2007 till år 2008 

genom totala tillgångar vid slutet av år 2007.  

Ftgstorlek = Företagens totala tillgångar. 

 

För att testa om både små och stora företag använder sig av stålbad delade vi upp dessa i 

tre olika grupper, vilka var samtliga företag, stora företag samt små företag. 

Regressionstester gjordes i vardera av dessa grupper, för att testa om stålbad 

förekommer inom respektive grupp. I empirin redovisas varje grupp i en modell.
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4.6 Sammanfattning av variabler 
 

Tabell 2. Översikt över uppsatsens variabler 
 

Information Förklaring 

Beroendevariabel  

Nedskrivning Om företaget har gjort en nedskrivning på 

goodwill 

Oberoendevariabel  

Undersökningsvariabel  

Stålbad Om företaget har ett ”oväntat” lågt 

resultat 

Kontrollvariabler  

GW Företagets goodwill andel goodwill av 

totala tillgångar 

ROA Företagets förändring i avkastning på 

totala tillgångar 

ROS Företagets förändring i avkastning på 

omsättning 

OMS Företagets förändring i omsättning/ totala 

tillgångar  

KFF Företagets förändring i kassaflöde/ totala 

tillgångar 

Ftgstorlek Företagets storlek i totala tillgångar 
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4.7 Sanningskriterier  

  

4.7.1 Reliabilitet  

 

Reliabiliteten handlar om måtten och mätningarnas pålitlighet. Det finns olika faktorer 

som man tar hänsyn till vid ett mått på reliabilitet. En av faktorerna är stabilitet och 

innebär att måttet är stabilt över tid och att urvalet inte fluktuerar. En annan faktor är 

intern reliabilitet vilket innebär hur följdriktiga och pålitliga observationerna är. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 94) Det finns flera sätt att stärka reliabiliteten i en 

undersökning. Ett sätt är att vara noggrann vid beskrivningen av undersökningen så att 

andra har möjlighet att replikera studien och därmed se om resultaten blir desamma. 

(Bjereld et al, 1999, s. 105) 

 

Vår studie har genomförts med hjälp av företags årsredovisningar och databasen 

affärsdata. Detta gör att resultaten inte fluktuerar över tiden eftersom en replikerande 

har stor möjlighet att använda samma observationer vid en ny mätning. Företagen är 

även enligt lag tvingade att redovisa finansiell information och därför anser vi att det vid 

nya studier även där kommer att vara lätt att få tillgång till materialet.  

 

Det som kan påverka reliabiliteten i vår studie är de företag där det saknades 

information på vissa variabler. Vid upprepande studier kan dessa påverka, men då 

bortfallet var i liten omfattning anser vi inte att resultatet skulle påverkas nämnvärt. Vi 

har även varit noggranna vid genomförandet av datainsamlingen, men det finns 

naturligtvis en risk att den mänskliga faktorn har påverkat insamlingen.  

 

Det krävs en hög reliabilitet för att kunna uppfylla höga krav på validitet. Reliabilitet är 

en nödvändighet men det är inte tillräckligt för att uppfylla villkoren för validitet. 

(Bjereld et al, 1999, s. 106)  

 

4.7.2 Validitet 

 

Validitet är till vilken utsträckning det vi undersöker är det vi vill undersöka. Oftast 

skiljer man på omedelbar validitet och innehållslig validitet. Den omedelbara validiteten 

kan uppfattas som låg eller hög och om måttet speglar innehållet i det begrepp som är 

aktuellt. (Bjereld et al, 1999, s.102; Bryman och Bell, 2005, s. 96) Innehållslig validitet 

är om begreppet förklarar de flesta eller samtliga aspekter av den teoretiska 

definitionen.  

 

I vår studie har vi valt att studera hur stålbad påverkar ett nedskrivningsbeslut. Vi har 

gått igenom tidigare vetenskapliga artiklar för att bestämma hur vi ska genomföra 

mätningarna i studien. Vi tillämpade liknande mått som tidigare forskare använt vid 

studier på nedskrivning av goodwill och stålbad. Vid datainsamlingen studerade vi 

årsredovisningar från företagen och använde databasen affärsdata för att få fram 

information. Vid datainsamlingen uppstod därmed inget tolkningsutrymme eftersom det 

enda vi behövde var de redovisade siffrorna kring de olika variablerna. Eftersom 

tidigare vetenskaplig forskning har använt liknande variabler samt att det inte uppstod 

något tolkningsutrymme vid datainsamlingen gör att vi anser att vi mäter det vi vill och 

avser att mäta.    
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5. Empiri 
 

Empirikapitlet är indelat i ett avsnitt med beskrivande statistik för de tre modellerna 

som testas, ett avsnitt för de preliminära regressionerna och ett avsnitt där de tre 

modellerna för stålbadets påverkan på nedskrivning av goodwill studeras i 

regressionsmodeller.  

 

5.1 Beskrivande statistik 

 

Av de totala antal företagen som är med i studien är 38,9 procent små medan 61,1 

procent är stora företag. Av de totalt 203 företagen har 24,1 procent av de små företagen 

valt att skriva ner goodwill medan det inom de stora företagen var 25,6 procent. Totalt 

sett har alltså 49,7 % av företagen valt att skriva ner goodwill under året. Av de stora 

företagen valde 52 av 124 företag att skriva ned goodwill vilket motsvarar 41,9. För de 

små företagen är motsvarande siffra 62 %.   

