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I 

 

Sammanfattning 

Svenska börsnoterade företag började 2005 att tillämpa IFRS 3. Den nya standarden innebär 

att företagen inte längre tillåts skriva av värdet på goodwill utan istället ska företagen årligen 

genomföra nedskrivningstest för att se om ett behov av nedskrivning föreligger. Den nya 

standarden var en del i arbetet att skapa en mer harmoniserad redovisning och därmed öka 

jämförbarheten mellan länder och företag. 

Företag som redovisar under amerikanska US GAAP började 2001 att tillämpa SFAS No. 

142, en standard som motsvarar IFRS 3. Tidigare studier genomförda i USA har visat att 

SFAS no. 142 har skapat möjligheter för subjektiva bedömningar vad gäller värdering av 

goodwill. Dessa studier har visat olika faktorer som påverkar värderingen och därmed 

nedskrivningen av goodwill.  

I och med att det föreligger stora likheter mellan SFAS No.142 och IFRS 3 väcktes ett 

intresse hos oss att undersöka vilka faktorer som påverkar goodwillnedskrivningar bland 

svenska börsnoterade företag. Vi identifierade ett gap i den vetenskapliga teorin vilket ökade 

på vårt intresse ytterligare. Som delsyfte ämnade vi även att undersöka huruvida den nyliga 

lågkonjunkturen påverkat nedskrivningarna av goodwill på något sätt.  

Studien är en kvantitativ studie av deduktivt slag. Det empiriska materialet är baserat 

årsredovisningar från företag noterade på OMX Stockholms small- mid och large-cap listor. 

Som krav hade vi att företagen ska ha varit noterade sedan 2006 då studiens tidsintervall 

sträcker sig mellan 2006-2009.  Data har sedan bearbetats och analyserats i SPSS för att 

generera statistiskt säkerställda resultat att dra slutsatser från.  

Studiens resultat visar att IFRS 3 till viss del skapat samma problem i Sverige som SFAS No. 

142 gjort i USA vad gäller subjektiva bedömningar vid värdering av goodwill.  

Vi fann att byte av verkställande direktör och företagens resultat och storlek var faktorer som 

påverkade företagens beslut gällande nedskrivning av goodwill.  
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1. Inledning 

Syftet med inledningen är att ge en bakgrund till problemet som vår studie baseras på. 

Bakgrunden kommer leda till en problemformulering vilket uppsatsens syfte är att besvara. 

Kapitel avslutas med avgränsningar och studiens disposition.    

1.1 Problembakgrund 
Alla företag som finns noterade i Sverige måste enligt Årsredovisningslagen (SFS 1995:5054) 

årligen presentera sin ekonomiska ställning i en årsredovisning. Årsredovisningen ska enligt 

lag bestå av fyra olika delar; en balansräkning, en resultaträkning, noter samt en 

förvaltningsberättelse. Årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och enligt god 

redovisningssed. Vad som menas med god redovisningssed är svårt att definiera på ett precist 

sätt och kan variera beroende på bransch. Riktlinjer för vad som anses vara god 

redovisningssed kan däremot hämtas ur Årsredovisningslagen (SFS 1995:5054), 

Bokföringslagen (SFS 1999:1078) och de standarder som International Accounting Standard 

Board (IASB) upprättat gällande företagens redovisning.  

Syftet med en årsredovisning är att ge företaget samt externa intressenter så som investerare, 

banker och stat en överskådlig bild över den finansiella ställning som råder inom företaget. 

Företaget använder denna information vid olika beslutstaganden vilket även de externa 

intressenterna gör varför det är av stor vikt att den finansiella informationen speglar en 

korrekt bild av företagets finansiella ställning.  

Balansräkningen är en viktig del i årsredovisningen som företaget och intressenterna använder 

sig av vid beslutstaganden. Balansräkningen består av Eget kapital, Skulder samt Tillgångar. I 

balansräkningen kan tillgångarna vara uppdelade i materiella tillgångar och immateriella 

tillgångar. Det är alltså viktigt att tillgångarna värderas på ett sätt som speglar verkligheten för 

att beslut inte ska tas på felaktiga grunder. Problem som kan uppstå vid värderingen rör dels 

de immateriella tillgångarna. Det finns ingen aktiv marknad för denna typ av tillgång, vilket 

innebär att värderingen måste göras utifrån olika antaganden. Som en naturlig följd av detta 

problem påverkas kvaliteten på årsredovisningen där värdet på de immateriella tillgångarna 

kan ifrågasättas. Redovisningsstandarderna reglerar hur värderingen ska genomföras men 

trots detta finns svagheter.  

Goodwill är ett exempel på en immateriell tillgång och finns i två olika former, internt 

upparbetad goodwill och förvärvad goodwill. Internt upparbetad goodwill kan till exempel 

bestå av ett varumärke eller ett företags goda rykte. Denna typ av goodwill är inte tillåten att 

tas upp som tillgång i redovisningen då det anses svårt att tillförlitligt beräkna värdet på en 

sådan tillgång. Förvärvad goodwill uppstår vid företagsförvärv och är skillnaden mellan det 

verkliga värdet på det förvärvade företagets nettotillgångar och priset köparen betalar. Den del 

av priset som överstiger nettotillgångarna redovisas som goodwill. (Sundgren, Nilsson & 

Nilsson, 2007, s. 117-118)  

Det har sedan många år tillbaka funnits både internationella och nationella normgivare inom 

redovisningen som utfärdat redovisningsstandarder för företag. Amerikanska FASB anses ha 

haft en betydande roll när de formulerat standarderna i US General Accepted Accounting 

Principles (GAAP). Då det amerikanska standardsättningsorganet FASB grundades långt före 

det europeiska organet IASC, så har FASB fått ses som förebild för normgivare världen över. 

Nuvarande FASB grundades 1973 och sedan 1995 har de tillsammans med IASC försökt 
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jämföra och anpassa regelverken efter varandra för att skapa en harmonisering bland 

redovisningsnormerna världen över. (Westmark, 2005, s. 17-19) 

IASC ombildades 2001 till det nuvarande IASB där de nya standarderna går under namnet 

IFRS, vilka har samma status och påverkan som de gamla standarderna IAS (Sundgren et al., 

2007, s. 12) År 2002 tecknade IASB och FASB ett avtal där de båda organen kom överens om 

att gemensamt arbeta för konvergens och harmonisering av de olika standarderna. 

Anledningen till detta var att internationella investeringar ansågs mer riskfyllda då företagen 

använde sig utav olika redovisningsstandarder samtidigt som den globala marknaden ansågs 

behöva en gemensam bas för sin redovisning. (Epstein & Jermacowicz, 2008, s. 8) Under 

2005 blev IAS/IFRS-standarderna obligatoriska för börsnoterade företag i EU (Sundgren, et 

al., 2007, s. 12) 

FASB kom 2001 ut med en ny standard, SFAS No. 142 ”Goodwill and Other intangible 

assets”. Den nya standarden innebar att goodwill inte längre skulle skrivas av utan istället 

årligen testas för nedskrivningsbehov. (FASB, 2000) Som ett resultat av samarbetet mellan 

FASB och IASB gav IASB 2004 ut den nya standarden IFRS 3 ”Rörelseförvärv” där 

avskrivningar av goodwill ersattes med årliga nedskrivningstester.  

Den bakomliggande anledningen till förändringarna av hanteringen av goodwill var att 

diskussioner förts om att den gamla standarden misslyckades med att visa det verkliga värdet 

på goodwill. (Masters-Stout, Costigan & Lovata, 2007, s. 1371) Genom att implementera 

årliga nedskrivningstester förväntades de nya standarderna kunna fånga det verkliga värdet 

och därmed ge användarna av den finansiella informationen en bättre bild av verkligheten och 

som följd av det en bättre grund att fatta sina ekonomiska beslut. (Seetharaman, Sreenivasan, 

Sudha & Yee, 2005, s. 339) 

Ett problem med den nya standarden är att många saknar kunskapen för att mäta och sätta ett 

värde på goodwill. Detta kan i sin tur leda till felaktiga beslutstaganden där företagen tar 

felaktiga investeringsbeslut eller investerare missbedömer värdet på de aktier de köper. 

(Simms, 2006, p. 28) En annan nackdel med årliga nedskrivningstester är att det är mer 

komplext att tillämpa. Det finns ingen specifik regel på hur företagen bör gå tillväga när de 

genomför dessa tester vilket skapar en dörr för egna bedömningar från ledningens sida. Olika 

företag tillämpar olika beräkningar när det kommer till att värdera goodwill. Företag använder 

till exempel olika diskonteringsräntor och olika metoder för att värdera framtida kassaflöden 

vilket skapar problem vid jämförelser mellan olika företag. (Petersen & Plenborg, 2010)  

Det finns många vetenskapliga artiklar och studier kring US GAAP och om bakomliggande 

faktorer till nedskrivningar av goodwill under US GAAP. Det finns däremot väldigt få 

vetenskapliga artiklar och undersökningar som hänvisar till IFRS/IAS. Vi har därför valt att 

studera om några av de faktorer som påverkar amerikanska företag under US GAAP också 

har en inverkan på svenska börsnoterade företag. Samtidigt har vi, utifrån våra tidigare 

kunskaper, egna tankar kring påverkande faktorer som vi även de vill testa.  

Enligt en studie av Seetharaman, et al. (2005, s. 347) existerar det både externa och interna 

faktorer som kan påverka behovet av nedskrivningar av goodwill. De finner att förändringar i 

affärsklimatet, såsom en nedgång i ekonomin, är en extern indikator på att det kan föreligga 

ett nedskrivningsbehov. Även i IFRS/IAS samt US GAAP finns det vissa indikatorer på när 

ett nedskrivningstest är nödvändigt. I båda dessa standarder är en nedgång i ekonomin en 

stark indikator på ett föreliggande nedskrivningsbehov av företagets goodwill. (IAS 36 p. 12, 

SFAS No. 142 p. 28) 
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Under 2007 började världsekonomin falla på grund av den globala finansiella krisen. Detta 

resulterade i en lågkonjunktur vilket betydde att den nya standarden rörande goodwill för 

första gången testades under en nedgång i ekonomin. En lågkonjunktur innebär ofta också ett 

lägre resultat hos företag. Enligt Henry och Smith (2001) finns det ett samband mellan låga 

resultat och höga engångskostnader. Då nedskrivningar av goodwill ses som en 

engångskostnad som påverkar resultatet vill vi testa om ett lågt resultat har någon påverkan på 

goodwillnedskrivningar. Enligt Charles och Stanley (2004, s. 68) kan det finnas ett samband 

mellan höga nedskrivningar av goodwill, låga resultat och användning av så kallade Stålbad 

(Big bath). Stålbad innebär att ett företag förvärrar ett redan dåligt resultat för att förbättra 

resultaten kommande år. (Charles & Stanley, 2004, s. 63) På grund av ovanstående studier vill 

vi testa effekten av en nedgång i ekonomin. Vi gör kopplingen mellan lågkonjunktur och 

nedskrivningar av goodwill genom att se på resultatet då lågkonjunkturer ofta har en negativ 

påverkan på företagens resultat. 

En annan teori som tros ha påverkan på nedskrivningar av goodwill är bytet av verkställande 

direktör. Masters-Stout et al. (2007, s. 1382) studie visar tydliga bevis på att nyanställda 

verkställande direktörer skriver ner mer goodwill än dennes föregångare. Detta resultat 

indikerar att de nya nedskrivningsreglerna implementeras på olika sätt mellan nyanställda och 

gamla verkställande direktörer.   

Verkställande direktörens utbildning och ålder har testats mot faktorer såsom storleken på 

FoU-kostnader (Barker & Mueller, 2002), val av värderingsmetoder (Graham & Harvey, 

2001) och så vidare, där resultaten visar på att det finns vissa skillnader. Vi finner det därför 

intressant att undersöka om utbildning och ålder hos verkställande direktör även kan ha 

påverkan på nedskrivningar av goodwill.   

Som tidigare nämnt har företagen och verkställande direktören stora möjligheter till Earnings 

management som resultat av den nya standarden. Sevin och Schroeder (2005, s. 47) menar i 

deras studie att små företag använder sig av Earnings management i större grad än stora 

företag. De påpekar dock att det finns andra studier som visar det motsatta, det vill säga att 

Earnings management i högre grad implementeras i större företag (Sevin & Schroeder, 2005, 

s. 53). Då nedskrivning av goodwill till stor del influeras av ledningen och dess beräkningar, 

har detta fått oss att fundera på om nedskrivningar av goodwill också kan skilja sig beroende 

på storleken på ett företag.  

Även för revisorn har det uppstått nya problem då den nya standarden om goodwill har fört 

med sig ytterligare bedömningsfrågor och möjligheter för ledningen till kreativ redovisning. 

(Hayn & Hughes, 2006, s. 224) Utifrån våra egna kunskaper vet vi också att olika 

revisionsbyråer kan ha olika normer och regler som påverkar deras revisionsbeslut. Vi vill 

därför testa om olika revisionsbyråer bedömer nedskrivningsbehoven av goodwill olika. 

Tidsspannet i vår studie sträcker sig från 2006 till 2009, anledningen till att vi valde detta 

tidsintervall är att vi under den aktuella tidsperioden genomgått en global finansiell kris.   Den 

nya standarden som innebar nedskrivningar av goodwill istället för avskrivningar, 

introducerades under 2005 och är relativt ny och har därför aldrig prövats under en nedgång 

av ekonomiska förhållanden.  

I den nya standarden finns, som vi tidigare nämnt, ett ”spelrum” för subjektiva bedömningar 

både på företagsnivå samt individnivå då det i standarden inte regleras för hur bedömningarna 

ska göras. Detta är ett problem vilket vi finner intressant och vi vill därför se om verkställande 

direktören utnyttjar ”spelrummet” för personlig vinning.   
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Som vi ovan sett är det en bedömningsfråga inom varje enskilt företag om en nedskrivning är 

nödvändig och det är ofta svårt att göra denna bedömning. Det vi vill undersöka är vilka 

faktorer som kan ligga till grund för en nedskrivning i svenska börsnoterade företag. Vi 

kommer därför testa faktorer från redan befintliga studier och dessutom se om vi kan 

identifiera nya faktorer som kan ha en påverkan. Som bas kommer vi utgå från befintliga 

studier med faktorer som visat sig påverka nedskrivningar av goodwill. Dessa teorier 

behandlar faktorerna; Företagens resultat, Nyanställning av verkställande direktör och 

Företagens storlek. Utöver dessa, vill vi även testa egna hypoteser kring verkställande 

direktörens utbildning och ålder och val av revisionsbyrå för att se om dessa har någon 

påverkan på nedskrivningar av goodwill. 

1.2 Forskningsfråga 
Vilka faktorer påverkar nedskrivningen av goodwill i svenska börsnoterade företag?  

1.3 Syfte  
Standardsättarnas mening med den nya standarden IFRS 3 var att få en harmoniserad och 

jämförbar redovisning, både mellan länder och företag. Studier har dock visat att möjligheten 

för subjektiva bedömningar skapades genom implementeringen av SFAS No. 142 vilket är US 

GAAP:s motsvarighet till IFRS 3. Vårt syfte är att identifiera vilka faktorer som påverkar 

goodwillnedskrivningarna genom att studera svenska börsnoterade företag. Som delsyfte 

ämnar vi även att undersöka huruvida lågkonjunkturen har någon påverkan på nedskrivningar 

av goodwill. 

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att enbart behandla företag på stockholmsbörsens Small- Mid- och 

Largecap listor. Detta innebär att studiens slutsatser kommer vara generaliserbara på företag 

noterade i Sverige. Resultaten från denna studie kan alltså varken generaliseras globalt eller 

på företag utöver dessa listor. Den avgränsas vidare till att enbart behandla åren 2006 till 

2009. Vi har även valt att exkludera de företag som under denna period inte redovisat 

goodwill. Studien fokuserar inte på storleken på goodwillnedskrivningarna utan enbart på om 

en nedskrivning redovisats, oberoende av storlek.  
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Kapitel 8 

Sanningskriterier 

Kapitel 7 

Slutsats och kontribution 

Kapitel 6 

Analys 

Kapitel 5 

Empiri 

Kapitel 4 

Praktisk metod 

Kapitel 3 

Referensram 

Kapitel 2 

Vetenskaplig metod 

1.5 Studiens disposition  
Kapitel 2: Metoden är uppdelad i två delar vilka 

består av vetenskaplig metod och praktisk metod. 

Detta kapitel består av den vetenskapliga metoden 

vars främsta syfte är att ge läsaren en inblick i hur vi 

som författare resonerar då detta påverkar studien 

som helhet. 