 

Tabell 3. Beskriver andel företag och andel nedskrivningar 

 

 Antal Stora företag Små företag Totalt 

Företag 203 61,1 % 38,9 % 100 % 

Nedskrivning andel 

av företagen 

101 25,6 % 24,1 % 100 % 

 

Tabell 4. Hur stor andel av företagen som gjort nedskrivningar i respektive grupp 

  

 Antal Nedskrivning Ej 

nedskrivning 

Totalt 

Nedskrivning stora 

företag 

52/124 41,9 % 58,1 % 100 % 

Nedskrivning små 

företag 

49/79 62 % 38 % 100 % 

 

5.1.1 Modell 1 – Samtliga företag 

 

Den första tabellen nedan visar beskrivande statistik för samtliga företag i studien och 

deras nedskrivningar. Studien bestod totalt av 203 företag och deras nedskrivningar av 

goodwill under året 2008. De minsta nedskrivningarna låg på 0 kronor. Medianen för 

samtliga företags nedskrivningar av goodwill var även det 0, vilket innebär att minst 

hälften av alla företag inte gjorde någon nedskrivning av goodwill under året. 

Medelvärdet på gjorda nedskrivningar av goodwill var 80 miljoner kronor. Den andra 

tabellen nedan är en beskrivning av indikatorvariabeln stålbad för samtliga företag 

under året 2008. Undersökningsvariabeln är omkodad till en indikatorvariabel där 0 står 

för företag som inte hade ett oväntat lågt resultat och 1 för de företag som hade ett 

oväntat lågt resultat under 2008. Medelvärdet för stålbad ligger på 0,2562 vilket 

indikerar att cirka en fjärdedel av samtliga företag hade ett oväntat lågt resultat under 

2008.       
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Tabell 5. Beskrivande statistik för beroendevariabel för samtliga företag  

 

Variabel Antal Medel Standard-

avvikelse 

Min Median Max 

Nedskrivning 203 80908 662681 0 0 9098000 

 

Tabell 6. Beskrivande statistik för undersökningsvariabeln för samtiliga företag 

 

Variabel Antal Medel Standard-

avvikelse 

Min Median Max 

Stålbad 203 0,2562 0,4376 0 0 1 

 

Tabellen nedan visar beskrivande statistik för samtliga våra kontrollvariabler. Tabellen 

visar beskrivande statistik för de 203 stycken företag som ingår i vår studie. Den visar 

medelvärde, standardavvikelsen, minimivärdet, maximivärdet och medianen. Andelen 

goodwill i förhållande till totala tillgångar varierar mellan 0,0001 till 0,8517 vilket visar 

att det finns en stor variation till hur mycket goodwill i förhållande till tillgångar 

företagen har. Samtidigt ligger medelvärdet och medianen på 0,1921 respektive 0,1649 

vilket kan indikera på att maximivärdet är något extremt. Förändringen av avkastningen 

på totala tillgångar (ROA) har ett negativt medelvärde och median vilket indikerar att 

företagen hade en negativ utveckling mellan 2007 och 2008. Företagens totala tillgångar 

varierar mellan ungefär 4 miljoner och 28 miljarder vilket visar att det finns en stor 

spridning mellan hur mycket tillgångar företagen har och i denna studie även har 

påverkan om företagen benämns som stora eller små. Förändringen av kassaflödet 

genom de totala tillgångarna (KFF) är positivt för samtliga företag i genomsnitt, 

eftersom medelvärdet ligger över noll på 0,0352.  

 

Tabell 7. Beskrivande statistik för kontrollvariablerna för samtliga företag  

 

Variabel Antal Medel Standard- 

avvikelse 

Min Median Max 

GW 203 0,1921 0,1755 0,0001 0,1649 0,8517 

ROA 203 -0,0404 0,1812 -1,5258 -0,0186 0,7519 

 

ROS 203 

 

-1,55 20,26 -287,32 -0,01 6,60 

OMS 203 0,1090 0,3406 -1,8626 0,0713 1,8754 

KFF 203 0,0352 0,2439 -0,8428 0,0151 2,6679 

Ftgstorlek 203 9598023 29513561 4139 715943 2856840

0 

 

5.1.2 Modell 2 - Stora företag 

 

De inledande tabellerna i modell två visar beskrivande statistik för de företag som 

definieras som stora i denna studie. Antalet stora företag var 124 till antalet. Vid 

nedskrivning av goodwill för de stora företagen var den minsta nedskrivningen noll, 

vilket innebär att företagen inte genomförde någon nedskrivning. Även medianen var 

noll vilket innebär att bland de stora företagen gjorde minst hälften ingen nedskrivning 

av goodwill. Medelvärdet för nedskrivningarna var cirka 123 miljoner kronor. Den 
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andra tabellen visar indikatorvariabeln stålbad bland de stora företagen i studien. Även i 

denna tabell motsvarar 0 de företag som inte hade ett oväntat lågt resultat medan 1 är de 

företag som hade ett oväntat lågt resultat. Medelvärdet ligger här på 0,2177 vilket 

indikerar att cirka en femtedel av de stora företagen hade ett oväntat lågt resultat.   

 

Tabell 8. Beskrivande statistik för beroendevariabeln för stora företag 

 

Variabel Antal Medel Standardavvi

kelse 

Min Median Max 

Nedskrivning 124 123304 844716 0 0 9098000 

 

Tabell 9. Beskrivande statistik för undersökningsvariabeln för stora företag 

 

Variabel Antal Medel Standard-

avvikelse 

Min Median Max 

Stålbad 124 0,2177 0,4144 0 0 1 

 

I tabellen nedan visas beskrivande statistik för samtliga våra kontrollvariabler för de 

stora företagen som ingår i studien. Tabellen visar beskrivande statistik för de 124 

stycken företag som har tillgångar på överstigande 450 miljoner kronor och därmed 

benämns som stora företag. Medelvärdet för företagens tillgångar ligger på cirka 15,6 

miljarder vilket kan indikera på att företagen i studien är väldigt stora eller att vissa 

företag är extremt stora. (GW) beskriver goodwill i förhållande till totala tillgångar och 

bland de stora företagen var medelvärdet 0,1932 vilket innebär att i genomsnitt bestod 

cirka en femtedel av tillgångarna av goodwill. Förändringen för avkastningen av totala 

tillgångar (ROA) för de stora företagen hade ett medelvärde på -0,02342 och en median 

på -0,01370. Detta innebär att i genomsnitt hade företagen en negativ utveckling för 

avkastningen på totalt kapital mellan 2007 och 2008. Förändringen för omsättningen 

genom de totala tillgångarna (OMS) hade ett medelvärde på 0,01205 och medianen låg 

på 0,0655 vilket indikerar att de stora företagen hade en positiv utveckling av 

omsättningen mellan 2007 och 2008.      

 

Tabell 10. Beskrivande statistik för kontrollvariablerna för stora företag 

 

Variabel Antal Medel Standard-

avvikelse 

Min Median Max 

GW 124 0,1932 0,1656 0,0001 0,1680 0,6773 

ROA 124 -0,02342 0,07027 -0,37238 -0,0137 0,27749 

ROS 124 -0,0161 0,1843 -0,8477 -0,0100 1,5920 

OMS 124 0,01205 0,2898 -0,3688 0,0655 1,8754 

KFF 124 0,0156 0,1188 -0,2858 0,0129 0,4450 

Ftgstorlek 124 1560620

4 

36564779 451533 217238

5 

2856840

0 
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5.1.3 Modell 3 Små företag 

 

Den tredje modellen visar beskrivande statistik för de små företagen i studien. 

Tabellerna nedan visar den beskrivande statistiken för nedskrivningarna av goodwill och 

stålbad för de små företagen i studien. Antalet små företag var 79 i denna studie. Det 

minsta värdet för nedskrivning var noll, vilket innebär företagen som inte gjorde någon 

nedskrivning av goodwill. Medianen var till skillnad från de andra modellerna inte noll 

utan 510, vilket indikerar att över hälften av de små företagen gjorde en nedskrivning av 

goodwill. Medelvärdet för nedskrivningar av goodwill var cirka 14 miljoner för de små 

företagen. Indikatorvariabeln stålbad var utformat som i de ovanstående modellerna, där 

1 indikerar om företagen har ett oväntat lågt resultat och noll indikerar att de inte hade 

ett oväntat lågt resultat. Medelvärdet var 0,3165 vilket innebär att cirka en tredjedel av 

de små företagen hade ett oväntat lågt resultat.  

 

Tabell 11. Beskrivande statistik för beroendevariabeln för små företag 

 

Variabel Antal Medel Standard-

avvikelse 

Min Median Max 

Nedskrivning 79 14364 68774 0 510 576699 

 

Tabell 12. Beskrivande statistik för undersökningsvariabeln för små företag 

  

Variabel Antal Medel Standard-

avvikelse 

Min Median Max 

Stålbad 79 0,3165 0,4681 0 0 1 

 

Den sista tabellen för kontrollvariablerna kommer från de små företagen i studien. 

Variationen av ROS för de små företagen varierar från -287,32 till 6,6 vilket visar att 

skillnaden mellan minimivärdet och maximivärdet för denna variabel varierar mest i 

gruppen små företag i förhållande till stora företag. ROA har ett minimivärde på -1,5258 

och ett maximivärde på 0,7519. Medelvärdet och medianen för förändringen i 

avkastningen på totala tillgångar (ROA) är negativ vilket innebär att de små företagen 

haft en negativ utveckling på detta mellan 2007 och 2008. När det gäller förändringen 

på omsättningen genom totala tillgångar (OMS) är det i genomsnitt en positiv 

utveckling eftersom medelvärdet och medianen ligger över på 0,0910 respektive 0,1317.  

   

Tabell 13. Beskrivande statistik för kontrollvariablerna för små företag 

 

Variabel Antal Medel Standardavvi

kelse 

Min Median Max 

GW 79 0,1903 0,1908 0,0004 0,1544 0,8517 

ROA 79 -0,0671 0,2759 -1,5258 -0,0238 0,7519 

ROS 79 -3,95 32,46 -287,32 -0,01 6,60 

Oms 79 0,0910 

 

0,4093 -1,8626 0,1317 1,3118 

KFF 79 0,0670 0,3618 -0,8428 0,0196 2,6679 

Ftgstorlek 79 167460 121199 4139 145372 448900 
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5.2 Preliminära regressioner och t-tester 

 

Vi kommer först att presentera resultaten av de enskilda regressionerna och t-testen. Vi 

vill här visa vad undersökningsvariablerna ger för resultat när de testas enskilt. När vi 

sedan presenterar de fullständiga regressionsmodellerna adderar vi kontrollvariablerna i 

multipla regressionsmodeller. Vi presenterar dessa även om sambanden förändras vid de 

multipla regressionsmodellerna. Dessa modeller är förberedande inför de fullstäändiga 

regressionsmodellerna som sedan genomförs. 

 

Tabell 14. Enskilda t-test på nedskrivning  

. 

Undersökningsvariabel Stålbad T-test P-värde 

Samtliga företag -0,63 0,526 

Stora företag -0,69 0,000 

Små företag -0,28 0,779 

 

Tabell 15. Enkel logistisk regression på nedskrivning  

 

Undersökningsvariabel Stålbad Z-test P-värde 

Samtliga företag -3,13 0,02 

Stora företag -1,82 0,068 

Små företag -2,53 0,011 

 

T-testerna visade i alla tre modellerna ett negativt värde. Detta innebär att 

nedskrivningen ökar vid användning av stålbad. Av de tre testerna är det endast i de 

stora företagen som resultatet är signifikant med ett p-värde på 0,000. Detta innebär att 

förekomsten av stålbad inte kan bekräftas i de små företagen och inte heller i samtliga 

företag.  