Kapitel 3: I detta kapitel redogörs för de teorier som 

har tillämpat i studien. Detta skapar den teoretiska 

grund vi utgår från i empiri, analys och slutsatser. 

Kapitlet är indelat i tre avsnitt för att ge läsaren en 

överskådlig bild av teorin.  

Kapitel 4: Här presenteras den andra delen av 

metoden vars syfte är att ge läsaren en inblick i hur 

vi som författare gått till väga under studiens gång. 

Detta för att möjliggöra en replikation av studien. 

 

Kapitel 5: I detta kapitel redogörs för de statistiska 

tester som genomfört och beskriver utfallet av varje 

test.  

 

Kapitel 6: I detta kapitel knyts teori samman med de 

resultat som visat sig i empirin.  

 

 

Kapitel 7: Utifrån analysen drar vi i detta kapitel 

slutsatser och diskuterar kring vilka faktorer som kan 

ha en påverkan på nedskrivningar av goodwill.  

 

Kapitel 8: Vi avslutar med att kritiskt granska vår 

studie utifrån sanningskriterierna validitet och 

reliabilitet.  

 

 

 

 

Figur 1 Disposition 
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2. Vetenskaplig metod 

Med detta kapitel syftar vi till att förmedla vårt sätt att tänka och se på världen och förmedla 

detta till läsaren av uppsatsen, genom att redogöra för vår kunskapssyn. Det är viktigt att som 

läsare ha vetskap om författarnas syn och sätt att resonera då det omedvetet kan avspeglas i 

studiens avslutande resonemang, slutsatserna. Vi redogör även för vårt val av ämne och den 

förförståelse vi vid starten av uppsatsen besatt. Avslutningsvis förklaras hur vi valt vår 

referensram samt kritik mot de använda källorna.  

 

 

2.1 Ämnesval 
När vi inledde diskussionerna kring ämnesval gick det snabbt upp för oss att vi ville skriva 

om redovisningsstandarder då detta var ett ämne som föll oss i smaken under ett av momenten 

på avancerad nivå. Att vi valde just behandlandet av goodwill berodde delvis på att IFRS år 

2005 givit ut en ny standard berörande goodwill samtidigt som ekonomin nyligen genomgått 

en lågkonjunktur. Kombinationen av detta väckte ett intresse hos oss då vi sedan tidigare vet 

att konjunktursvängningar i ekonomin kan ha effekter på redovisningen inom ett företag. Att 

standarden nyligen implementerats innebär att den inte tidigare testas för påfrestningarna av 

en lågkonjunktur vilket gjorde ämnet aktuellt.  

En annan bidragande faktor till valet av ämne var att vi i slutet av vår utbildning kände att vi 

hade bristande kunskaper om behandlandet av goodwill. Genom att skriva om ämnet fick vi 

möjligheten att skaffa oss en gedigen kunskap, något som vi kommer att ha nytta av i vårt 

framtida arbetsliv som ekonomer. 

2.2 Förförståelse 
Vi har båda två studerat Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå universitet. 

Vi har sedan studiestarten 2007 följt samma inriktning på programmet, med undantag för en 

termin som spenderades utomlands på olika orter. Att vi känt varandra en längre tid är något 

vi värdesätter då vi i uppsatsens påbörjande inte behövde spendera tid på att lära känna 

varandra, dessutom visste vi av erfarenhet att vi har egenskaper som kompletterar varandra på 

ett bra sätt i ett arbete. Vi har båda läst Redovisning på C nivå samt Auditing, Accounting and 

Control på avancerad nivå vilket gör att vi har stora teoretiska kunskaper inom redovisning. 

Ingen av oss har jobbat med redovisning i praktiken, därför är vår praktiska kunskap 

obefintlig. Detta kommer påverka uppsatsen i den mån att det som skrivs är baserat utifrån 

teori.  

2.3 Perspektiv 
Vi ämnar att i denna studie utgå ifrån användarna av den finansiella informationen när vi 

analyserar och drar slutsatser. Vi antar att våra slutsatser kommer att vara av intresse för dessa 

då det är viktigt att vid beslutsfattande vara medveten om hur den finansiella informationen 

kan vara påverkad av subjektiva bedömningar.  

2.4 Vetenskapligt förhållningssätt 
I det vetenskapliga förhållningssättet redogörs för hur författarna ser på världen, filosofin, 

vetenskapen och vad som betraktas som kunskap (Patel & Davidson, 2003 s. 26). Det finns 

två förhållningssätt som dominerar litteraturen kring vetenskaplig forskningsmetod, 



 

7 

 

positivism och hermeneutik. Patel och Davidson (2003, s. 26) nämner dock andra 

förhållningssätt men Johansson-Lindfors (1993, s. 37) redogör för att det finns de som menar 

att det är onödigt att nämna några andra än just positivism och hermeneutik då de övriga 

förhållningssätten är modifikationer av just dessa. 

Bryman och Bell (2003, s. 26) ger fem principer för vad positivism innebär. Principerna 

handlar om att riktig kunskap enbart består av egenskaper som kan bekräftas av sinnena. 

Vidare menas att teorins primära syfte är att ge hypoteser som kan testas och därmed 

möjliggöra ett ställningstagande från författarens sida, vilket vi senare kommer beskriva som 

deduktivt förhållande mellan teori och empiri. Positivismen kan också innebära att kunskap 

nås genom insamling av fakta som i sin tur utgör basen för ställningstagande från författare 

vilket vi kommer att beskriva som induktivt förhållande mellan teori och empiri. Vidare är det 

viktigt att vetenskapen är objektiv alltså fri från tolkningar gjorda av författarna. Sista 

principen handlar om att det ska vara en tydlig distinktion mellan vetenskap och normativa 

påståenden något som uppfylls då normativa påståenden inte kan bekräftas av sinnena.  

Hermeneutiken som ses som positivismens raka motsats handlar i stora drag om tolkning och 

förståelse för den mänskliga existensen. Som sammanfattning kan sägas att positivismen ofta 

fått stå för kvantitativa, statistiska hårddatametoder för analys, naturvetenskapliga 

förklaringsmodeller och en forskarroll som är objektiv. I motsats till det har hermeneutiken 

fått stå för kvalitativ förståelse och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, 

subjektiv och engagerad. (Patel & Davidson, 2003, s. 29) 

Vi anser oss ha ett positivistiskt förhållningssätt i denna studie då vi i vår uppsats vill 

undersöka vilka faktorer som påverkar företags nedskrivningsbeslut gällande goodwill. Vi 

kommer att ta fram olika statistiska förhållanden mellan variabler. För att detta ska vara 

möjligt måste vi ha tillgång till en stor mängd kvantitativ data vilket vi samlar in via svenska 

börsnoterade företags årsredovisningar. Slutsatser dras genom statistiska modeller och tester 

gjorda i SPSS där insamlingen av data är fri från våra egna tolkningar.  

2.5 Ontologiskt synsätt  
Författarnas ontologiska synsätt handlar om hur författarna ser på de sociala aktörernas art 

eller natur. Bryman och Bell (2003, s. 33ff) skriver om två olika synsätt, konstruktionism och 

objektivism. Dessa två synsätt är varandras motsatser där konstruktionism handlar om att 

samhällets sociala företeelser är något som individer i samhället kan vara med och påverka 

medan objektivism menar att sociala företeelser i samhället är oberoende av samhällets 

individer. Vi vill i vår undersökning se vilka faktorer som påverkar nedskrivningen av 

goodwill, vi tror nämligen att införandet av IFRS 3 har gett utrymme för subjektiva 

bedömningar från individer och företag när värdering av goodwill sker. Vårt ontologiska 

synsätt är därför konstruktionistiskt, vilket betyder att vi tror att sociala företeelser går att 

påverkas och influeras av individer genom ett socialt samspel. (Bryman & Bell, 2003, s. 33ff)  

 

Det kan tyckas motstridigt att anse sig ha ett positivistiskt förhållningssätt, där vi inte anser 

oss påverka studien, samtidigt som vi har ett ontologiskt synsätt, där vi hävdar att sociala 

aktörer påverkar sociala företeelser. Vi anser att sociala aktörer kan påverka företeelser i 

samhället, men genom att vara medveten om detta kan vi angripa studien på ett objektivt sätt 

och minimera vår egen påverkan på resultaten.  

2.6 Forskningsansats  
I teorin kring vetenskaplig metod finns även här två dominerande huvudansatser som 

behandlar förhållandet mellan teori och empiri, deduktiv och induktiv teori. Deduktiv teori 
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karaktäriseras av att forskaren utgår ifrån dennes redan befintliga kunskap inom ett ämne, 

formulerar hypoteser som forskaren genom empirisk granskning förkastar alternativt bekräftar 

för att slutligen eventuellt revidera teorin, vilket går hand i hand med vårt positivistiska 

förhållningssätt. Den andra ansatsen, induktiv ansats, går åt motsatt håll. Forskaren startar 

med att beskriva slutsatserna av den teori som ligger till grund för den genomförda 

forskningen och därifrån skapa en ny teori. Kort uttryckt drar forskaren generaliserbara 

slutsatser på basis av observationer. (Bryman & Bell, 2003, s. 23) 

 
Figur 2 Induktiv och deduktiv ansats (egen design) 

 

Gränsdragningen mellan deduktion och induktion är svårare att göra i praktiken och Bryman 

och Bell poängterar att det är bättre att uppfatta dessa som tendenser snarare än en entydig 

distinktion. (Bryman & Bell, 2003, s. 25)  

Studiens första utgångspunkt är i tre befintliga teorier som behandlar faktorer som påverkar 

nedskrivning av goodwill. Detta betyder att vi tar avstamp i teorin och med hjälp av statistiska 

analyser av sekundärdata hämtad från årsredovisningar kommer att anta alternativt förkasta 

dessa teorier för att sedan dra egna slutsatser vad gäller nedskrivningar av goodwill i svenska 

börsnoterade företag. Detta är en så kallad deduktiv ansats.  

Parallellt med detta kommer studien utgå ifrån vår egen kunskap som vi skaffat oss under 

utbildningstiden och testa faktorer som vi tror kan ha en inverkan på nedskrivningen av 

goodwill såsom verkställande direktörens utbildning och revisionsbolag. Detta kan ses som en 

induktiv ansats då teorier skapas utifrån vår egen kunskap, men då dessa är en liten del av vår 

annars deduktiva studie anser vi oss enbart ha en deduktiv ansats.  

2.7 Metodval 
I den samhällsvetenskapliga metodläran finns två dominerande metoder för att bearbeta de 

insamlade data, den kvalitativa och den kvantitativa metoden (Johannessen & Tufte, 2003, s. 

20). Patel och Davidson (2003, s. 109) gör en något förenklad distinktion mellan metoderna 

där de säger att de likställer statistiska metoder med kvantitativa metoder och metoder för att 

bearbeta textmaterial med kvalitativa. Enligt Johannessen och Tufte (2003, s. 21) baseras den 

kvantitativa metoden på naturvetenskapliga metoder, men anpassade till studier av människor 

och mänskliga fenomen. En kvalitativ metod handlar om att få fram omfattande 

beskrivningar, tillexempel genom intervjuer, från ett mindre urval och utifrån dessa intervjuer 

dra slutsatser som är generaliserbara på en population.  

Teori 

 
 
 

     Observation/Resultat 
   

  

Induktion Deduktion 
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Då denna studie är baserad på observationer av svenska börsnoterade företags 

årsredovisningar har vi alltså en kvantitativ ansats. Enligt Creswell (2009, s. 18) är den 

kvantitativa metoden det mest lämpliga tillvägagångssättet när studien kräver identifiering av 

faktorer som påverkar resultatet. Om istället en kvalitativ studie valts hade vi inte kunnat 

behandla de frågor vi valt att behandla då dessa kräver en stor mängd data. Vi skulle däremot 

kunnat genomföra en kombinerad studie för att komplettera vissa frågor med intervjuer. Detta 

kräver dock en bra access och personer som är villiga att diskutera ämnen som kan anses 

känsliga, såsom Earning management och åsikter kring nedskrivningar.  

Inom den kvantitativa bearbetningen finns två sorters statistik, deskriptiv och 

hypotesprövande statistik. Vi kommer i denna studie tillämpa båda typerna av statistik. De 

gånger vi presenterar svar på våra forskningsfrågor i siffror har vi tillämpat den deskriptiva 

statistiken medan de gånger vi genom en hypotesbekräftelse alternativt en hypotesförkastning 

använt oss utav hypotesprövande statistik (Patel & Davidson 2003, s 109). 

2.8 Val av referensram 
Vi har i vårt val av teori använt oss utav databaserna Business source premier EBSCO och 

Emerald Fulltext, dessa har funnits tillgängliga via Umeå Universitetsbiblioteks hemsida. I 

denna uppsats har totalt 28 vetenskapliga artiklar tillämpats. I bilaga 3 ger vi en djupare 

redogörelse för användandet av sökord och antal träffar, och även information om titel på 

artiklarna samt författare och årtal. Många artiklar vi använt oss utav citerar äldre artiklar 

inom samma ämne.  

2.9 Källkritik 
Som författare måste vi vara kritiska mot allt material som används som grund i vår uppsats. 

Ejvegård listar fyra krav som framförallt bör uppmärksammas; krav på äkthet, krav på 

oberoende, färskhetskrav och krav på samtidighet. (Ejvegård, 2009, s. 71ff)  

Kritik mot äkthet handlar om som namnet tyder huruvida materialet innehåller förfalskningar. 

Vid bedömning av äkthet har vi valt att begränsa oss till användandet av vetenskapliga 

artiklar. Dessa artiklar har vi haft tillgång till via Umeå Universitetsbiblioteks databaser 

Business Source Premier, EBSCO och Emerald. Trovärdigheten på dessa artiklar anser vi 

vara hög då de varit publicerade i vetenskapliga tidskrifter så som CPA Journals, Journal of 

Applied Business Research och Journal of Accounting & Economics. Vi har i bilaga 3 i detalj 

redovisat för vilken artikel som publicerats i vilken tidskrift. Dessa artiklar har genomgått 

granskning av oberoende forskare vilket höjer trovärdigheten. Vi har även granskat studiens 

struktur. I och med att vi har hämtat inspiration från tidigare studier har det varit viktigt att 

dessa på ett utförligt sätt beskriver tillvägagångssättet av studien så att vi har förstått 

motiveringen till de val de gjort. (Ejvegård, 2009, s. 71) 

Krav på oberoende handlar om huruvida författarna använder sig av primär eller 

sekundärkällor i sin uppsats. I princip är det alltid att föredra att stäva efter primärkällor för att 

undvika modifieringar av dennes studie. Detta krav påverkar dock aktualiteten vilket är vad 

Ejvegårds färskhetskrav handlar om.(Ejvegård, 2009, s. 71-72) Vi har valt att lägga fokus på 

förstahandskällorna före aktualiteten vilket innebär att vi ibland har källor som är över 30 år 

gamla, men dessa har vi försökt komplettera med nyare studier för att på bästa sätt uppfylla 

kravet på aktualitet. Som Johansson-Lindfors (1993, s. 88-89) skriver så betyder inte äldre 

forskning nödvändigtvis sämre forskning, varför vi anser att vår kvalité på studien inte 

minskar då vi inkluderar äldre studier.  

Samtidighetskravet handlar om att källorna som vi använder bör vara så pass aktuella att deras 

resultat fortfarande är applicerbart vid tiden för vår studie. Detta kan hänga ihop med kravet 
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på färskhet. Som vi tidigare beskrivit så tillämpar vi vetenskapliga artiklar som är baserade på 

forskning från USA, detta innebär att omständigheterna när denna forskning begavs inte 

endast beror på tidsspannet mellan tiden för forskning och skrivandet av vår uppsats utan 

också på skillnader mellan USA och Sverige. Detta är dock svårt att undkomma då största 

delen av forskningen är amerikansk. Vi är dock medvetna om detta när vi analyserar våra data 

och drar slutsatser. (Ejvegård, 1999, s.72-73) 

I de faktarelaterade delarna av uppsatsen så som konjunkturen har vi använt oss utav 

Internetkällor, här har vi strävat efter att tillämpa så trovärdiga källor som möjligt. Vi 

tillämpade en fördjupning publicerad av konjunkturinstitutet där de beskrev faktorerna bakom 

den senaste globala finansiella krisen. Trovärdigheten på denna fördjupning anser vi är hög då 

konjunkturinstitutet gör prognoser och analyser som används som beslutsunderlag i den 

svenska ekonomiska politiken. Dessa prognoser används också som oberoende underlag för 

andra statliga myndigheter, företag, organisationer och parter inom arbetsmarknaden. 