 

Vad gäller Z-testerna har samtliga undersökningsvariabler ett negativt värde men här är 

finns det signifikanta sambandet i de små företagen och i samtliga företag. Detta gäller 

på signifikansnivån 0,05 och då finns inget signifikant samband för stora företag där p-

värdet ligger på 0,068. Vi kan därför visa de enkla regressionerna och t-testerna inte 

visar signifikanta resultat på samma variabler. Vid de multipla regressionerna kommer 

vi istället att presentera de signifikant säkerställda slutsatser som vi får från 

regressionerna. Där kan de statistiska sambanden fastställas.     
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5.3 Regressionsmodeller 
 

5.3.1 Modell 1 Samtliga företag 
 

Tabell 16. Resultatet från regressionsanalyserna för samtliga företag 

 

Predictor      Coef            SE Coef       T P 

Constant                          0,39893 0,05999    6,65   0,000 

Stålbad 0,39760      0,08503    4,63   0,000 

GW 0,0659       0,2038    0,32   0,747 

ROA -0,1264 0,2215 -0,57   0,569 

ROS -0,000521       0,001717   -0,30 0,762 

OMS -0,1014      0,1055   -0,96   0,338 

KFF -0,0442      0,1432   -0,31   0,758 

FtgStorlek 0,000                  -0,000 -0,85   0,397 
 

S = 0,467032   R-Sq = 16,2%   R-Sq(adj) = 13,2% 

 

Analys av variationen 

 

Source             DF       SS        MS       F       P 

Regression         7    8,2157   1,1737   5,38   0,000 

Residual Error   195   42,5331   0,2181 

Total             202   50,7488 
 

Modell 1 är en regressionsmodell som beskriver sambandet mellan nedskrivningar av 

goodwill, undersökningsvariabeln och kontrollvariablerna för samtliga företag i studien. 

Regressionsmodellen visar ett signifikant samband mellan nedskrivningar och de 

testade variablerna. Detta eftersom p-värdet är 0,000 och f-testet är 5,38 för den 

fullständiga regressionsmodellen. 16,2 procent av variationen förklaras genom denna 

regressionsmodell. När det gäller de enskilda undersöknings- och kontrollvariablerna 

finns endast ett signifikant samband mellan nedskrivningar och undersökningsvariabeln 

stålbad, där p-värdet är 0,000 och t-testet 4,68. De kontrollvariabler som undersöks har 

inget signifikant samband med nedskrivningarna när de testas i denna modell.                                                                                                                      

 

5.3.2 Modell 2 Stora företag 

 

Tabell 17. Resultatet från regressionsanalysen för stora företag 

 

Predictor Coef SE Coef T P 

Constant 0,30113 0,08276 3,64 0,000 

Stålbad 0,6482 0,1384 4,68 0,000 

GW 0,2284 0,2659 0,86 0,392 

ROA 1,7134 0,9097 1,88 0,062 

ROS 0,0007 0,2576 0,00 0,998 

OMS -0,2321 0,3626 -0,64 0,523 

KFF -0,1451 0,1594 -0,91 0,365 

FtgStorlek -0,000 0,000 -0,32 0,752 
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S = 0,460775   R-Sq = 18,4%   R-Sq(adj) = 13,5% 

 

Analys av variationen 

 

Source             DF       SS        MS       F       P 

Regression         7    5,5652   0,7950   3,74   0,001 

Residual Error   116   24,6283   0,2123 

Total             123   30,1935 
 

Modell 2 förklarar hur undersökningsvariabeln och kontrollvariabeln påverkar 

beroendevariabeln nedskrivningar av goodwill. I denna regressionsmodell finns ett 

signifikant samband mellan de testade variablerna och nedskrivning av goodwill 

eftersom p-värdet är 0,001 och f-testet 3,74. Variationen i regressionsmodellen förklaras 

till 18,4 procent. Även i denna regressionsmodell finns ett signifikant samband mellan 

undersökningsvariabeln stålbad och nedskrivning av goodwill. I de stora företagen är p-

värdet 0,000 för stålbad. De övriga kontrollvariablerna visar inget signifikant samband 

med nedskrivningar av goodwill när de testas i denna modell.    
 

 

5.3.3 Modell 3 Små företag 

 

Tabell 18. Resultatet för regressionsanalysen för små företag 

 

Predictor      Coef            SE Coef       T P 

Constant                          0,5844      0,1106    5,29   0,000 

Stålbad 0,2849       0,1305    2,18   0,032 

GW -0,0519      0,3335   -0,16   0,877 

ROA -0,1862       0,2394   -0,78   0,439 

ROS -0,000469    0,001822   -0,26   0,798 

OMS -0,1176      0,1492   -0,79   0,433 

KFF -0,0582      0,1684   -0,35   0,731 

FtgStorlek -0,00000026   0,00000048   -0,55   0,583 
 

S = 0,465452   R-Sq = 17,3%   R-Sq(adj) = 9,2% 

 

Analys av variationen 

 

Source            DF       SS        MS       F       P 

Regression        7    3,2258   0,4608   2,13   0,048 

Residual Error   71   15,3818   0,2166 

Total             78   18,6076 
 

Den tredje modellen visar de små företagen med tillgångar understigande 450 miljoner. 

Denna regressionsmodell förklarar även den sambandet mellan nedskrivningar av 

goodwill, undersökningsvariabeln och kontrollvariablerna. I detta fall finns ett 

säkerställt signifikant samband på signifikansnivån 0,05 för hela regressionsmodellen 

eftersom p-värdet 0,048 understiger detta. Variationen som förklaras av 

regressionsmodellen är 17,3 procent. När det gäller undersökningsvariabeln stålbad har 

den ett samband med nedskrivning av goodwill även här eftersom p-värdet 0,032 är 

signifikant på signifikansnivån 0,05.    
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6. Analys och diskussion 
 

Analys och diskussionskapitlet knyter samman den teoretiska referensramen med 

empirin från denna studie. Vi diskuterar även vad vi tror att de funna resultaten har för 

betydelse samt hur utvecklingen av redovisningsstandarderna och hanteringen av 

goodwill kan se ut i framtiden.   