(Konjunkturinstitutet, 2011) 

Vi har vidare använt oss av information publicerade på FASB och IASB hemsidor, dessa 

anser vi ha hög trovärdighet då de är de största standardsättande organen inom redovisning i 

USA och Europa.  

2.10 Etik 
När en studie genomförs är det viktigt att vara medveten om de etiska aspekterna av studiens 

genomförande och innehåll (Bryman & Bell, 2005, s. 557). Etik inom forskning är starkt 

förknippat med trovärdigheten av resultatet av en studie (Olsson & Sörensen, 1999, s. 58). Vi 

vill att vår studie ska vara trovärdig och har under uppsatsskrivandets gång haft den etiska 

aspekten i åtanke  

De etiska reglerna innehåller vanligtvis regler angående personer som är inblandade i studien 

så som konfidentialitet och anonymitet, integritet, frivillighet och samtycke.(Bryman & Bell, 

2005, s. 557) Då denna studie inte har några respondenter behöver vi inte ta hänsyn till detta. 

Vi behandlar viss data på individnivå såsom verkställande direktörs ålder och utbildning, men 

då detta är officiellt publicerad data anser vi oss inte skyldiga att underrätta dessa personer. 

Dessutom kommer vi i studien varken publicera företagsnamn eller namn på verkställande 

direktör. En etisk aspekt som vi däremot tycker är viktig är den där vi som författare måste 

vara ärliga i vårt genomförande för våra läsare och inte vinkla våra resultat eller på annat sätt 

ljuga om hur vi gått till väga och vad vi kommit fram till. Detta kan kopplas samman med vårt 

vetenskapliga förhållningssätt där vi i vår studie stävar efter att vara objektiva.  
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3. Referensram 

I detta avsnitt presenterar vi de teorier som ligger till grund för vår studie. För att underlätta 

för läsaren väljer vi att dela in avsnittet i tre sektioner. 1. Regler och standarder 2. Teorier 3. 

Tidigare studier 

3.1 Introduktion och struktur 
I detta avsnitt kommer vi att presentera olika teorier som vår studie bygger på. I den inledande 

fasen av studien spenderades mycket tid på att läsa igenom vetenskapliga artiklar för att 

skaffa en bred baskunskap inom goodwill och nedskrivningar. Vi hittade många artiklar som 

behandlade olika faktorer som påverkar nedskrivningen av goodwill hos företag under US 

GAAP. Ett gap i teorin identifierade då vi inte kunde hitta några liknande vetenskapliga 

artiklar för företag under IFRS. Standarderna rörande goodwill inom US GAAP och IFRS har 

väldigt mycket gemensamt, men i en studie 2011 gjord av Grant Thornton rörande hur 

noterade företag behandlar goodwill och immateriella tillgångar i Sverige jämfört med USA, 

visade det sig att amerikanska bolag redovisade avsevärt högre nedskrivningar än svenska 

bolag. Det framgår att Sverige under 2008 gjorde nedskrivningar med ett värde motsvarande 

1,5% av total goodwill medan USA gjorde nedskrivningar motsvarande 30% under samma 

period. (Grant Thornton, 2011) Detta visar att det, trots liknande redovisningsstandarder, finns 

stora skillnader i den slutgiltiga redovisningen. Vi kommer därför att använda oss utav artiklar 

som berör regleringen under US GAAP som utgångspunkt för att genom att använda oss av 

liknande variabler implementera testerna för företag noterade på OMX Stockholm, det vill 

säga företag under IFRS.  

Vi har valt att dela upp teorin i tre olika sektioner där vi inleder med en allmän definition av 

Goodwill och en utförlig beskrivning av de standarder som behandlar goodwill under både 

IFRS och US GAAP. Vi kommer även ge en redogörelse för de skillnader som bytet från IAS 

36 till IFRS 3 medförde. Dessutom är det viktigt att förstå likheter och skillnader mellan 

reglerna i US GAAP och IFRS då artiklarna vi bygger teorikapitlet på som sagt berör studier 

av företag under US GAAP. Därför ger vi även en redogörelse för vad standarden SFAS No. 

142 under US GAAP innebär.  

Då vi hämtar inspiration från relevanta vetenskapliga artiklar vi hittat kommer vi ägna ett 

avsnitt till att redogöra för dessa tidigare studier. Här kommer vi ta upp alla de vetenskapliga 

artiklar som på något sätt, mer eller mindre, väglett oss genom studien.  

3.2 Regler och standarder 

3.2.1 Tidigare regler 
Fram till år 2004 gällde Redovisningsrådets Rekommendationer (RR) vid immateriella 

tillgångar och goodwill för företag som var noterade på OMX, och används fortfarande av 

andra företag i Sverige. För att få räknas som immateriell tillgång måste företaget ha kontroll 

över tillgången samtidigt som den förväntas ge företaget framtida ekonomiska fördelar. 

Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar. En immateriell tillgång får endast redovisas som sådan om de framtida 

ekonomiska fördelarna sannolikt tillfaller företaget och anskaffningsvärdet på tillgången kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. (RR 15) Goodwill ska skrivas av planmässigt beroende på hur 

länge det goodwillgenererande förvärvet förväntas ge ekonomiska fördelar till företaget. 
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Avskrivningstiden är däremot maximalt 20 år om det inte tydligt går att visa att 

nyttjandeperioden överstiger 20 år. Vid sådana fall ska företaget även beräkna 

återvinningsvärdet vid slutet av varje räkenskapsår för att se om en nedskrivning är 

nödvändig. (RR 1.00)  

Även i USA användes avskrivningar av goodwill, men det fördes där under en lång tid 

mycket diskussioner kring hur företagen på ett bättre sätt skulle kunna beräkna värdet på 

immateriella tillgångar, och speciellt goodwill. Det ansågs att värdet på goodwill inte 

nödvändigtvis sjönk planmässigt under ett antal år. Besluttagarna resonerade kring att externt 

genererad goodwill (förvärvad goodwill) inte alltid har en bestämbar livslängd och bör därför 

inte skrivas av under ett bestämt antal år utan istället årligen testas för nedskrivningsbehov. År 

2001, efter år av diskussioner och överväganden, beslutade FASB att detta var tillräckligt som 

grund för den nya standarden som utvecklades och blev SFAS No.142. (Massoud & Raiborn, 

2003, s. 26-27) Med den nya standarden förändrades redovisningen av goodwill med tre 

primära förhållanden; Amorteringar ersattes med nedskrivningar, den krävde att goodwill 

skulle fördelas på mindre rapporteringsenheter och till sist infördes ett ”verkligt värde test” 

för att fastställa behov av goodwillnedskrivning. (Bens, 2006, s. 290) Då efterfrågan efter en 

globalt harmoniserad finansiell redovisning har ökat markant under de senaste åren 

(Lhaopadchan, 2010, s. 122) kom IASB under 2004 ut med den nya standarden IFRS 3 som 

även den ersatte de tidigare avskrivningarna mot de nuvarande nedskrivningarna. 

3.2.2 Goodwill 
Goodwill räknas alltså som en immateriell tillgång liksom patent, forskning och utveckling, 

varumärken med mera. Immateriella tillgångar och goodwill är ett väldigt omdiskuterat 

område inom redovisningen på grund av osäkerheten kring en sådan tillgång. För att få räknas 

som tillgång gäller samma regler som i RR; företaget ska ha kontroll över tillgången samtidigt 

som den förväntas generera framtida kassaflöden eller ekonomiska fördelar. Men det är ofta 

mycket svårt att säkert veta om en tillgång verkligen kommer att frambringa ekonomiska 

fördelar i framtiden, varför det också är svårt att veta om företagen ska redovisa detta som en 

tillgång i balansräkningen. (Sundgren et al., 2007, s. 109-110) Ytterligare två krav för att en 

immateriell tillgång ska få tas upp i balansräkningen, likt RR är; att framtida ekonomiska 

fördelar som härrör från tillgången tillfaller företaget och att de på ett tillförlitligt sätt kan 

beräkna anskaffningsvärdet på tillgången. (IAS 38 p. 21) 

  

 

 

 

Modell 1: Goodwill beräknas genom skillnaden mellan priset för ett förvärv och dess nettotillgångar 

Som tidigare nämnts finns det två typer av goodwill, internt upparbetad och förvärvad 

goodwill. Internt upparbetad goodwill är inte tillåten att redovisas som tillgång då det anses 

svårt att tillförlitligt beräkna värdet på en sådan tillgång. Förvärvad goodwill uppstår vid 

företagsförvärv och kan tillförlitligt beräknas och därför även redovisas som tillgång. Denna 

typ av goodwill beräknas genom skillnaden mellan det verkliga värdet på det förvärvade 

företagets nettotillgångar (tillgångar minus skulder) och priset köparen betalar, se modell 1. 

Överstiger priset nettotillgångarna redovisas detta överpris som goodwill. (Sundgren et al., 

2007, s. 117-118)  

Beräkning av förvärvad goodwill 

Pris för förvärvet  1 000 000 

Tillgångar 1 200 000  

Skulder - 500 000  

Nettotillgångar 700 000 700 000 

Goodwill  300 000 
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Goodwill ska efter att ha blivit bokfört årligen testas för att se om det föreligger ett 

nedskrivningsbehov. Utöver ett årligt nedskrivningstest ska goodwill även prövas när 

händelser kan ha haft påverkan på dess värde. Det finns exempel på externa och interna 

faktorer som gör att dessa ytterligare nedskrivningstest är nödvändiga. Exempel på externa 

faktorer kan vara; att tillgångens marknadsvärde minskat utöver det normala, att 

marknadsräntorna stigit, att det skett betydande förändringar som kan ha haft negativ inverkan 

på till exempel teknik, marknadsförutsättningar, ekonomi med mera. Exempel på interna 

faktorer kan vara; att tillgången är föråldrad eller skadad, att det skett förändringar som 

negativt påverkat möjligheten att använda tillgången, med mera. (IAS 36 p. 12) 

3.2.3 Värdering av goodwill 
För att bedöma värdet av goodwill under FASB måste goodwill först fördelas på de 

kassagenererande enheter de härrör från. Därefter jämförs det verkliga värdet av enhetens 

goodwill med dess redovisade värde för att se om en nedskrivning är nödvändig. (SFAS No. 

142 p. 19) Det finns däremot ingen marknad för goodwill där företagen enkelt kan hitta ett 

verkligt värde då goodwill inte går att säljas separat från en grupp med tillgångar. Företaget 

måste då istället göra egna bedömningar för att beräkna ett värde, genom att till exempel 

räkna på nuvärdet av framtida kassaflöden. (Massoud & Raiborn, 2003, s. 28)  

Vid prövning av nedskrivningsbehov under IASB ska goodwill även här först fördelas på de 

kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av förvärvet. Nedskrivningbehovet av 

goodwill beräknas sedan genom att jämföra den kassagenererande enhetens bokförda värde 

med dess återvinningsvärde, vilket består av det högsta av verkligt värde och nyttjandevärde. 

Är det högsta av verkligt värde och nyttjandevärde lägre än det bokförda värdet krävs en 

nedskrivning. (IFRS 3, IAS 36 p.18)  

Både FASB och IASB har alltså liknande standarder när det kommer till värdering av 

goodwill och nedskrivningsbehov. De båda standarderna använder sig av verkligt värde samt 

nyttjandevärde, som går ut på att beräkna nuvärdet av framtida kassaflöden, för att värdera 

goodwill. Några fördelar med dessa nya redovisningsstandarder sägs vara att de ökar insynen 

i den finansiella informationen som finns för ett företags intressenter (Seetharaman et al., 

2005, s. 349) samtidigt som informationen för dessa intressenter blir mer relevant och 

användbar (Lhaopadchan, 2010, s. 121). Men användandet av dessa metoder har även fått 

stark kritik när det kommer till att beräkna värdet på en immateriell tillgång såsom goodwill.  

När ett företag har tillgångar som kan säljas på en aktiv marknad där priserna enkelt kan 

observeras, är verkligt värde enkelt att erhålla och också relevant. Den har då hög säkerhet 

och är ett mycket användbart mått på tillgångens värde. Tillgångar som sällan säljs är svåra att 

separera och mycket komplexa varför det verkliga värdet inte är lika framgångsrikt att 

tillämpa. Goodwill är vid själva förvärvet lätt att värdesätta då värdet endast är skillnaden 

mellan det förvärvade företagets tillgångar och försäljningspriset. Svårigheterna dyker 

däremot upp när denna goodwill ska testas för nedskrivning. (Lhaopadchan, 2010, s. 121) För 

goodwill finns ingen aktiv marknad och säljs alltså sällan, det är mycket svårt att separera 

värdet på en kassagenererande enhet från värdet på en annan kassagenererande enhet och från 

koncernen som helhet. Sammanfattningsvis är det verkliga värdet inte det optimala sättet att 

värdera goodwill på.   

Vid beräknandet av nuvärdet av framtida kassaflöden finns inga klara riktlinjer. Företagen får 

själva bedöma vad de ska använda för diskonteringsränta och hur de ska bedöma framtida 

kassaflöden. Detta gör att det blir svårt att få jämförbarhet mellan företag som använt sig av 

olika metoder. (Petersen & Plenborg, 2010) I olika länder finns även olika regelverk, metoder 
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och kulturella incitament som även de påverkar jämförbarheten mellan de olika länderna. 

(Lhaopadchan, 2010, s. 126) 

Om vi då ska se tillbaka på de tidigare nämnda fördelar som sades finnas med nedskrivning 

av goodwill, ser vi snabbt att informationen vi får utifrån den nya standarden lätt kan vinklas 

beroende på olika beräkningsmetoder och incitament från ledningens sida. Informationen blir 

alltså bara så relevant och användbar som företaget själv gör den. 

3.3 Teori 
I detta underkapitel kommer vi ge en redogörelse för mer generella teorier såsom; 

Agentteorin, Positive accounting theory och Earnings management. Vi tycker det är högst 

relevant att beröra dessa ämnen i vår uppsats då den nya standarden IFRS 3, som vi tidigare 

nämnt, öppnar upp för subjektiva bedömningar från ledningens sida.  

3.3.1 Agentteorin och Positive accounting theory 
I det moderna företaget är det vanligt att ägarna, som ofta består av många olika aktieägare, 

anställer en företagsledning för att sköta företagets affärer. Agentteorin går ut på att ägarna är 

så kallade principaler som anställer en ledning, så kallade agenter, för att förvalta företaget 

och dess tillgångar åt principalerna på bästa sätt. (Eilifsen, Messier, Glover & Prawitt, 2010, 

s. 6) Relationen mellan principal och agent styrs av ett avtal som anger agentens monetära 

betalning beroende av resultat. Då agentens insatser troligen styr företagets resultat mer eller 

mindre, är avtalet utformat av principalen för att agenten ska agera i principalens bästa 

intresse. (Karni, 2008, s. 338)  

Det uppstår ofta informationsasymmetri mellan agent och principaler då företagsledningen 

(agenten) har bättre information om företagets resultat och finansiella ställning jämfört med 

de frånvarande ägarna (principalerna). Det kan även enkelt uppstå intressekonflikter mellan 

agent och principal då deras målsättningar kan gå isär. (Eilifsen et al., 2010, s. 6) Inom 

Agentteorin finns begreppet Moral hazard som innebär att agenten i dessa relationer kommer 

att agera på ett sätt som maximerar dess egen välfärd. (Ramakrishnan & Thakor, 1982, s. 503)  

För att minimera detta problem kan principalen som tidigare nämnt utforma ett avtal som ger 

agenten incitament till att agera i principalens bästa. Men på grund av 

informationsasymmetrin kan alltså agenten agera på ett sätt så att den egna nyttan höjs på 

bekostnad av principalen, utan att detta upptäcks. Exempelvis kan det rapporterade resultatet 

till principalen vara manipulerat för att agenten ska få en större bonus och därigenom höja sin 

egen välfärd. De båda parterna kan också komma överens om att agenten då och då ska ge en 

rapport över hur företagets tillgångar använts och att ett antal redovisningsprinciper ska följas 

vid rapportering till principalen. Detta försvåras dock återigen av informationsasymmetrin då 

agenten har möjlighet att manipulera informationen. Revisorn har därför en viktig roll i en 

agent-principalrelation då denne fungerar som en kontroll för att minska 

informationsasymmetrin. (Eilifsen et al., 2010, s. 6-7) 

Under sena 1970-talet utvecklade Watts och Zimmerman en positiv redovisningsteori. 