 

Vårt syfte var att se om kreativ bokföring i form av stålbad påverkar ett företags beslut 

om en nedskrivning av goodwill. Vårt delsyfte var att se om stålbad förekommer i både 

stora och små företag.   

 

6.1 Förekomst av kreativ bokföring 

 

Syftet med den nya standarden IFRS 3 var att förbättra standarderna så att de bättre 

reflekterar den finansiella rapporteringen från företagen. Enligt Riahi-belkaoui (2004, s. 

57) samt Healey och Wahlén (1999, s. 366) har företagen möjlighet att välja hur de vill 

redovisa olika transaktioner. Syftet med detta är att beskriva de finansiella rapporterna 

så sanningsenligt som möjligt. I vissa fall kan dock flexibiliteten bidra till att 

företagsledningen väljer att redovisa en transaktion så det blir fördelaktigt för dem 

själva och att det missleder intressenter. Enligt våra regressionsmodeller fann vi ett 

statistiskt signifikant samband mellan stålbad och nedskrivning av goodwill i alla tre 

modeller. Eftersom vi fann att kreativ bokföring påverkar ett företags beslut om 

nedskrivning tror vi att syftet med de finansiella rapporterna inte uppnås till fullo. Enligt 

Van de Poel et al (2009, s. 3) och Hamberg et al (2009, s. 21-22) så kan bedömningarna 

och antaganden som sker vid fastställandet av nedskrivningar skapa incitament för 

kreativ bokföring.  

 

Vår studie bekräftar förekomsten av kreativ bokföring och vi anser därför att forskarnas 

resonemang om antaganden och bedömningar kan vara riktiga. Vi tror som forskarna att 

bedömningar och antaganden kan hjälpa företagarna att bättre spegla verkligheten i 

deras finansiella rapporter, men även att detta öppnar dörren för kreativ bokföring. I 

denna studie har vi bara undersökt en typ av kreativ bokföring, nämligen stålbad. 

Genom att undersöka fler typer av kreativ bokföring, till exempel resultatutjämning, 

hade vi eventuellt kunnat ge fler förklaringar till hur företagen använder sig av kreativ 

bokföring. Målet med denna studie var att undersöka om det förekommer kreativ 

bokföring i form av stålbad. Vi anser att vi kan föra en diskussion om anledningarna till 

att företagen gör kreativ bokföring när vi bekräftat att det förekommer i 

undersökningsgruppen.       

 

I vår uppsats fann vi ett samband mellan stålbad och nedskrivning av goodwill. Vi 

hittade däremot inga samband mellan de ekonomiska faktorerna som vi undersökte och 

nedskrivning av goodwill. Detta kan kopplas till Francis et al (1996, s. 118) som menar 

att företagens beslut om en nedskrivning påverkas i högre grad av kreativ bokföring vid 

nedskrivning av godtyckliga tillgångar som till exempel goodwill. De fann att både 

ekonomiska faktorer och kreativ bokföring påverkade beslutet om en nedskrivning, men 

att kreativ bokföring användes i mindre utsträckning vid nedskrivning av materiella 

tillgångar.  

 

Eftersom vi inte hittade något samband mellan ekonomiska faktorer och nedskrivning 

av goodwill finns det en skillnad mellan denna studie och studien av Francis. 
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Förklaringen till detta kan naturligtvis vara att de ekonomiska faktorerna för företagen i 

vår studie inte spelar någon roll vid nedskrivning av goodwill. En annan förklaring av 

denna skillnad kan vara att mätningarna skett på olika sätt, varför också resultaten blivit 

annorlunda. Vi anser att vår undersökning där de ekonomiska faktorerna inte har något 

signifikant samband med nedskrivningar av goodwill ändå har substans, eftersom 

ekonomiska faktorer teoretiskt sätt inte nödvändigtvis behöver påverka hur ett företag 

beslutar om nedskrivning av goodwill. För att exemplifiera detta tror vi inte att 

förändringen av avkastningen på totalt kapital ska påverka hur företaget tror att de 

framtida vinsterna kommer att se ut. Enligt oss behöver inte företagen ta hänsyn till 

detta när de väljer att besluta om nedskrivningar om goodwill.       

 

6.2 Stålbad i de undersökta företagen 

 

Eftersom redovisningen av goodwill bland annat beror på subjektiva antaganden kan 

kreativ bokföring förekomma vid redovisningen av nedskrivning av goodwill. Flera 

forskare har kommit fram till att stålbad förekommer. Van de Poel et al (2009, s. 3) fann 

att stålbad förekommer i olika länder i Europa. Chai och Tung (2002, s. 1351) menar att 

företag använder sig av den här typen av kreativ bokföring då de medvetet drar ned sina 

vinster för att öka framtida vinster. Även Kirschenheiter och Malumad (2002, s. 780) 

fann att företag med dåliga resultat maximerade kostnaderna för att ta ett stålbad under 

perioden. Detta var strategier som är vanligt förekommande strategier inom företagen.  

Utifrån empirin fann vi ett statistisk signifikant samband att stålbad påverkar ett 

företags beslut om en nedskrivning. Om ett företag har ett ovanligt lågt resultat gör de 

mer nedskrivningar än de företag som inte har det.  

 

Christensen et al. (2008, s. 624) fann däremot att de flesta företagen inte använde sig av 

stålbad vid uppskjutna skatter, men att det fanns en liten grupp företag som använde sig 

av denna typ av kreativ bokföring. De menade även att en principbaserad redovisning 

sägs öppna dörrarna för kreativ bokföring, men att deras resultat istället visar motsatsen. 

Detta tror de kan bero på att revisorerna har en bra inblick i företagen.  

 

Skillnaderna i tidigare forskares slutsatser om stålbad förekommer eller inte kan bero på 

att de har undersökt olika saker. Christensen et al undersökte om stålbad förekommer 

vid uppskjutna skatter vilket är en helt annan form av redovisning än nedskrivning av 

goodwill. Företag kanske mer eller mindre använder sig av stålbad vid redovisning av 

olika tillgångar och skulder.    