(Beattie, 2005, s. 88) I deras Positive Accounting Theory fokuserar de på kostnader och 

förmåner som tillfaller företagsledningen för att förklara ledningens val av 

redovisningsstandard. De gör antagandet att alla individer agerar utifrån önskan att öka sin 

egen nytta, detta leder också till att företagsledningen väljer redovisningsstandarder utifrån 

sitt eget egenintresse. (Watts & Zimmerman, 1978) Detta går även ihop med Agentteorin då 

ett grundantagande inom Positive Accounting Theory är att agenter först och främst ser till sitt 

eget bästa. Det som motiverar företagsledningen vid val av redovisningsprincip är alltså den 

princip som ger den största nyttan för ledningen (agenten). (Beattie et al., 1994, s. 791) 
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3.3.2 Earnings management 
Vi tycker det är viktigt att beröra ämnet Earnings management i vår uppsats då den nya 

standarden IFRS 3, IFRS motsvarighet till US GAAPs SFAS No.142, som vi tidigare nämnt, 

öppnar upp för subjektiva bedömningar från ledningens sida och därmed möjligheter för 

tillämpandet av Earnings management.  

Begreppet Earnings management är svårdefinierat. När vi sökte runt bland definitioner var det 

dock en definition som citerades ofta och som vi tycke fångade begreppet Earnings 

management på ett bra sätt: 

“Earnings management occurs when managers use judgment in Financial reporting and in 

structuring transactions to alter Financial reports to either mislead some stakeholders about 

the underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes 

that depends on reporter accounting numbers. “ (Healy & Wahlen, 1999, s. 368) 

Healy och Wahlen (1999, s. 368) menar att Earnings management skapas då ledningen 

använder bedömningar i finansiella rapporter och vid strukturering av transaktioner. Genom 

dessa handlingar kan ledningen manipulera finansiella rapporter för att vilseleda investerare 

alternativt för att på egen vinning influera siffrorna så att utfallet av rapporterna visar de 

siffror som ledningen belönas utefter. 

Earnings management är ett brett område och kan ta form på olika sätt. CPA Journals 

publicerade en artikel skriven av Arthur Levitt (1998, s. 14ff) där han gav många exempel på 

typer av Earnings management; Big Bath, Creative acqusition accounting, Cookie jar 

reserves, Materiality, Revenue recognition. Vi kommer inte att beskriva innebörden av dessa 

utan enbart fokusera på Earnings management i form av så kallad stålbadsteori, något som vi 

kommer gå in på djupare under avsnittet 3.4 tidigare studier inom området.  

Det är viktigt att poängtera att tillämpandet av Earnings management inte alltid innebär ett 

regelbrott. Det finns en gråzon där redovisningsstandarderna tillåter ett val gällande på vilket 

sätt vissa poster skall redovisas och därmed finns möjligheten för företagsledningen att styra 

över siffrorna som visas i den finansiella informationen. Ett exempel som Healy och Wahlen 

(1999, s. 369) använder sig utav vid förklaring av Earnings management är möjligheten att 

välja värderingsmetod av inventarier, valet mellan SIFU och FIFU. Beroende på metod 

kommer företaget visa olika värden på inventarier, denna valmöjlighet innebär att oavsett val 

så håller sig företagsledningen inom ramen för vad som är tillåtet i standarderna. Här uppstår 

dock ett annat problem, ett etiskt dilemma där årsredovisningarna visar siffror som skiljer sig 

från det verkliga värdet vilket betyder att användarna av rapporterna tar beslut baserade på 

felaktig information, något som frångår huvudsyftet med de finansiella rapporterna. Detta 

exempel syftar till att förklara gråzonen som uppstår vid val av redovisningsmetod. Dock är 

detta exempel inte applicerbart på svenska företag då IFRS regler, rörande värdering av lager, 

inte ger denna valmöjlighet.  

3.4 Tidigare studier inom området 

3.4.1 Konjunktur 
Konjunkturen går i cykler men BNP har på lång sikt en positiv tillväxt. BNP kommer i vissa 

perioder på grund av olika bakomliggande faktorer i ekonomin att frångå den tänkta 

tillväxten. Sett till tillväxten av BNP som en positiv trendlinje kommer verkliga BNP växelvis 

i perioder ligga över och under trendlinjen. När BNP är under trendlinjen råder lågkonjunktur 

i ekonomin medan när BNP ligger över så råder en högkonjunktur. Efter en högkonjunktur 

väntar alltid en lågkonjunktur därav uttrycket konjunkturcykel. Som Wikman-Parak (2008, s. 
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1) uttrycker sig är den akademiska definitionen på konjunktur fokuserad på avvikelser från en 

trend.  

Eftersom vi är intresserade av lågkonjunkturens påverkan på goodwillnedskrivningar väljer vi 

att enbart redogöra för typiska drag i ekonomin under en lågkonjunktur.  

Riksbanken i Sverige har identifierat ett mönster där de ser att exporttillväxten ofta vänder 

några kvartal innan BNP sjunker vilket indikerar på att en lågkonjunktur är på väg. Sverige 

följer också utvecklingen i USA då USA ligger före i konjunktursvängningarna. När en 

lågkonjunktur är på väg anpassar sig företagen genom att minska på investeringarna och 

anpassa produktionen till efterfrågan. Företagen drar in på övertidstimmar och vikariat för att 

anpassa kostnaderna till efterfrågan vilket resulterar i lägre effektivitet och sysselsättningen 

sjunker efter några kvartal. Den sämre ekonomin påverkar i sig privatpersoners tillgång till 

likvida medel vilket påverkar konsumtionen och en negativ spiral är igång. När effekterna av 

de störningar som orsakat lågkonjunkturen avtar återgår tillväxten till normal nivå och då 

anpassar sig företagen till den ökade efterfrågan. Detta är en förenklad förklaring på vad 

konjunktur är. För det första är trendlinjen inte en mätbar variabel vilket gör det väldigt svårt 

att i praktiken veta vart i konjunkturcykeln ekonomin befinner sig. Dessutom finns inget klart 

mönster för hur konjunkturcykeln beter sig, tillexempel så varierar konjunkturcykelns längd. 

(Wikman-Parak, 2008) 

För att ge exempel på vilka ekonomiska faktorer som kan påverka konjunkturläget i ekonomin 

använder vi oss utav den senaste globala krisen.   

Hösten 2008 var startskottet för lågkonjunkturen i Sverige och de bakomliggande faktorerna 

var bostadslånen i USA. (Konjunkturinstitutet, 2008, s.10)  

Amerikanska Lehman Brothers hade i september gått i konkurs och effekten av detta blev 

påtaglig även i Sverige. Redan sommaren 2007 började oroligheterna i USA som senare 

skulle skapa stor turbulens i finansvärlden. Efter en lång tids stabilitet på finansmarknaden 

sökte amerikanska finansinstitut möjligheter att generera högre avkastning, resultatet blev 

användandet av så kallade strukturerade värdepapper.  Strukturerade värdepapper är ett 

finansiellt instrument där komplexiteten ligger i värderingen av kreditriskerna, då de 

underliggande tillgångarna utgörs av kombinerade värdepapper med olika kreditrisker. 

Resultatet blev att placerare undervärderade riskerna och krävde en för låg avkastning i 

förhållande till de faktiska riskerna. De underliggande tillgångarna i dessa strukturerade 

värdepapper utgjordes ofta av bostadslån, kanske mer känt som “Subprimelån”. Startskottet 

kom våren 2007 då låntagarna av bostadslån var oförmögna att betala tillbaka sina lån, vilket 

resulterade i att värdepapper med dessa lån som säkerhet drastiskt minskade i värde. Krisen 

blev djupare då bankerna hade vidtagit vissa åtgärder som skapade en misstro och ovilja att 

låna ut pengar mellan bankerna och finansiella institut. (Konjunkturinstitutet, 2008)  

Då bostadslånen använts som underliggande tillgång i strukturerade värdepapper även utanför 

USA så drabbades Europa av finanskrisen på ett liknande sätt.  Precis som i USA blev 

likviditets- och solvenskriserna stora och många och även här fick staten gå in med medel för 

att hjälpa. (Konjunkturinstitutet, 2008)  

I Sverige, som inte i någon större utsträckning handlat med värdepapper baserade på 

bostadslån, fick krisen inte samma genomslag som i USA och övriga Europa. Men på grund 

av följdeffekter av finanskrisen kom även effekter att visa sig i det svenska finansiella 

systemet. Statsskuldväxlarna var det första tecknet där efterfrågan ökade. Samtidigt såldes 

svenska bostadsobligationer som hade utländska ägare, konsekvensen av detta var att handeln 

med bostadsobligationer minskade och räntan på dessa steg. Problemen med 
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bostadsobligationerna löste riksgälden med hjälp av nyemissioner för att möta efterfråga på 

säkra och likvida placeringar. Likviditetsproblemen i USA och euroområdet ledde så 

småningom till ökad likviditetsrisk på svenska värdepapper och i början av oktober var 

Riksbanken tvungna att låna ut pengar till svenska banken under fördelaktiga förhållanden. 

(Konjunkturinstitutet, 2008)  

3.4.2 Stålbad 
Som vi tidigare skrivit har implementeringen av nya standarden SFAS No. 142 öppnat upp ett 

utrymme för subjektiva bedömningar på individ och företagsnivå.  Det har gjorts studier i 

USA som undersöker om företag i USA efter år 2001 skrev av mer goodwill än innan 

införandet av den nya standarden. Möjligheten till valfrihet hos företagen att skriva ned 

goodwill eller inte, skapade incitament för företagen att ta hjälp av goodwill för att 

manipulera resultatet i företaget.  

Det finns flertal exempel där redovisningsstandarderna tillåter bedömningar från ledningens 

sida vad gäller på vilket sätt, tidpunkt och hur mycket företagen skall redovisa. 

Standardsättarna måste göra en bedömning hur fria de kan låta företagsledningar vara då det 

är just dessa bedömningar som skapar incitament för det som kallas Earnings management. 

Beatty och Webers (2006, s. 284) studie visar att ledningens incitament påverkar 

redovisningsvalen efter det att SFAS No.142 implementerats.  

Då vi väljer att fokusera på alternativa effekter av IFRS 3 under den senaste lågkonjunkturen 

tror vi att stålbadsteorin borde vara den gren av Earnings management som haft störst 

utrymme i Sverige då resultaten påverkades negativt under krisen. Därför väljer vi att 

redogöra för denna typ av Earnings management i en vidare omfattning än övriga grenar.  

Stålbadsteorin innebär att företag med låga resultat ett år tenderar att göra stora 

nedskrivningar för att sänka resultatet för perioden ytterligare. Charles och Stanley (2004, s. 

66) testar i deras artikel om stålbadsteorin håller under implementeringen av SFAS No. 142. 

Författarna motiverar användandet av stålbadsteorin med att ledningen inte anser sig bli 

hårdare bestraffade för den procentuella försämring av resultatet som denna handling medför. 

Ytterligare en orsak som anges är att det är lättare för ledningen att generera högre resultat de 

kommande åren.  

3.4.3 Företagens resultat  
Då vi är medvetna om teorin kring Earnings management eventuella effekter av 

nedskrivningsbeslut av goodwill är det naturligt och nödvändigt att testa företagens 

ekonomiska prestation och se om vi kan hitta något samband mellan låg prestation och 

nedskrivning av goodwill.  För att detta ska vara möjligt måste vi använda oss utav ett mått på 

ekonomisk prestation. Alla som läst ekonomi vet att resultat kan rapporteras på många olika 

sätt vilket försvårar valet. Vad gäller vårt beslut av resultatmått har vi tagit hjälp och hämtat 

inspiration från en artikel skriven av Charles och Stanley (2004) På basis av denna artikel har 

vi beslutat oss för att använda Return on Asset(ROA) och Return on Sales(ROS) som mått på 

företagens ekonomiska prestation under vårt aktuella tidsspann.  

ROA är en förkortning på Return on Asset och visar hur många kronor företagets verksamhet 

genererar för varje krona de har i tillgångar. ROS är en förkortning på Return on Sales och 

visar hur mycket företagets verksamhet genererar för varje såld krona. ROA kan översättas till 

Räntabilitet på totalt kapital medan den direkta översättningen av ROS är Räntabilitet på 

Nettoomsättning. (Larsson, 2008, s. 72) Anledningen till att författarna använder just dessa 

nyckeltal är för att ROA är det vanligaste förekommande nyckeltalet för resultat som ofta 

används i jämförande syfte mellan företag. Detta nyckeltal är dock inte tillräckligt vid 
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behandling av serviceföretag av den naturliga anledningen att serviceföretag inte har 

tillgångar i lika stor omfattning. På grund av detta försvåras en jämförelse av nyckeltalet ROA 

mellan serviceföretag och andra företag så för att eliminera detta problem inkluderades ROS. 

(Charles & Stanley, 2004, s. 66) 

Resultatet från studien bekräftar att företag med lågt resultat gör stora nedskrivningar av 

goodwill för att sänka sitt resultat ytterligare, det betyder att författarna lyckats bevisa att 

implementeringen av SFAS No. 142 bidragit till ett utrymme för Earnings management i form 

av stålbad. (Charles & Stanley, 2004) 

Vi vill därför testa om det även i svenska företag föreligger ett samband mellan låga resultat 

och nedskrivningar av goodwill 

Hypotesprövning gällande Resultat  

     Det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och företagens resultat. 

     Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och företagens resultat. 

3.4.4 Nyanställning av verkställande direktör 
Enligt Healy och Wahlen (1985, s. 380) är det ledningens bonussystem som skapar incitament 

för ledningen att välja olika typer av redovisning för att på så sätt maximera storleken på 

deras bonus. De som har en viktig och betydande roll i huruvida Earnings management 

utnyttjas är de verkställande direktörerna. Masters- Stout et al. (2007) har genomfört en studie 

för att se om det finns något samband mellan nedskrivning av goodwill och verkställande 

direktörers ämbetstid. Det finns nämligen teorier kring att nyanställda verkställande direktörer 

tenderar att på ett strategiskt sätt skriva ner goodwill för att sänka kraven på sin egen 

prestation och därmed lättare nå en högre bonusnivå. Författarna testar huruvida en nyanställd 

verkställande direktör tenderar att skriva ned goodwill mer än sin äldre motsvarighet. Att 

nyanställda verkställande direktörer gör nedskrivningar av goodwill kan dock ha två andra 

förklaringar vilket måste tas i beaktande, först möjligheten att det är just företag med dåliga 

resultat som rekryterar nya verkställande direktör för att få ett trendbrott och vända resultaten 

uppåt igen. Det andra beaktandet som måste göras är möjligheten att den nya verkställande 

direktören kommer in med en ny infallsvinkel och därmed värderar goodwill annorlunda än 

den gamla verkställande direktören, i dessa två fallen är naturligtvis en nedskrivning av 

goodwill berättigad och inte ett fall av Earnings management.  

Författarna vill med denna studie testa om det finns några tecken på att nyanställda 

verkställande direktörer på ett taktiskt sätt utnyttjar möjligheten till nedskrivning av goodwill. 

Om så är fallet är detta en varningssignal som visar att de nya nedskrivningsreglerna 

implementeras på ett inkonsekvent sätt då det är högst osannolikt att värdet på den 

rapporterade enheten ändras i värde precis samtidigt som företaget byter verkställande 

direktör. Studien gör en uppdelning av externt rekryterade verkställande direktörer och internt 

rekryterade verkställande direktörer. Med externt rekryterad menas att personer som anställs 

som verkställande direktör har arbetat tre eller färre år inom företaget, med internt rekryterad 

menas alltså att personen har arbetat mer än tre år på företaget vid tidpunkt för tillträdandet av 

verkställande direktörsposten. Författarna anser att det är viktigt att testa för denna distinktion 

då de har en hypotes att internt rekryterade verkställande direktörer tenderar att göra lägre 

goodwillnedskrivningar än externt anställda. (Masters- Stout et al., 2007) 

Resultatet av analysen visar att det finns starka bevis för att nedskrivningen av goodwill är 

större de två första åren som en verkställande direktör sitter på posten. Företag med 
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nyanställda verkställande direktörer, speciellt externt anställda, tenderar att vara mindre 

lönsamma något som författarna finner vettigt. (Masters- Stout et al., 2007) 

Vidare visar studien tydliga bevis på att nyanställda verkställande direktörer skriver ned mer 

goodwill än den förra verkställande direktören. Det finns alltså bevis på att 

nedskrivningsreglerna implementeras på olika sätt mellan nyanställda och gamla 

verkställande direktörer. Slutsatsen som författarna drar av denna studie är att den nya 

standarden, vars syfte var att förse användarna av den finansiella informationen med en bättre 

bild över den verkliga ekonomiska situationen, faktiskt öppnat upp för möjligheter till 

Earnings management. (Masters- Stout et al., 2007) 

Vi har valt att dela in vårt empiriska test av denna teori i två delar. Vi vill först och främst se 

om bytet av verkställande direktör har någon påverkan på nedskrivningar av goodwill men 

även undersöka om direktörens rekryteringsväg har någon påverkan. 

Hypotesprövning gällande byte av verkställande direktör 

    = Det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och byte av verkställande 

direktör. 

    = Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och byte av verkställande 

direktör. 

Hypotesprövning gällande rekrytering av verkställande direktör 

    = Det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och på vilket sätt den nye 

verkställande direktören rekryteras 

    = Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och på vilket sätt den nye 

verkställande direktören rekryteras 

3.4.5 Företagens storlek 
En studie gjord av Sevin och Schroeder (2005, s. 47) bekräftar att implementeringen av SFAS 

No. 142 har lett till en ökad användning av stålbad. Denna studie visar på att det var en högre 

procentuell andel små företag, det vill säga företag med totala tillgångar på mindre än $450 

miljoner, som redovisade negativa resultat som valde att använda sig utav stålbad det året då 

SFAS No. 142 började användas. En förklaring till detta resultat enligt författarna kan vara att 

jämfört med stora företag, det vill säga företag med totala tillgångar på $450 miljoner eller 

mer, så har små företag högre procentuell andel av de totala tillgångarna bestående utav 

goodwill. Om så är fallet menar författarna att tillämpandet av SFAS No. 142 drabbar små 

företag hårdare om ett nedskrivningsbehov föreligger. Ytterligare en förklaring som ges är att 

minskningen i lönsamhet för mindre företag är större än för stora företag vilket leder till att 

den ofördelaktiga implementeringen av SFAS No. 142 för små företag förvärras. 

Sammanfattningsvis förklaras alltså småföretagens utnyttjande av stålbad utav att små företag 

blir påverkade oproportionerligt utav den nya standarden SFAS No. 142.  

Baserat på denna artikel växte vårt intresse för att undersöka om företagens storlek har någon 

påverkan på nedskrivningar av goodwill. Enligt denna studie påverkas ett litet företag hårdare 

av en nedskrivning varför vi tror att de vill göra färre nedskrivningar. Detta vill vi testa genom 

att undersöka storleken på företagen som valt att göra nedskrivningar av goodwill.  

Hypotesprövning rörande företagens storlek 
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     Det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och företagens storlek. 

     Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och företagens storlek. 

3.5 Nya faktorer 

3.5.1 Verkställande direktörens utbildning och ålder 
Det finns en hel del tidigare studier där det testas om verkställande direktörens ålder och 

utbildning har någon påverkan på företagets framgång och de företagsrelaterade beslut 

verkställande direktören fattar. Barker och Mueller (2002) har till exempel undersökt om ålder 

och utbildning hos verkställande direktörer har någon påverkan på Forsknings- och 

Utvecklingsutgifter (FoU). De finner att utgifterna för FoU är högre i företag med yngre 

verkställande direktörer. De ser däremot inget samband mellan dessa utgifter och 

verkställande direktörens utbildning, förutom om direktören har en vetenskapligt relaterad 

utbildning då utgifterna för FoU ökar. Då FoU är en engångskostnad såväl som 

nedskrivningar av goodwill, anser vi att det kan finnas ett samband även mellan verkställande 

direktörs ålder och utbildning och goodwillnedskrivningar. Utifrån denna studie förväntar vi 

oss att se ett samband där yngre verkställande direktörer gör nedskrivningar av goodwill i 

större utsträckning.  

I en studie av Graham och Harvey (2001) kommer de fram till att verkställande direktörers val 

av vissa värderingsmetoder till viss del skiljer sig åt beroende på både utbildning och ålder. 

De ser bland annat att verkställande direktörer med en hög utbildning såsom en Master of 

Business Administration (MBA) examen i större utsträckning använder sig av nettonuvärdet 

(NPV) istället för internränta (IRR) och Payback vid värderingar. Detta blir relevant då även 

goodwill årligen måste värderas och testas för nedskrivningsbehov. Även om 

värderingsmetoderna i Graham och Harveys studie inte är desamma som används vid 

värdering av goodwill, ser vi att det kan finnas ett samband mellan värderingsmetod och 

verkställande direktörers utbildning och ålder. Gottesman och Morey (2010) har undersökt 

ifall verkställande direktörens utbildning har någon inverkan på företagets finansiella resultat. 

De kommer fram till att utbildning i detta fall inte har någon påverkan på företagets 

finansiella resultat.  

Då vi ser att utbildning och ålder i vissa fall vid val av värderingsmetod samt vid 

engångskostnader, såsom FoU, har betydelse för en verkställande direktörs beslutstaganden, 

vill vi testa om dessa faktorer även har en påverkan vid nedskrivningar av goodwill.  

Då vi resonerar kring ålderns betydelse funderar vi bland annat på hur erfarenheten hos en 

äldre verkställande direktör påverkar dess beslut rörande goodwillnedskrivningar. Vi tänker 

oss att erfarenhet har gett kunskapen hur standarden kan användas och därmed kunskapen om 

hur de kan utnyttja standardens flexibilitet. Samtidigt kan vi diskutera kring huruvida yngre 

verkställande direktörer har mindre rykte att ta hänsyn till och därigenom törs använda sig av 

standardens flexibilitet. Huruvida äldre alternativt yngre verkställande direktörer gör 

nedskrivningar av goodwill i större omfattning, har vi dock ingen föreställning om då båda 

möjligheterna finns.  

Resonemanget kring verkställande direktörens utbildning går i riktningen att en ekonomisk 

utbildning bör ge kunskaper om hur goodwill kan behandlas och hur verkställande direktören 

på bästa sätt kan utnyttja standarden till sin fördel. Inte heller här vet vi i vilken riktning vi 

kommer att få ett samband ifall ett sådant föreligger.    

Hypotesprövning rörande verkställande direktörens ålder 
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    = Det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och verkställande 

direktörens ålder. 

     Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och verkställande direktörens 

ålder. 

Hypotesprövning rörande verkställande direktörens utbildning 

     Det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och verkställande 

direktörens utbildning. 

     Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och verkställande direktörens 

utbildning. 

3.5.2 Revisor 
Revisorn har ett ansvar att upptäcka bedrägerier från ledningens sida som är av väsentlig 

karaktär, men detta har länge varit en utmaning för revisorer. Det finns även från revisorns 

sida en påtaglig tendens att acceptera ledningens bedömningar och uppskattningar vilket kan 

ha förvärrat svårigheterna att upptäcka bedrägerier. (Pomeranz, 1990, s. 26ff) Med den nya 

redovisningsstandarden gällande goodwill uppstår ännu en bedömningsfråga för revisorn att 

ta i beaktande. En försvarlig revision innebär mer än att bara bekräfta ledningens beräkningar 

som finns i företagets bokslut. Revisorn måste även undersöka hur rimliga ledningens 

beräkningar är när det kommer till beslut gällande nedskrivningar av goodwill, detta leder i 

sin tur till att revisorn i större utsträckning exponeras för legala risker. (Hayn & Hughes, 

2006, s. 224)  

Det är inte bara komplicerat att kontrollera ledningens beräkningar av goodwill, det finns 

även många oklarheter när det kommer till tilldelningen av dess verkliga värde. Revisorn 

måste till exempel kontrollera de kassagenererande enheter goodwill blivit fördelad till, 

samtidigt måste beräkningar göras rörande den kassagenererande enhetens nyttjandevärde 

baserat på uppskattade framtida kassaflöden. Att uppskatta framtida kassaflöden, restvärden, 

diskonteringsräntor med mera och bekräfta de kassagenererande enheter som nyttjas kan 

självklart resultera i oenigheter mellan revisor, ledning och användare av den finansiella 

informationen. (Wines, Dagwell & Windsor, 2007, s. 869) 

Sammanfattningsvis härrör de största svårigheterna med den nya IFRS standarden för en 

revisor från fyra problem; 

 Ledningen kan vinkla de initiala beräkningarna av tillgångar och skulder för att till 

exempel maximera värdet av goodwill.  

 Det kan lätt uppstå oenigheter mellan revisor och ledning vid identifieringen av 

kassagenererande enheter samt vid värderingen av dessa enheter då detta ofta kräver 

ett stort antal godtyckliga beräkningar. 

 Revisorn har inte alltid tillgång till objektiv information från ledningen när det 

kommer till antaganden vid värderingar. 

 En värderingsman kan visa på att ett nedskrivningsbehov inte föreligger. Detta kan 

sätta revisorn i en svår position att bevisa motsatsen, speciellt när det inte finns 

objektiva bevis som kan stödja revisorn i dess beslut (Wines et al., 2007, s. 870) 

Det har alltså uppstått ny problematik för revisorn i samband med den nya standarden rörande 

goodwill. Även för revisorn är varje beräkning en bedömningsfråga och det kan ofta vara 
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svårt att motbevisa beräkningar från ledningens sida och därför genomföra en revision med 

hög kvalitet.  

Det finns tidigare studier som visar på att de stora fyra revisionsbyråerna, PWC, Ernst & 

Young, KPMG och Deloitte, har högre kvalitet på sina revisioner än mindre byråer. (Francis, 

2004) Bland annat på grund av att stora kontor är mindre beroende av några enstaka klienter 

samt att stora kontor har möjlighet att ta ut större avgifter från sina klienter, vilket är förenligt 

med synen på att höga avgifter ger högre kvalitet på revisionen. (Jong-Hag Choi, Chasong 

Kim, Jeong-Bon Kim & Yoonseok Zang, 2010)  

Då det tydligen finns skillnader på revisionens kvalitet mellan olika revisionsbyråer vill vi 

undersöka om det även finns skillnader på hur olika byråer bedömer ett företags 

nedskrivningsbehov av goodwill. De flesta företag vi undersöker anlitar någon av de fyra 

stora byråerna varför vi inte kan undersöka om det finns skillnad mellan stora och små 

revisionsbolag när det kommer till nedskrivning av goodwill. Vi vill däremot undersöka om vi 

kan hitta en skillnad mellan de fyra stora byråerna. Utifrån vår egen kunskapsbas vet vi även 

att det finns många nationella och internationella regler och förordningar som har stor 

betydelse inom revisionsyrket, även revisionsbolagen själva har normer som fastställer hur en 

revision ska ske. Dessa normer kan variera mellan företag varför vi vill se om vi kan hitta 

några skillnader mellan revisionsbolagen och deras syn på nedskrivning av goodwill.  

Hypotesprövning rörande företagens revisor 

     Det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och revisionsbyrå. 

     Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och revisionsbyrå. 
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4. Praktisk metod 

I detta avsnitt kommer vi beskriva hur vi praktiskt gick tillväga för att genomföra vår studie. 

Vi inleder med en övergripande beskrivning av tillvägagångssätt för att senare gå in mer i 

detalj på hur vi genomförde urvalet, datainsamlingen och databearbetningen. Vi kommer 

sedan att på ett så detaljerat sätt som möjligt beskriva vårt tillvägagångssätt för att 

möjliggöra en replikation av vår studie. Vi berör även bortfall, access och kritik av 

tillvägagångssätt.  

 

4.1 Övergripligt tillvägagångssätt 
För att samla in data som krävdes för vår studie tillämpades årsredovisningarna för de företag 

som varit noterade på Stockholmsbörsen sedan 2006. Årsredovisningarna har i stor 

utsträckning hämtats från bolagsfakta.se. Om de inte funnits att hämta där har vi hämtat 

årsredovisningarna från företagens hemsida. Då vi undersökte företag noterade på small-, 

mid- och large-cap listorna har vi hämtat hem en stor mängd information, där största fokus 

legat på existensen av goodwill samt nedskrivning av denna.  Vi har sammanställt all data i ett 

Excell ark för att sedan behandla data inför analys.  

4.2 Kritik mot tillvägagångssätt 

4.2.1 Sekundärdata 
Vi har i vår studie enbart använt oss utav så kallad sekundärdata. Sekundärdata definieras av 

Johansson-Lindfors (1993) som data som redan tidigare samlats in och analyserats för andra 

ändamål. Vår sekundärdata i empirin bestod till huvudsak av företagens årsredovisningar. Vi 

anser att trovärdigheten på årsredovisningarna är hög då de alla har genomgått granskning av 

revisorer. Vi är dock medvetna om att även dessa kan innehålla felaktigheter, men det är den 

säkraste informationen vi har att tillgå. Vi har manuellt gått igenom totalt 1020 stycken 

årsredovisningar, detta innebär självklart en risk att vi vid något tillfälle omedvetet fört in fel 

data, men vi har försökt minimera den mänskliga faktorn i insamlingsprocessen genom att 

ägna mycket tid åt den samt genom noggrannhet. 

4.3 Urvalsprocess 
Det primära krav vi hade på vår population var att de skulle vara noterade på någon av OMX 

Stockholmsbörsens small- mid- eller large-cap lista. Anledningen till kravet av börsnoterade 

företag är att företagen som är börsnoterade sedan 2005 måste tillämpa IFRS standarderna för 

sin konsoliderade finansiella rapportering. Vid starten av datainsamlingen bestod vår 

population av 255 stycken företag. Av dessa var 56 stycken noterade på large-cap, 79 stycken 

noterade på mid-cap och 120 stycken på small-cap. För att bli inkluderade i vår studie krävde 

vi vidare att undersökningsobjekten skulle ha goodwill bokfört i koncernens balansräkning 

något av åren 2006-2009. Det var 52 företag som inte redovisade någon goodwill i deras 

koncernredovisning något av åren. Efter urvalsprocessen då vi tagit hänsyn till detta, hade vi 

en population på 203 företag.   

4.3.1 Kritik mot urval 
Utav vår population är det 76 företag som genomfört goodwillnedskrivningar något av åren 

2006-2009. IFRS 3 började användas 2005, detta innebar att goodwill inte längre fick skrivas 

av utan istället årligen skulle testas för nedskrivningsbehov. När vi studerade 
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årsredovisningarna för de företag som inkluderats i vår studie slog det oss att företag som 

innan 2005 gjort avskrivningar på goodwill har sänkt värdet så pass att det kan vara lägre än 

det verkliga värdet och därmed kommer inte dessa företag att identifiera ett 

nedskrivningsbehov de närmaste åren. Vi hade önskat att antalet observationer med 

goodwillnedskrivningar varit större då resultaten blivit mer tillförlitliga. Dock kan vi inte 

påverka antalet observationer och väljer därför att acceptera detta.   

4.4 Datainsamling  
Datainsamlingen tog oss närmare tre veckor då vi gick igenom 255 företags årsredovisningar 

för fyra år, alltså totalt 1020 stycken årsredovisningar. Årsredovisningarna fick vi tillgång till 

via bolagsfakta.se samt företagens hemsidor. Vi hade noga förberett för vilka variabler som 

skulle undersökas. Vi hade bokförd goodwill i koncernens balansräkning som första krav, om 

företagen inte hade goodwill under 2006-2009 avslutades undersökningen av detta företag. 

Om företaget däremot hade goodwill undersöktes om företaget hade gjort någon nedskrivning 

av goodwill under vårt aktuella tidsintervall då vi har nedskrivning av goodwill som vår 

beroendevariabel. För alla företag med goodwill oavsett nedskrivning eller ej undersökte vi 

vidare om det skett något byte av verkställande direktör samt ålder och utbildning på 

verkställande direktören. Vad gäller just verkställande direktörens utbildning och ålder fanns 

det brister i många företags årsredovisningar vilket gjorde att vi var tvungna att gå utanför 

årsredovisningarna för att hitta denna information. Om ett byte skett under året kollade vi 

även om den nya verkställande direktören rekryterats internt eller externt. En annan faktor vi 

undersökte var vilken revisionsbyrå den påskrivande revisorn representerade. I några fall 

fanns revisorer från två olika revisionsbyråer på revisionsrapporten, i detta fall kontrollerade 

vi ersättningen till revisorerna och klassade den med högst ersättning som huvudansvarig. 

Nettoomsättningen var en annan faktor som vi undersökte, dessutom beräknade vi ROA och 

ROS utifrån formler som vi redogör för i empirikapitlet. 