 

Riedl (2004, s. 823) diskuterade vilka faktorer som låg bakom nedskrivningar av 

tillgångar och fann att ekonomiska faktorer hade ett svagare samband med nedskrivning 

än stålbad. Förändringar av standarderna har försämrat kvalitén av redovisningen 

eftersom de ekonomiska händelserna visas sämre och antaganden och bedömningar 

ökar. Detta visas även i vår uppsats, men vi fann däremot inget samband mellan 

ekonomiska faktorer och nedskrivning av goodwill. Det kan däremot vara så att 

ekonomiska faktorer kan påverka, men att vi inte inkluderat de faktorer i regressionerna, 

eftersom vi har baserat kontrollvariablerna på tidigare studier. Både Christensen et al 

och Riedl menar att förändringarna av standarderna har påverkat redovisningskvalitén. 

Vi har inte undersökt skillnader mellan den nya standarden och kan därför inte dra några 

slutsatser kring det. Däremot så förekommer stålbad bland företagen i vår undersökning 

och därmed anser vi att reglerna kan förbättras. Vi tror till skillnad från Christensen et al 

och i likhet med Riedl att förändringarna av standarderna har medfört att företagen kan 
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använda sig av kreativ bokföring. Däremot vet vi inte om förändringarna har gjort att 

kreativ bokföring minskat eller ökat. Vi ser däremot fördelar med nedskrivningar till 

skillnad från avskrivningar eftersom det ger en mer rättvis bild av det ekonomiska läget 

i ett företag.   

 

Jordan & Clark (2004, s. 63) fann att stålbad förekom i det initiala skedet efter 

införandet av den nya standarden i USA. De trodde att detta berodde på att 

nedskrivningen kunde döljas bakom förändringen av redovisningsprinciperna. Eftersom 

vi har gjort vår undersökning i Sverige finns skillnader i vilka redovisningsstandarder 

som företagen använder sig av gentemot USA. Däremot anser vi att reglerna är lika 

varandra och därför kan diskuteras i vår uppsats. Eftersom deras undersökning är gjord i 

USA vet vi inte om det förekom mer stålbad i det initiala skedet av IFRS 3 i Sverige, 

men vi fann att stålbad förekommer några år efter införandet.  

 

6.3 Stålbad i stora och små företag 

 

Sevin och Schroeder (2005, s. 47-53) fann att små företag i större utsträckning använde 

sig av stålbad vid införandet av de nya standarderna i USA.  Detta trodde de berodde på 

att små företag hade en större procentuell andel av goodwill av totala tillgångar. Sun och 

Rath (2008, s. 1-3) fann att företagen använde sig av kreativ bokföring och därmed 

stålbad och resultatutjämning i de företag som de undersökte. De avgörande faktorerna 

som påverkade om en företag skulle göra kreativ bokföring och stålbad var ROA, och 

storleken på företaget. Det var de som hade lågt ROA och de små företagen som 

använde sig av stålbad.  

 

Holland och Jackson (2004, s. 102) trodde att anledningen till att större företag undviker 

kreativ bokföring och stålbad beror på att de är föremål för en större granskning av 

investerare, analytiker och myndigheter. Elliot och Shaw (1988 s. 113) fann istället att 

stora företag mer använde sig av stålbad. Större företag kan vara mer politiskt känsliga 

och kan dra till sig mer politisk uppmärksamhet. Denna politiska känslighet kan göra att 

ledningen i större företag engagerar sig i kreativ bokföring, genom att sänka vinster, för 

att minska den politiska exponeringen 

 

I vår uppsats hittade vi ett samband mellan stålbad och nedskrivning av goodwill i både 

stora och små företag. Vårt resultat visade även att stålbad inte endast används vid 

införandet av de nya standarderna utan att det även förekommer några år efter 

införandet av både små och stora företag. 

  

Procentuell andel av goodwill och totala tillgångar spelade heller ingen roll vid ett 

nedskrivningsbeslut i vår undersökning, då vi använde det som en kontrollvariabel. 

Detta skiljer sig från vad Sevin och Schroeder diskuterar i sin studie. Tidigare forskning 

har gett olika slutsatser om stålbads förekomst i små och stora företag. Att stålbad 

förekommer i olika utsträckning hos små och stora företag har vi inte funnit i vår 

uppsats. Däremot vet vi inte om det förekommer mer eller mindre stålbad i små och 

stora företag, vi kan endast säga att det förekommer i båda grupper. Det kan finnas 

skillnader i hur stor utsträckning små och stora företag använder sig av stålbad.  

 

Det skulle kunna vara som Holland och Jackson säger, att större företag vill undvika 

kreativ bokföring eftersom de kanske granskas av andra intressenter i större 

utsträckning. Men det kan också vara så att det inte finns några skillnader, att små och 
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stora företag är lika benägna att göra stålbad. De ekonomiska konsekvenserna av ett 

stålbad kan gynna både små och stora företag. Sun och Rath, Holland och Jackson samt 

Elliott och Shaw undersökte också förekomsten av kreativ bokföring och stålbad vid 

andra tillgångar än goodwill. Holland och Jackson undersökte förekomsten vid 

uppskjutna skatter, Sun och Rath om det förekommer i företagen vid tillämpningen av 

all redovisning och Elliott och Shaw om det förekommer vid 

omstruktureringskostnader. Det kan förekomma skillnader i om stålbad förekommer 

beroende på vilka tillgångar och standarder som tillämpas, eftersom vi endast studerat 

förekomsten vid nedskrivning av goodwill.  