4.5 Bortfall 
Efter bortfall uppgick vår population som analysen baserades på till 177 stycken företag. 

Minskningen från 203 till 177 företag beror delvis på att vissa företag inte har varit noterade 

på OMX Stockholmsbörsen hela perioden 2006-2009. Då en analys av konjunkturens 

påverkan omöjliggörs då årsredovisningar saknas så inkluderades dessa företag inte i vår 

studie och klassas därmed som ett bortfall.  

Variabeln som undersöker verkställande direktörers utbildning skapade problem då företagens 

årsredovisningar inte alltid gav information om detta. I den mån som var möjligt med tanke på 

våra trovärdighetskrav på källor använde vi oss av företagens respektive hemsidor för att hitta 

den information som saknades, men i några fall noterades dock bortfall då ingen information 

fanns tillgänglig. Verkställande direktörens utbildning resulterade i 56 bortfall medan 

verkställande direktörens ålder resulterade i ett bortfall. Dessa 56 bortfallen kommer ha en 

inverkan på vår studie gällande säkerheten i våra resultat. Allmänt gäller att ju fler 

observationer desto säkrare slutsatser.  

4.6 Databearbetning 
All data hämtad från årsredovisningar fördes in i ett Excell ark under datainsamlingens gång 

för att sedan överföras till SPSS 17.0 för vidare bearbetning. Vi började vår databearbetning 

med att koda om den information vi samlat in. För de företag som redovisade sina resultat i 

andra valutor än svenska kronor, räknade vi om dessa för att få jämförbara observationer. 

Informationen om valutakurser för de olika åren hittade vi på riksbankens hemsida. Vi 

använde oss utav valutakursen för sista december 2006-2009 för valutorna Euro, 

Amerikanska Dollar, Brittiska Pund och Norska Kronor då det var dessa som förekom i 
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årsredovisningarna. Vi förde in varje variabel år för år i en enskild kolumn för att sedan 

anpassa kodningen på ett sätt så att relevanta tester gjordes möjliga. Antalet kolumner 

uppgick till 13 stycken för vardera år och antalet företag var varje år 177. Av dessa 177 

företag hade 76 gjort nedskrivningar under något av åren med några företag som gjort 

nedskrivningar flera år.  

Då vårt tidsspann för studien sträcker sig över fyra år, vill vi testa dessa år tillsammans för att 

få fler observationer och därmed ett säkrare resultat. Detta har dock visat sig vara 

problematiskt då samma företag inkluderas flera gånger och därmed ger variabler som är 

beroende av varandra. Detta problem var vi oförmögna att lösa och har därför varit i kontakt 

med statistiska institutionen vid Umeå Universitet för konsultation. Vi fick förslag på en 

lösning där vi skulle omvandla alla företag till dummyvariabler för att på så sätt eliminera 

beroendet mellan variablerna. På så sätt skulle vi kunna urskilja de företag som är extrema 

och därför skulle ge ett vinklat resultat. Vår studie bygger på 177 företag vilket innebar att vi 

även fick 177 parametrar. Detta ledde i sin tur till ett överparametriserat resultat vilket gjorde 

att denna lösning inte gick att tillämpa.  Ytterligare ett förslag på lösning framkom i form av 

ett Huber-White test, något som var praktiskt ogenomförbart då vi inte hade kunskap, tid eller 

lämpligt dataprogram tillgängligt.  

Vi fick därför försöka eliminera detta problem manuellt genom att jämföra nedskrivningarna 

för de olika åren och endast inkludera företagens första nedskrivning. Detta innebar en 

drastisk minskning av antalet observerade nedskrivningar, som gick från 120 till 76 stycken. 

Även om det är önskvärt med fler observationer tycker vi att de färre observationerna väger 

upp, då de ger ett mer riktigt resultat. Även denna metod innebär dock problem då vi endast 

eliminerat de företag som haft fler än en nedskrivning och inte tagit hänsyn till de företag som 

inte har några nedskrivningar och som därmed inkluderas under alla fyra år. Då vi för 

variabeln byte av verkställande direktör ser på effekten av bytet på nedskrivningar under två 

år framåt, kunde vi inte göra denna eliminering av nedskrivningar som vi gjort för resterande 

variabler. Detta är anledningen till att antalet observationer av nedskrivningar skiljer sig 

mellan denna variabel och resterande oberoende variabler i empirin. 

Ytterligare en sak vi var tvungna att ta hänsyn till var de extremvärden som uppstod i vissa 

variabler. Framförallt nettoomsättning och räntabilitetsmåtten var känsliga för extremvärden 

vilket skulle påverka utfallet av våra tester om vi inte vidtog några åtgärder. För 

nettoomsättningen beräknade vi nettoomsättningens naturliga logaritm (Ln) vilket minskar 

risken för att extremvärden driver resultaten vilket i sin tur kunde ha påverkat vår analys. Vid 

ROA och ROS ställde vi upp så kallade scatterplots för att manuellt identifiera och eliminera 

de värden vi ansåg extrema. Vidare utförde vi ett korrelationstest mellan ROA och ROS för 

att avgöra huruvida båda måtten skulle ingå i studien. Trots att det inte förelåg någon 

korrelation mellan måtten, valde vi att enbart gå vidare med ytterligare tester av ROA då detta 

är det vanligaste förekommande måttet på räntabilitet. Det är dock ett mått som är känsligt för 

extremvärden, men då vi tagit hänsyn till detta ansåg vi ändå att ROA var det bättre måttet.  

Vid insamlandet av resultat och ROA/ROS använde vi oss av rörelseresultatet vilket består av 

resultat före finansiella poster och skatter. För vissa företag, som till exempel banker, består 

det huvudsakliga resultatet av finansiella poster varför vi i dessa fall räknade med detta i 

resultatet. 

Vid utförandet av de statistiska testerna började vi med att testa varje oberoende variabel mot 

beroendevariabeln för sig, där vi utförde tester år för år samt ett test för alla år tillsammans. Vi 

har i huvudsak använt oss utav två olika statistiska tester, Logistisk regression samt Chi-

square, då beroendevariabeln endast kan anta två värden. Dessa båda tester ger egentligen 
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samma utfall men vi har valt att tillämpa Chi-square för de oberoende variabler som endast 

kan kategoriseras i två värden och logistisk regression för de variabler som antar en 

”numerisk skala” såsom ålder och nettoomsättning.  

När vi genomförde tester för revisionsbyrå och ålderskategorier använde vi oss av 

dummyvariabler då dessa hade fler än två kategorier. Variabler som revisionsbyrå och 

ålderskategorier har inte heller någon inbördes rangordning, det vill säga PWC är inte bättre 

än Deloitte och så vidare.  

4.7 Access 
Vår empiri är baserad på offentligt material bestående av årsredovisningar som finns att tillgå 

på bolagsfakta.se samt företagens respektive hemsida. Denna information är tillgänglig för 

alla vilket ökar möjligheten för genomförandet av en replikation av vår studie. Vi har alltså en 

total access.  
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5. Empiri 

I detta kapitel beskriver vi de olika statistiska tester vi tillämpat samt redovisar utfallen av 

dessa tester med hjälp av tabeller och modeller. Vi har valt att presentera varje oberoende 

variabel för sig för att ge läsaren en god överblick över resultaten. Som sista moment utförde 

vi ett test med samtliga variabler tillsammans. 

 

5.1 Testmetoder 

5.1.1 Hypotesprövning 
Hypotesprövning handlar om att identifiera ett statistiskt förhållande mellan urval och 

population. (Johannessen & Tufte, 2003, s224) Vi kommer att formulera hypoteser där 

nollhypotesen (  ) alltid motsvarar att det inte finns något samband och alternativhypotesen 

(  ) därmed är att det finns ett samband. Genom att göra statistiska tester i SPSS kommer vi 

erhålla testernas så kallade p-värde. Vi förkastar nollhypotesen om p<0,05 vilket då betyder 

att vi accepterar alternativhypotesen.  

För att kunna förkasta alternativt anta en hypotes måste vi genomföra statistiska tester. Vad 

som menas med att vi testar statistiskt är att vi testar om ett samband föreligger mellan vår 

beroende variabel och en oberoende variabel och att vi med en viss grad av säkerhet kan 

fastställa detta samband. För att kunna säga att samband finns kommer vi att kräva en viss 

grad av signifikans, säkerhet. Om vi har en signifikansnivå på 5 % menas det att vi med 95 % 

säkerhet kommer kunna bekräfta att resultaten är korrekta. Om signifikansnivån ligger under 

kravet på 95 % kommer vi att förkasta den hypotesen som vi ställt upp gällande ett samband. 

Om vi vänder på det finns det alltså 5 % risk att vi förkastar en hypotes felaktigt, det vill säga 

påstå att det finns ett signifikant samband när så inte är fallet. De vanligaste förekommande 

signifikansnivåerna är fem eller en procent.(Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998, s. 2)  

5.1.2 Statistiska tester 
Vi kommer använda oss utav regressionsanalyser för att identifiera statistiska samband mellan 

de variabler som vi inte delat in i kategorier och alltså kan anta alla värden. Vi kommer främst 

att genomföra så kallade binära logistiska regressionstester då denna metod enligt Hair et al. 

(1998 s.276) är lämpligast att tillämpa då beroendevariabeln endast kan kodas till två värden.  

Vi kommer att tillämpa Chi-square tester för att förkasta alternativt anta vår nollhypotes för 

de oberoende variabler som vi delat in i kategorier och därför bara kan anta värdena 0 och 1. 

Metoden syftar till att jämföra observerade frekvenser med förväntade frekvenser för att 

eventuellt se ett samband mellan beroende och oberoende variabel. Om vi kan anta vår 

nollhypotes innebär det små skillnader mellan de observerade och de förväntade frekvenserna. 

(Olsson & Sörensen, 1999, s. 148)  

I de fall då frekvenserna är för små kommer vi att tillämpa Fishers exakta test då det inte 

ställer några krav på mängden frekvenser. (Körner & Wahlgren, 2006, s. 252ff) 

5.1.3 Korrelationstest 
Vi kommer att genomföra en så kallad korrelationsanalys för att se om vi har ett 

multikorrelationsproblem i vår studie. Om så är fallet kommer det skapa problem med att 

hålla isär effekterna av de två variablerna på beroendevariabeln. Om variablerna är totalt 
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korrelerade antar testet ett värde på 1 och om de är totalt okorrelerade antar det värdet 0. (Hair 

et al, 1998, s. 188-189) Vi kommer att sätta en acceptansnivå på 0,5 där vi anser att ett högre 

tal innebär för hög korrelation.  

5.2 Deskriptiv statistik 
Vi har valt att använda ett ”totalturval” för att testa våra hypoteser. Vi har därför gått igenom 

alla företag på Stockholmsbörsen för att efter bortfall få ett urval om 177 företag varje år. 

Därefter plockar vi bort de företag som inte har någon goodwill under det året då det är en 

förutsättning för att de även ska ha haft möjlighet att göra nedskrivningar. Vi ser i tabell 1 att 

antalet företag med goodwill stiger, från 162 till 173 företag, och så gör även antalet och den 

procentuella andelen företag med nedskrivningar under 2006-2008 för att sedan sjunka en 

aning under 2009.   

Tabell 1 Deskriptiv statistik 

År 2006 2007 2008 2009 Totalt 

Antal företag 177 177 177 177 708 

Antal företag 

med goodwill 

162 168 169 173 672 

Antal 

nedskrivningar 

av goodwill 

22 28 36 34 120 

Procent av 

företag med 

nedskrivningar 

13,58% 16,67% 21,30% 19,65% 17,86% 

(genomsnitt) 

5.3 Beroendevariabel 
Under de statistiska testen har vi använt nedskrivningar som beroendevariabel där vi 

undersökt om det förekommit en nedskrivning eller ej och kodat därefter, 0=Nej och 1=Ja. 

Beroendevariabel är den variabel som vi vill testa mot förändringar i oberoende variabler. Det 

har totalt skett 120 nedskrivningar under de fyra åren vilket ger en genomsnittlig andel på 

17,86% av företagen som gör nedskrivningar. 

I empirin kommer vi genomföra de ovan nämnda testerna år för år men även alla år 

tillsammans. Antalet observationer i beroendevariabeln kommer då skilja sig åt eftersom vi 

vid test av samtliga år sammanlagt måste ta hänsyn till de företag som gjort fler än en 

nedskrivning av goodwill under vårt aktuella tidsintervall. Om ett företag har gjort fler än en 

nedskrivning kommer vi eliminera dessa företag efter första genomförda nedskrivningen av 

goodwill. Anledningen till detta är att undvika ett snedvridet resultat som påverkas av enstaka 

företag som gjort många nedskrivningar.  

Tabell 2 Beroendevariabel 

Nedskrivning Kodning Frekvens Frekvens efter justering 

Nej 0 552 549 

Ja 1 120 76 

Totalt - 672 625 
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5.4 Oberoende variabler 
Oberoende variabel är alltså de variabler vi tror på något sätt kommer att påverka utfallet hos 

vår beroendevariabel. Våra oberoende variabler är VD-byte, Rekrytering, VD-ålder, VD-

utbildning, Revisor, Nettoomsättning, ROA/ROS och Konjunktur 

5.4.1 Byte av verkställande direktör 
Hypotesformulering: 

    = Det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och byte av verkställande 

direktör. 

    = Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och byte av verkställande 

direktör. 

Då vi i tidigare teorier funnit att det finns ett samband mellan byte av verkställande direktör 

och nedskrivningar, har vi valt att testa de företag vi undersökt med en Chi-square analys för 

att se om även vi kan hitta ett signifikant samband mellan dessa. Då nedskrivning är vår 

beroendevariabel blir byte av verkställande direktör den oberoende variabeln. Som vi nämnt i 

teorin så kan ett byte av verkställande direktör påverka nedskrivningsmängden under ett par år 

framåt i tiden varför vi valt att för varje år med byte av verkställande direktör, se på 

nedskrivningar under två år framåt. Alltså då ett verkställande direktörsbyte skett under 2006 

ser vi på om företaget gjort nedskrivningar antingen under 2006 eller 2007.  Vi kodar därefter 

vårt resultat med 0 och 1. 

Tabell 3 Kodning VD-byte 

VD-byte Kodning Antal 

Nej 0 427 

Ja 1 87 

 

Då vi ser på nedskrivningar under två år framåt kan vi inte testa VD-byten under 2009 

eftersom vi saknar information om nedskrivningar under 2010. Men då vi i denna analys av 

nedskrivningar ser på två år stöter vi på ett problem då nedskrivningar år 2 kan bero på ett 

VD-byte år 2 vilket då inkluderas i analysen för år 1. För att komma undan denna problematik 

tar vi till exempel år 2006 även i beaktande de företag som under 2007 hade ett VD-byte och 

som gjorde en nedskrivning detta år. Vi exkluderar dessa nedskrivningar då dessa 

nedskrivningar sker på grund av VD-byte under 2007 och inte VD-byte under 2006 som vi i 

detta fall vill mäta. De nedskrivningar som alltså beror på ett VD-byte 2007 bör inte vara med 

vid beräkningen av nedskrivningar under 2006.  

Antalet nedskrivningar under 2006 blir då 33 stycken för att sedan öka med åren till 45 

respektive 56 under åren 2007 och 2008. Vi finner att det under 2006 har skett 23 byten av 

verkställande direktörer för att sedan stiga till 37 byten under 2007 och återigen sjunka till 27 

under 2008.  

För att få en överblick över nedskrivningar, byte av verkställande direktör och sambandet 

däremellan, ställer vi upp ett stapeldiagram för alla tre åren 2006, 2007 och 2008. 



 

30 

 

 

Diagram 1 Nedskrivning vid VD-byte 

Vi kan i modellen se skillnaden mellan antalet nedskrivningar då det skett ett verkställande 

direktörsbyte och då det inte skett. Under 2006 är det ingen större skillnad på mängden 

nedskrivningar, medan skillnaden stiger under 2007 och 2008 och är som störst under 2007 

med 43,2% av nya verkställande direktörer som gör nedskrivningar och endast 21,5% av de 

gamla verkställande direktörerna som gör nedskrivningar. 

Vi går vidare med att genomföra ett statistiskt test. Vår beroendevariabel, nedskrivningar är 

kodad i två värden, 0 och 1 vilket representerar Nej respektive Ja. Samtidigt är vår oberoende 

variabel även den kategoriserad varför vi väljer att använda oss utav ett Chi-square test, då 

detta är det mest passande testet vid kategoriserade oberoende variabler. Vi delar in våra två 

variabler i en korstabell för att sedan utföra Chi-square testet för att undersöka om det 

föreligger ett samband mellan dessa variabler. År 2006 har vi däremot ett lägre värde i en 

kvadrat i korstabellen än det förväntade värdet vilket betyder att förutsättningarna för ett Chi-

square test inte är uppfyllda. Mer specifikt innebär det att det i en korstabell bör vara minst 

fem observationer i varje kvadrat för att resultatet ska vara pålitligt, våra observationer av 

byte av verkställande direktör som gjort nedskrivningar uppgick endast till fyra. Resultatet 

från testet är därför inte pålitligt och vi kan inte dra några säkra slutsatser från ett Chi-square 

test. Vi väljer därför att även utföra ett Fisher´s Exact test vilket är mer passande i detta fall då 

testet inte ställer några krav på frekvensernas storlek. För att förkasta nollhypotesen krävs att 

p-värdet är lägre än signifikansnivån 0,05.  

Tabell 4 VD-byte 

 Företag med 

goodwill 

(Avser två år) 

 

Nedskrivningar 

VD-

byten 

Ej VD-

byte 

  

P-värde 

Observerat 

värde 

2006 168 33 23 145 0,513 - 

2007 172 45 37 135 0,008 7,119 

2008 174 56 27 147 0,053 3,732 

Totalt 514 134 87 427 0,006 7,644 
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Med Fisher´s exakta test får vi under 2006 ett p-värde på 0,513 vilket högt överstiger vår 

signifikansnivå 0,05. För år 2007 har vi däremot ett p-värde på 0,008 vilket är under 

signifikansnivån och vi får därför stöd för att det föreligger ett samband mellan 

nedskrivningar och byte av verkställande direktör. Under 2008 har vi ett p-värde på 0,053 

vilket är strax över signifikansnivån varför vi inte kan fastställa ett samband. Som tabell 4 

visar skiljer sig 2006 från de övriga åren med avseende på signifikansnivå. Anledningarna till 

detta kan vara färre antal genomförda nedskrivningar och färre antal byten av verkställande 

direktör under detta år, vilket gör att resultatet blir mindre trovärdigt på grund av färre antal 

observationer.  

Då åren skiljer sig åt och för att få en helhetsbild, väljer vi att även testa alla tre åren 

tillsammans för att se om det finns något samband. Med hjälp av ett Chi-square test finner vi 

att p-värdet är 0,006 varför vi kan förkasta nollhypotesen då detta är under vår signifikansnivå 

på 0,05. Det föreligger alltså ett positivt samband mellan byte av verkställande direktör och 

nedskrivningar till 99,4% säkerhet. Det innebär alltså att nyanställda verkställande direktörer 

tenderar att göra nedskrivningar i större utsträckning än gamla verkställande direktörer.  

5.4.2 Rekrytering av verkställande direktör 
Hypotesformulering: 

    = Det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och på vilket sätt den nye 

verkställande direktören rekryteras 

    = Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och på vilket sätt den nye 

verkställande direktören rekryteras 

Efter att ha dragit slutsatsen att det finns ett samband mellan byte av verkställande direktör 

och nedskrivningar, vill vi även undersöka om rekryteringsformen har betydelse för antalet 

nedskrivningar. Av de 87 företag där det skett ett byte av verkställande direktör delar vi upp 

det i internt respektive externt rekryterad. Med internt rekryterad menas att personen arbetat 

minst tre år inom företaget innan tillträde av posten som verkställande direktör och externt om 

så inte är fallet.  

Tabell 5 Kodning Rekrytering 

Rekrytering Kodning Antal 

Intern 0 44 

Extern 1 43 
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I modellen nedan kan vi år för år se andelen extern respektive internt rekryterade 

verkställande direktörer som gjort nedskrivningar. Vid nedskrivningar är det varje år till störst 

del de externt rekryterade verkställande direktörerna som genomfört dessa.  

 

Diagram 2 Rekrytering 

För att se om det föreligger ett statistiskt samband mellan nedskrivningar och typ av 

rekrytering, utför vi ett Chi-square test. Också här använder vi detta test då den oberoende 

variabeln är uppdelad i två kategorier och ett sådant test därför är det mest passande. För att 

kunna förkasta nollhypotesen krävs ett p-värde under signifikansnivån om 0,05.  

Tabell 6 Rekrytering 

 VD-byten Nedskrivningar P-värde Observerat värde 

Totalt 87 32 0,331 0,943 

 

Även om det för ögat ser ut i diagram 2 som att det föreligger ett samband, uppmäter vi ett p-

värde på 0,331 vilket är högt över vår signifikansnivå på 0,05. Nollhypotesen antas därför 

alternativhypotesen förkastas då vi inte kan se något statistiskt samband mellan 

rekryteringsform och nedskrivningar.  

5.4.3 Företagens resultat 
Hypotesprövning 

     Det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och företagens resultat. 

     Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och företagens resultat. 

Som en början av resultatanalysen vill vi undersöka om det finns något samband mellan 

positiva respektive negativa resultat och nedskrivningar av goodwill.  

Tabell 7 Kodning resultat 

Resultat Kodning Antal Nedskrivningar Procent 

Positivt 0 582 95 16,3 

Negativt 1 90 25 27,8 
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Då nedskrivningar av goodwill påverkar resultaten måste vi justera bort nedskrivningarna. 

Gör vi inte det blir konsekvensen att företag med nedskrivningar av goodwill i genomsnitt har 

ett lägre resultat och i större utsträckning redovisar negativa resultat då nedskrivningar sänker 

resultatet. Vi får dock färre observationer med negativa resultat då vi justerar upp resultaten 

med storleken på goodwillnedskrivningen. De få observationerna leder tyvärr till svagare 

grunder att dra slutsatser från, men vi anser justeringen nödvändig. 

I Tabell 7 ser vi att det procentuellt sett är fler företag med negativa resultat som gör 

nedskrivningar av goodwill. Vi vill därför testa om det också föreligger ett signifikant 

samband mellan dessa variabler. 

För testerna använder vi oss av Chi-Square test då beroendevariabeln endast kan anta två 

värden och den oberoende variabeln klassificeras i positivt och negativt, alltså även den i två 

värden. Då mängden observationer inte uppfyllde kraven för tillämpandet av Chi-Square test 

under åren 2006 och 2007, kompletterar vi med Fisher’s Exakta test. 

Tabell 8 Positiva/negativa res. år för år 

År Negativa res. Positiva res. P-värde Observerat värde 

2006 16 146 0,699 - 

2007 14 154 0,255 - 

2008 21 148 0,010 6,646 

2009 39 134 0,285 1,143 
 

Som vi ser i tabell 8 ovan, finner vi inget signifikant sambanden för åren 2006, 2007 eller 

2009 då p-värdena under dessa år överstiger signifikansnivån om 0,05. Under 2008 får vi 

däremot ett annat resultat då p-värdet understiger signifikansnivån. Vi kan därför konstatera 

att det under 2008 finns ett signifikant samband mellan nedskrivningar av goodwill och ett 

negativt resultat med en säkerhet på 99 %. 

Då resultaten skiljer sig åt från år till år och vi har ett lågt antal observationer, är det svårt att 

dra några säkra slutsatser och huruvida vi kan förkasta eller anta nollhypotesen. Vi går därför 

vidare med att slå ihop samtliga år och testar genom ett Chi-square test om det då föreligger 

ett signifikant samband.  

Tabell 9 Positiva/negativa res. totalt 

 Negativa res. Positiva res. P-värde Observerat 

värde 

Totalt 81 547 0,058 3,599 

 

I tabell 9 visar vi resultatet av testet för samtliga år. Vi ser då att p-värdet överstiger 

signifikansnivån 0,058>0,05 vilket betyder att det inte föreligger något samband. Vi kan dock 

nämna att om vi hade haft en signifikansnivå på 0,1 hade vi haft ett signifikant samband och 

därmed förkastat nollhypotesen. Beslutet huruvida vi ska förkasta eller anta nollhypotesen 

beror på vilken signifikansnivå vi väljer. Då tre av de fyra åren, vid tester år för år, visade ett 

ickesignifikant samband och vi under tidigare test baserat slutsatserna på en signifikansnivå 

om 0,05 vill vi vara konsekventa och göra på ett motsvarande sätt i detta fall. Vi använder oss 

av en signifikansnivå på 0,05 varför vi antar nollhypotesen, det vill säga det finns inget 

samband mellan nedskrivningar av goodwill och ett negativt resultat.  
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Då vi ovan inte kunde identifiera något samband mellan negativa resultat och antalet 

nedskrivningar väljer vi nu att gå vidare med endast positiva resultat. Vi vill testa om ett 

positivt resultat, mätt med räntabilitetsmåtten ROA och ROS, har någon påverkan på 

nedskrivningar av goodwill. Formeln för ROA har vi hämtat från Larsson (2008, s.72). För 

formeln ROS så har vi använt oss utav formeln för ROA men bytt ut totalt kapital mot 

nettoomsättningen.  

Räntabilitet på Totaltkapital (    ) 

                                   

              
 

Räntabilitet på Nettoomsättning      ) 

                                   

               
 

Då en nedskrivning enligt standarden måste föras mot resultatet innebär en nedskrivning av 

goodwill en lika stor minskning av resultatet. Dessutom påverkar nedskrivningen av goodwill 

företagets totala tillgångar då goodwill klassas som en immateriell tillgång och finns bokfört 

på företagens balansräkning. Detta betyder att företag med nedskrivningar av goodwill 

kommer visa en sämre ROA och ROS än vad de skulle gjort utan nedskrivning av goodwill. 

För att eliminera effekten av nedskrivningen av goodwill har vi modifierat formlerna för de 

företag som har gjort nedskrivningar vilket gör räntabilitetsmåtten mer jämförbara.  

Räntabilitet på Totaltkapital        

                                                         

                                    
 

Räntabilitet på Nettoomsättning (ROS²)  

                                                         

               
 

För denna hypotesprövning har vi beräknat ROA (Return on assets) samt ROS (Return on 

sales) som mått på företagens resultat. Vi utför till att börja med ett korrelationstest mellan 

dessa två nyckeltal. Vi hittar fyra extremvärden där ROS ligger över ett, varför vi tar bort 

dessa observationer då de annars skulle påverka testet och möjligtvis ge ett skevt resultat. För 

att de två nyckeltalen ska vara korrelerade har vi satt en gräns på 0,5 vilket ligger mellan de 

värden som testet kan anta. Vi finner att korrelationen ligger på 0,356 och de två måtten är 

alltså inte på tillräckligt hög nivå för att vi ska utesluta något av dessa. Därför väljer vi att 

använda båda måtten i vår analys.  

I de fall där det inte skett någon nedskrivning av goodwill använder vi ROA1 och ROS1 

medan vi i de fall där det förekommit en nedskrivning tillämpar ROA2 och ROS2. 

Anledningen till detta är att vi i ROA2 och ROS2 eliminerar effekten på nyckeltalen som en 

nedskrivning av goodwill innebär. Formler och förklaringar till dessa val finns i teoriavsnittet 

3.3.4 Räntabilitetsmått.    

Vi testar därefter de båda nyckeltalen mot nedskrivningar var för sig för att se om det finns 

något signifikant samband och huruvida det är negativt eller positivt. Vi gör en scatterplot 

med de båda nyckeltalen för att identifiera och manuellt utesluta extremvärden som kan ge 
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stor påverkan på resultatet, detta för att få en så rättvis bild som möjligt. Vi använder oss av 

en logistisk regression vid testerna av de båda nyckeltalen då beroendevariabeln endast kan 

anta två värden. För ett signifikant samband kräver vi ett p-värde under 0,05.  

Tabell 10 Resultat totalt alla år 

Nyckeltal Min Max Medel Regressionskoefficient 

(B) 

P-

värde 

Oddskvot 

ROA 0,0003 0,3011 0,1008 -7,252 0,003 0,001 

ROS 0,0002 0,5437 0,1126 -1,869 0,287 0,154 

 

Resultatet från testerna visar vi i tabell 10, ovan. Vi finner ett signifikant samband mellan 

nedskrivningar av goodwill och storleken på ROA då p-värdet uppgår till 0,03 och alltså 

understiger 0,05. Då regressionskoefficienten är negativ innebär det att ett lågt ROA ger 

nedskrivningar av goodwill i större utsträckning. Vad gäller ROS finner vi även här att 

regressionskoefficienten är negativ, dock är sambandet till nedskrivningar av goodwill inte 

signifikant. 

Då ROA är det nyckeltal som vanligen används vid mått på räntabilitet, väljer även vi att 

fokusera på detta tal. Som nästa steg genomför vi därför ytterligare regressionsanalyser år för 

år, med ROA som oberoende variabel. Vi har även här eliminerat extremvärden som kan ge 

ett snedvridet resultat. 

Tabell 11 Resultat år för år 

År Min Max Medel Regressionskoefficient 

(B) 

P-värde Oddskvot 

2006 0,0042 0,2913 0,1085 -4,681 0,235 0,009 

2007 0,0073 0,3011 0,1099 -9,757 0,021 0,000 

2008 0,0005 0,2889 0,0954 -5,395 0,124 0,005 

2009 0,0003 0,2746 0,0805 -6,277 0,150 0,002 

 

De fyra åren skiljer sig åt där vi för 2006, 2008 och 2009 inte kan se något signifikant 

samband då p-värdena ligger mellan 0,150 och 0,235. Vi finner däremot att det under 2007 

föreligger ett signifikant samband mellan storleken på ROA och nedskrivningar av goodwill. 

Vi ser även att det sambandet under alla fyra år är negativt vilket innebär att företag med låg 

ROA gör nedskrivningar av goodwill i högre grad än företag med hög ROA.  

5.4.4 Verkställande direktörens ålder 
Hypotesformulering 

    = Det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och verkställande 

direktörens ålder. 

     Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och verkställande direktörens 

ålder. 

Enligt tidigare studier kan ålder ha en påverkan på beslutstaganden inom ett företag. Det finns 

däremot inga tidigare studier rörande ålder och beslut kring nedskrivningar. För att testa om 

det föreligger något samband mellan nedskrivningar och verkställande direktörens ålder, 

testar vi först år för år efter ett samband med hjälp av en logistisk regressionsanalys. Därefter 
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testar vi alla fyra år hopslagna för att se om detta visar något samband. Vi använder även här 

nedskrivningar som beroendevariabel och verkställande direktörens ålder som den oberoende 

variabeln. 

Anledningen till att vi använder en logistisk regressionsanalys är att beroendevariabeln 

fortfarande är kodad i två värden medan den oberoende variabeln i detta fall inte är 

kategoriserad utan istället är utformad till en skala. För att nollhypotesen ska kunna förkastas 

måste p-värdet understiga vår signifikansnivå om 0,05.  

Tabell 12 Verkställande direktörens ålder 

 Åldersspann Medelvärde Standardavvikelse  Regressionskoefficient 

(B) 

P-

värde 

2006 32-64 49,46 7,394 0,003 0,927 

2007 33-64 49,54 7,169 0,022 0,452 

2008 34-65 49,92 6,968 0,032 0,249 

2009 34-66 50,50 7,035 0,012 0,662 

Totalt 32-66 49,75 7,167 0,10 0,554 

 

Regressionskoefficienten (B) anger sambandet mellan den beroende- och oberoende variabeln 

och visar i detta fall att det finns ett positivt samband mellan ålder och nedskrivningar under 

alla år. Vi ser däremot att det inte föreligger något signifikant samband något av åren då p-

värdena ligger mellan 0,249 och 0,927 och alltså överstiger vår signifikansnivå på 0,05. Vi 

testar även alla år tillsammans men finner även här att ett p-värde om 0,554 som överstiger 

signifikansnivån varför vi antar nollhypotesen och förkastar alternativhypotesen.  

Även om det inte finns något signifikant samband mellan ålder och nedskrivningar av 

goodwill, vill vi testa om det finns några speciella mönster i olika ålderskategorier. Vi går 

vidare med tester genom att klustra åldrarna i fyra grupper för att se om det finns några 

skillnader mellan dessa. För att identifiera de fyra grupperna väljer vi att dela upp dem i 

kvartiler med 25% av population i varje grupp. För att se samband mellan de olika grupperna 

använder vi oss av dummyvariabler och testar med en logistisk regression då 

beroendevariabeln endast kan anta två värden.  

Tabell 13 Ålderskategorier 

Dummyvariabler Ålder Antal Nedskrivningar Procent 

1 32-44 157 16 10,2 

2 45-49 152 20 13,2 

3 50-55 163 24 14,7 

4 56-66 156 16 10,3 

 

Då vi använt oss av kvartiler bör de ha samma mängd i varje kluster. Anledningen till 

differensen i de olika ålderskategorierna är att antalet verkställande direktörer med en viss 

ålder omfattar en stor del av observationerna och påverkar därmed kvartilerna då vi inte kan 

dela en åldersgrupp mellan två kvartiler.  
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Vi väljer att använda oss utav den yngsta åldersgruppen, grupp 1, som vår referensgrupp. 