 

Att storleken på företaget och avkastningen på totalt kapital skulle ha en inverkan på i 

vilken omfattning stålbad förekommer har vi inte funnit något samband för i vår 

uppsats. Både avkastningen på totalt kapital och storleken användes som 

kontrollvariabler i vår uppsats där det inte fanns något statistiskt signifikant samband 

mellan avkastningen på totalt kapital, företagsstorlek och nedskrivning av goodwill. 

     

6.4 Konsekvenser och framtida utveckling 

 

Syftet med att samordna redovisningen internationellt är att förbättra kvalitén på den 

finansiella redovisningen och att öka jämförbarheten mellan olika årsredovisningar. På 

grund av detta kan standarderna säkert utvecklas ytterligare, för att kvalitén på 

redovisningen ska öka. Utvecklingen av IFRS har genomgått förändringar genom åren 

och standarderna blir mer och mer internationella för att redovisningen ska bli mer 

jämförbar. Det kommer säkerligen ske fler förändringar av standarderna för att 

redovisningen ska visa den verkliga ekonomiska ställningen hos företagen.  

 

Samtidigt är det svårt att skapa standarder som både visar en verklig bild av den 

ekonomiska redovisningen och inte ger företagen möjlighet att utföra kreativ bokföring. 

Eftersom bedömningar och antaganden ökar möjligheten för företagen att ge en korrekt 

bild av företagets ekonomiska ställning ställs regelskaparna inför en svår situation. 

Detta eftersom bedömningar och antaganden även kan öppna dörrarna för kreativ 

bokföring. Här kommer även revisorerna in i bilden, som med sin granskning av 

företagen får en viktig roll vid kontrollen av företagens redovisning. Som Van de Poel 

(2009, s. 4) kom fram till hade ett företags revisor en påverkan i hur kreativ bokföring 

användes. De företag som hade ett av de fyra största revisionsbolagen använde sig 

mindre av kreativ bokföring. Detta kan bero på att dessa revisionsbolag har starkare 

kontroller för att upptäcka detta.  

 

Vi tror även att det kan även vara så att det finns skillnader i olika länder i hur stor 

utsträckning företagen använder sig av kreativ bokföring. Van de Poel et al (2009, s. 4) 

kom fram till kan ett lands rättsliga system bland annat kan ha en påverkan i hur stor 

utsträckning ett företag använder sig av kreativ bokföring. I vår uppsats fann vi att 

kreativ bokföring i form av stålbad förekommer i Sverige, vilket enligt vår mening är ett 

land med hög kvalité på det rättsliga systemet.  

 

Konsekvenserna av att de nya standarderna inrymmer att företag använder sig av stålbad 

kan göra att intressenter blir missledda om det verkliga resultatet. Anledningen till att 

stålbad förekommer kan enligt både tidigare forskare och vår egen uppfattning vara att 

standarderna inrymmer subjektivitet vid bedömningen om en nedskrivning föreligger. 

Eftersom vi endast undersökt förekomsten av stålbad kan det även finnas en risk för att 
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resultatutjämning förekommer bland företagen. Det kan även vara så att stålbad 

förekommer även vid redovisning av andra godtyckliga tillgångar och inte endast vid 

nedskrivning av goodwill. Detta fann exempelvis Francis et al (1996, s. 118) empiriska 

bevis för när han undersökte förekomsten av kreativ bokföring i olika typer av 

tillgångar.  
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7. Slutsatser 
 

Vårt syfte var att se om kreativ bokföring i form av stålbad påverkar ett företags beslut 

om en nedskrivning. Vårt delsyfte var att se om stålbad förekommer i stora och små 

företag. 

 

Förväntningarna vi hade var att:  

 

”Företag som har ett ovanligt lågt resultat gör mer nedskrivningar” 

  

”Små företag gör mer nedskrivningar vid ett ovanligt lågt resultat” 

 

”Stora företag gör inte mer nedskrivningar vid ett ovanligt lågt resultat”. 

 

Våra regressionsmodeller visade ett signifikant statistiskt samband mellan stålbad och 

nedskrivning av goodwill. Vår första förväntning stämde därför att företag som har ett 

ovanligt lågt resultat gör mer nedskrivningar. Eftersom vår tredje förväntning inte 

stämde fann vi därmed inte heller någon skillnad mellan små och stora företag och deras 

användning av stålbad. Våra slutsatser är därför att stålbad förekommer bland företag 

vid nedskrivning av goodwill och det förekommer både i stora och små företag. Vi 

hittade inga andra samband mellan undersökta kontrollvariabler och nedskrivning av 

goodwill.   
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8. Förslag till fortsatt forskning 
 

Denna studie har utgått från att undersöka om stålbad finns i svenska företag under 

2008 vid ett nedskrivningsbeslut av goodwill. I fortsatt forskning skulle det vara 

intressant att rikta in sig på att se om det finns vissa branscher som använder sig av 

stålbad i större utsträckning än andra. Eventuellt kan vissa branscher vara mer benägna 

att skriva ner goodwill. Förmodligen skiljer sig även branscherna sig åt när det gäller 

hur mycket goodwill de har. Därför skulle det vara intressant att se det är  företag med 

mycket goodwill som utnyttjar stålbad eller om det är företag med mindre goodwill i sin 

balansräkning. Naturligtvis kan det vara intressant att utföra samma studie som vi har 

gjort om något eller några år igen. Förändringarna av standarderna har trots allt bara 

några år på nacken och att studera förekomsten av stålbad ytterligare några år senare 

kan därför vara intressant.    

 

Vi tycker även att det skulle vara intressant att se hur revisorer och företag ser på kreativ 

bokföring. Genom att göra en kvalitativ studie kan man se deras uppfattning om detta. 

Det blir då också intressant att undersöka hur de specifikt ser på förändringen av 

goodwill hanteringen från avskrivningskravet till nedskrivningsbeslutet. Genom att göra 

en kvalitativ studie går det även att försöka hitta vad revisorer och företag tycker om 

redovisningsreglerna. På de sätt kan man se vad deras uppfattning är om dagens IFRS 

regler samt vilka förändringar de ser som möjliga för att förbättra och utveckla 

regelverket.  

 

Vi tror även att det skulle vara intressant att se hur goodwillhanteringen skiljer sig 

mellan olika länder. Eftersom många länder använder sig av IFRS går det att jämföra 

om det finns några kulturella skillnader som visar sig i hanteringen av goodwill.   
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Bilaga 1. Tidigare studier och resultaten av dem 
 
Författare Titel på artikeln Viktiga 

faktorer 

Metod Slutsatser 

Hamberg, 

Paananen & 

Novak, 

(2009) 

The Adoption of 

IFRS 3: The Effects 

of Managerial 

Discretion and Stock 

Market Reactions 

Införandet av 

IFRS 3 

Företag från 

OMX Nasdaq 

på 

Stockholmsbörs

en. 

Nedskrivningarna 

är lägre än vad 

avskrivningarna var 

före införandet av 

IFRS 3 

Ramanna & 

Watts, 

(2008) 

Evidence from 

Goodwill Non-

impairments on the 

Effects of 

Unverifiable Fair-

Value Accounting 

Bedömningar 

från 

företagsledni

ngen gjorda 

vid 

nedskrivning

ar 

Företag som 

gjort 

nedskrivningar i 

USA 

Företag undviker 

nedskrivningar när 

det ges möjlighet 

till det 

Ball, (2005) International 

Financial Reporting 

Standards (IFRS): 

Pros and Cons for 

Investors 

Incitament 

att 

manipulera 

redovisninge

n 

Litteraturstudie Det finns både 

positiva och 

negativa aspekter 

av IFRS 

Chai & 

Tung 

(2002) 

The Effect of 

Earnings-

Announcement 

Timing on Earnings 

Management 

Förekomsten 

av kreativ 

bokföring 

Börsnoterade 

företag i USA 

Företagsledningen 

använder sig av 

kreativ bokföring 

vid redovisningen. 

Viktigt att skapa 

bättre finansiell 

rapportering 

Francis, 

Hanna & 

Vincent, 

(1996) 

Causes and Effects 

of Discretionary 

Asset Write-Offs 

Faktorer som 

påverkar 

nedskrivning

ar av 

tillgångar 

Företag i USA 

under åren 

1989-1992 

Nedskrivningar 

görs ofta när det är 

fördelaktigt för 

företagen. 

Ekonomiska 

faktorer och 

ledningens 

strategier påverkar 

beslutet. 

Kirschenhei

ter & 

Melumad, 

(2002) 

Can ‘big bath’ and 

earnings smoothing 

co-exist as 

equilibrium financial 

reporting strategies? 

Kreativ 

bokföring, 

stålbad och 

resultatutjäm

ning 

Företag i USA Kom fram till att 

företag använde sig 

av stålbad och 

resultatutjämning 

Christensen

, Paik & 

Stice, 

(2008) 

Creating a Bigger 

Bath Using the 

Deferred Tax 

Valuation Allowance 

Kreativ 

bokföring 

och stålbad 

vid 

förskjutna 

skatter 

Kollar på SFAS 

109 och studerar 

företag i USA 

Fann inte stöd för 

stålbad i de 

undersökta 

företagen 

Riedl, 

(2004) 

An Examination of 

Long-Lived Asset 

Impairments 

Faktorer som 

påverkar ett 

beslut om 

nedskrivning

ar av 

tillgångar 

Företag i USA 

och standarden 

SFAS 121. 

Fann ett stöd för 

stålbad och 

ekonomiska 

faktorer ej har ett 

stort samband med 

nedskrivningar. 
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med lång 

livslängd 

Nya standarden har 

minskat kvalitén på 

redovisningen 

Jordan & 

Clark, 

(2004) 

Big Bath Earnings 

Management: The 

Case Of Goodwill 

Impairment Under 

SFAS No. 142 

Stålbad och 

nedskrivning 

av goodwill 

Studerade 100 

företag i USA 

första året av 

införandet av 

SFAS 142 

Företag använde 

sig av stålbad 

Jordan, 

Clark & 

Vann 

(2007) 

Using Goodwill 

Impairment to effect 

earnings 

Management during 

SFAS No. 142’s Year 

Of Adoption And 

Later 

Stålbad och 

nedskrivning 

av goodwill 

Replikerade den 

föregående 

studien, men 

undersökte 

också senare år 

Det fanns även 

stålbad några år 

efter införandet 

Van de Poel 

et al, (2009) 

IFRS goodwill 

impairment test and 

earnings 

management: the 

influence of audit 

quality and the 

institutional 

environment. 

IFRS 3, 

stålbad och 

nedskrivning 

av goodwill 

15 länder i 

Europa 

undersöktes 

Företag gjorde 

nedskrivningar vid 

oväntat låga och 

höga resultat, 

därmed stålbad och 

resultatutjämning 

Sevin & 

Schroeder 

(2005) 

Earnings 

management: 

evidence from SFAS 

No. 142 reporting 

Stålbad, 

införandet av 

SFAS 142 

Replikerade 

Jordan & Clark 

(2004) men 

undersökte 

också små/stora 

företag 

Små företag 

använde sig mer av 

stålbad än stora 

Sun & Rath 

(2008) 

An Empirical 

Analysis of Earnings 

Management in 

Australia 

Förekomsten 

av stålbad 

Studerade 

företag i 

Australien 

mellan åren 

2000-2006. 

Företagen använde 

sig av kreativ 

bokföring, stålbad. 

De faktorerna som 

påverkade om en 

företag skulle göra  

ett stålbad var ROA 

och storleken på 

företaget. 

Holland & 

Jackson 

(2004) 

Earnings 

management and 

deferred tax 

Förekomst 

av stålbad 

 Större företag 

använde sig inte av 

stålbad.  



 

 

 

 

 