Tabell 14 Ålder dummy 

Dummyvariabler Regressionskoefficient 

(B) 

P-värde 

2 0,345 0,328 

3 0,370 0,286 

4 0,075 0,839 

 

Vi finner inget signifikant samband mellan grupperna men vi kan däremot möjligen se ett 

svagt mönster format som ett uppochnedvänt U. Den yngsta gruppen bestående av 32-44 

åringar tenderar att göra färre nedskrivningar av goodwill jämfört med alla de andra 

grupperna, tätt följt av den äldsta åldersgruppen bestående av 56-66 åringar. Grupperna i 

mitten med verkställande direktörer i åldrarna 45-55 år gör alltså flest nedskrivningar av 

goodwill där tredje gruppen med 50-55 åringar är den grupp med högst andel nedskrivningar. 

För att få en enklare bild av mönstret vi anar i regressionskoefficienten, visar vi en modell 

med procentuella nedskrivningar i de olika ålderskategorierna. 

 

Diagram 3 Procent nedskrivningar beroende på ålder 

I modellen ovan visar vi andelen procent i varje ålderskategori som gör nedskrivningar. Med 

hjälp av en polynom trendlinje, som här visas i blått, ser vi även här mönstret av ett 

uppochnedvänt U vilket visar att den lägsta och högsta åldersgruppen gör en mindre andel 

nedskrivningar jämfört med de två mittersta grupperna.  
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5.4.5 Verkställande direktörens utbildning 
Hypotesformulering 

     Det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och verkställande 

direktörens utbildning. 

     Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och verkställande direktörens 

utbildning. 

Vi vill även testa om utbildning hos verkställande direktören har någon påverkan på antalet 

nedskrivningar. Vi kategoriserar här utbildning till de som har en utbildning inom ekonomi, 

och de som har någon annan utbildning och alltså inte inom ekonomi. Detta blir vår 

oberoende variabel som vi vill testa mot vår beroendevariabel, nedskrivningar.  

Tabell 15 Verkställande direktörens utbildning 

Utbildning Kodning Totalt antal 

Ekonom 0 357 

Ej ekonom 1 259 

 

Ovan ser vi att antalet ekonomer uppgick till 357 stycken, medan resterande 259 hade någon 

annan utbildning. För att få en bättre överblick och även se skillnader mellan olika år, har vi i 

modellen nedan ställt upp ett stapeldiagram för vardera av de fyra åren. Vi jämför i 

stapeldiagrammet andelen nedskrivningar hos de verkställande direktörer som har en 

studiebakgrund inom ekonomi och de som har någon annan akademisk bakgrund. Vi kan inte 

i modellen se några samband mellan utbildning och nedskrivningar då den större andelen 

nedskrivningar under 2006 och 2009 sker av ekonomer medan det under 2007 och 2008 är en 

större andel icke ekonomer som genomför nedskrivningar.  

 

Diagram 4 Nedskrivning beroende på utbildning 

Vi går vidare och genomför statistiska tester för att se om något samband föreligger. Då 

beroendevariabeln endast kan anta två värden och den oberoende variabeln är kategoriserad i 
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två klasser, väljer vi att genomföra ett Chi-square test. För att kunna förkasta nollhypotesen 

och anta alternativhypotesen krävs att vi får ett p-värde högre än signifikansnivån 0,05. 

Tabell 16 Verkställande direktörens utbildning år för år 

 N Bortfall Ekonom Ej ekonom P-värde Observerat 

värde 

2006 148 14 86 62 0,569 0,324 

2007 154 14 93 61 0,895 0,017 

2008 154 15 88 66 0,437 0,604 

2009 160 13 90 70 0,232 1,429 

 

Efter vårt Chi-square test ser vi att det inte föreligger något samband något av åren då p-

värdena för 2006-2009 ligger mellan 0,232 och 0,895 och alltså högt över signifikansnivån 

om 0,05. Anledningen till att antalet observationer och antalet bortfall skiljer sig när vi testar 

totalt jämfört med summan av varje enskilt år är att vi vid testet av totalen tar hänsyn till de 

företag som gjort nedskrivningar mer än ett år, dessa företag tas bort vilket gör att antalet 

observationer och bortfall är färre.  

Tabell 17 Verkställande direktörens utbildning totalt 

 N Bortfall Ekonom Ej ekonom P-värde Observerat 

värde 

Totalt 574 54 335 239 0,335 0,928 

 

Även testet för alla fyra år gemensamt visar ett för högt p-värde då 0,335>0,05. Vi kan alltså 

inte förkasta nollhypotesen varför det inte föreligger något samband mellan nedskrivning och 

verkställande direktörens utbildning. En förklaring till detta resultat kan vara den stora mängd 

bortfall vi har i denna variabel. Med ett högre antal observationer hade vi kunnat uttala oss om 

resultatet med större säkerhet.  

5.4.6  Företagens storlek 
Hypotesprövning 

      Det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och företagens storlek. 

     Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och företagens storlek. 

Som ett mått på företagens storlek använder vi oss av dess nettoomsättning för att testa om 

storleken på företagen har någon påverkan på nedskrivningar av goodwill. Detta frångår Sevin 

och Schroeders studie då de använt totala tillgångar som mått på ett företags storlek. Utifrån 

vårt urval anser vi att nettoomsättningen är ett bättre mått då vi inkluderat serviceföretag i vår 

studie, vilket gör det svårt att rättvist mäta storleken utifrån tillgångar.  

Vi beräknar först nettoomsättningens naturliga logaritm (Ln) för att minska risken för att 

extremvärden ska påverka resultaten och därmed vår analys. För att se om vi kan identifiera 

något signifikant samband gör vi en logistisk regressionsanalys vilket vi väljer då 

beroendevariabeln endast kan anta två värden. För att förkasta nollhypotesen och anta 

alternativhypotesen krävs en signifikansnivå under 0,05.  
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Vi börjar med att med hjälp av den logistiska regressionen, testa år för år om det föreligger 

något samband mellan nedskrivningar och företagens storlek (LnNettoomsättning).  

Tabell 18 Storlek år för år 

År N Regressionskoefficient 

(B) 

P-värde Oddskvot 

2006 160 0,275 0,014 1,317 

2007 167 0,275 0,009 1,316 

2008 169 0,122 0,169 1,129 

2009 171 0,099 0,266 1,104 

 

I tabellen ovan ser vi att det under 2006 och 2007 finns ett signifikant samband mellan den 

beroende- och oberoende variabeln då p-värdena ligger på 0,009 respektive 0,014 vilket är 

lägre än vår signifikansnivå på 0,05. Under de två senare åren, 2008 och 2009, ser vi däremot 

att detta samband inte längre är signifikant då dess p-värden överstiger signifikansnivån. Vad 

gäller regressionskoefficienten ser vi att det föreligger ett positivt samband varje år vilket 

innebär att stora företag gör nedskrivningar av goodwill i större grad än mindre företag.  

Tabell 19 Storlek totalt 

År N Regressionskoefficient 

(B) 

P-värde Oddskvot 

Totalt 623 0,130 0,024 1,139 

 

Då resultaten skiljer sig åt under de fyra åren, slår vi ihop samtliga år för att få fler 

observationer och på så sätt ett säkrare resultat. Detta visar att det föreligger ett signifikant 

samband då p-värdet är 0,024 och alltså understiger signifikansnivån om 0,05. Vi kan därför 

förkasta nollhypotesen och anta alternativhypotesen. 

För att stärka säkerheten i våra resultat och se om ett eventuellt mönster föreligger beroende 

på storlek, utför vi ytterligare ett test. I detta test grupperar vi urvalet i fyra kategorier 

beroende på företagens storlek på den logaritmerade nettoomsättningen. Vid kategoriseringen 

beräknar vi kvartilerna för att få en jämn fördelning på urvalet mellan grupperna. De små 

skillnader i antalet företag i vardera grupp, beror på ett antal företag som har samma värde på 

den logaritmerade nettoomsättningen vid gränsdragningen vilket leder till att dessa hamnar i 

samma grupp.   

Tabell 20 Storleksgrupper 

Storlek Intervall (Ln 

Nettoomsättning) 

Antal företag Nedskrivningar 

Små 1,31 - 6,41 161 12 

Medelsmå 6,42 - 7,52 162 17 

Medelstora 7,53 - 9,25 160 19 

Stora 9,26 - 15,90 161 28 

 

I tabell 20 ovan visar vi vilka intervall vi använt för varje grupp, fördelningen av företag i 

varje grupp samt antalet nedskrivningar för varje grupp. Vi ser redan här att antalet 
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nedskrivningar stiger med storleken på den logaritmerade nettoomsättningen, alltså storleken 

på företagen.  

Vi går vidare med att använda Små företag som referensgrupp och resterande som 

dummyvariabler för att genom ett logistiskt regressionstest se om det finns något statistiskt 

samband mellan storleken på företagen och nedskrivningar av goodwill samt att se om det 

finns något mönster i nedskrivningsbeteendet mellan de olika storlekarna.  

Tabell 21 Små företag som referensgrupp 

Dummyvariabler Regressionkoefficient 

(B) 

P-värde Oddskvot 

Medelsmå 0,384 0,331 1,469 

Medelstora 0,460 0,236 1,583 

Stora 0,936 0,011 2,550 

 

I tabell 21 ovan visar vi om det föreligger något signifikant samband mellan referensgruppen, 

Små företag, och övriga. Vid vår vanliga signifikansnivå om 0,05 föreligger ett signifikant 

samband mellan Små och Stora företag. För att se om sambanden är positiva eller negativa 

måste vi se på regressionskoefficienten som i detta fall visar att det föreligger positiva 

samband i alla fall. Det betyder att Små företag gör nedskrivningar av goodwill i lägre grad i 

förhållande till de övriga. Oddskvoten visar sedan i hur stor grad de olika storlekarna skiljer 

sig åt. Stora företag är till exempel 2,55 gånger mer benägna att göra nedskrivningar av 

goodwill jämfört med Små företag. Detta bekräftar det vi såg i tabell 20 där nedskrivningar 

hos Stora företag är mer än dubbelt så många jämfört med Små. Vi ser även att ju större 

skillnad i företagens storlek desto större skillnad i andelen nedskrivningar då oddskvoten ökar 

med storleken.   

Vi finner ett signifikant samband mellan Små och Stora företag då p-värdet på 0,011 

understiger signifikansnivån. Vi kan däremot inte med säkerhet säga att det föreligger ett 

signifikant samband mellan Små och Medelsmå respektive Medelstora företag.   

5.4.7 Revisor 
Hypotesprövning 

     Det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och revisionsbyrå. 

     Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och revisionsbyrå. 

För att testa vår hypotes kring revisionsbyrå och se om revisionsbyrå har någon påverkan på 

antalet nedskrivningar, väljer vi att dela upp de olika revisionsbyråerna i E&Y, KPMG, 

Deloitte, PWC och även en kategori med Övrigt där andra än de stora fyra byråerna ingår.  Då 

vi har en beroendevariabel som endast kan anta två värden, använder vi oss i detta fall av en 

logistisk regressionsanalys för att undersöka om det föreligger något signifikant samband. 

Genom att använda revisionsbyråerna en efter en som referensgrupp och resterande som 

dummyvariabler kan vi se om det finns positiva eller negativa samband beträffande 

nedskrivningar av goodwill mellan de olika byråerna och även om dessa samband är 

signifikanta. För att förkasta nollhypotesen och anta alternativhypotesen kräver vi i detta fall 

ett p-värde under 0,05.  
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Tabell 22 Deloitte som referensgrupp 

Dummyvariabler Regressionskoefficient (B) P-värde Oddskvot 

E&Y -0,416 0,301 0,660 

KPMG -0,253 0,523 0,776 

PWC -0,745 0,054 0,475 

Övrigt -1,422 0,186 0,241 

 

I tabell 22 visar vi om det finns några signifikanta samband och med hjälp av 

regressionskoefficienten kan vi se om sambanden är positiva eller negativa. Om vi använder 

oss av vår vanliga signifikansnivå på 0,05 hittar vi inga samband mellan byråerna. Om vi 

däremot höjer signifikansnivån till 0,1 ser vi att Deloitte är signifikant mot PWC. Då det inte 

är några andra byråer som visar något samband med varandra, väljer vi att fokusera på just 

Deloitte. Vi kan se att sambanden mellan nedskrivningar gjorda av företag reviderade av 

Deloitte och de andra revisionsbyråerna är negativa i alla fall. Det betyder att företagen som 

Deloitte reviderar gör nedskrivningar av goodwill i större utsträckning än de företag som 

representeras av de andra byråerna. Oddskvoten visar hur många gånger mindre benägna de 

företag som de andra revisionsbyråerna representerar är att skriva ned goodwill jämfört med 

de företag som Deloitte företräder. Som exempel kan vi säga att företagen PWC reviderar är 

0,475 gånger mindre benägna att göra en nedskrivning av goodwill jämfört med företagen 

med en ansvarig revisor anställd hos Deloitte, detta med en säkerhet på 94,6% då p-värdet för 

PWC är 0,054.   

Med en signifikansnivå om 0,1 kan vi förkasta nollhypotesen och anta att det finns ett 

signifikant samband mellan nedskrivningar av goodwill gjorda av företag representerade av 

Deloitte respektive PWC. Vi strävar däremot efter att vara konsekventa och använder oss 

därför av en signifikansnivå om 0,05 vilket medför att vi antar vår nollhypotes. Inget samband 

finns mellan nedskrivningar av goodwill och revisionsbyrå. 

5.4.8 Test av samtliga variabler 
Vid test av de oberoende variablerna en efter en, är det svårt att avgöra hur dessa är relaterade 

till varandra. Till exempel skulle det kunna finnas ett samband där bytet av verkställande 

direktör indirekt leder till en nedskrivning av goodwill, men i grunden är det företagets 

resultat som leder till ett byte av verkställande direktör och även resultatet som avgör andelen 

nedskrivningar av goodwill. För att resultatet av ett sådant test ska vara användbart, är det 

också viktigt att de olika oberoende variablerna inte är allt för korrelerade med varandra. Om 

så är fallet måste vi eliminera åtminstone en av dessa variabler för att kunna urskilja effekten 

av den oberoende variabeln på berondevariabeln. För att undersöka detta började vi med att 

genomföra ett korrelationstest år för år samt för alla år gemensamt. För att testa 

revisionsbolagen använder vi oss utav dummyvariabler. Om korrelationsnivån mellan två 

variabler överstiger 0,5 eller understiger -0,5 anser vi att det föreligger en korrelation.  
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Tabell 23 Korrelationstest mellan oberoende variabler 

 Ålder Utbildning Storlek ROA PWC E&Y KPMG Övrigt 

Ålder 1 -0,129 0,212 0,003 -0,044 0,023 -0,056 -0,046 

Utbildning -0,129 1 0,050 -0,068 0,005 -0,035 0,051 -0,045 

Storlek 0,212 0,050 1 -0,011 -0,081 -0,052 0,165 -0,142 

ROA 0,003 -0,068 -0,011 1 0,000 -0,079 0,035 0,055 

PWC -0,044 0,005 -0,081 0,000 1 -0,442 -0,424 -0,126 

E&Y 0,023 -0,035 -0,052 -0,079 -0,442 1 -0,310 -0,092 

KPMG -0,056 0,051 0,165 0,035 -0,424 -0,310 1 -0,088 

Övrigt -0,046 -0,045 -0,142 0,055 -0,126 -0,092 -0,088 1 

 

I tabellen ovan presenterar vi utfallet av korrelationstestet. Den högsta korrelationen ligger på 

-0,442 och uppstår mellan dummyvariablerna E&Y och PWC, men det är inga variabler som 

har högre korrelation än vårt gränsvärde på 0,5. Vi har även utfört korrelationstest år för år 

och visar endast dessa i bilaga 1 då det inte heller här föreligger någon korrelation över vårt 

gränsvärde.  

För att se om det finns ett samband mellan en oberoende variabel och den beroende variabeln 

när hänsyn tagits till övriga oberoende variabler, använder vi oss av en större modell där vi 

inkluderar större delen av våra oberoende variabler. Ekvationen ser ut som nedan för en linjär 

regression. Vi använder oss dock av en logistisk regression då beroendevariabeln endast kan 

anta två värden, men använder ekvationen för en linjär regression då vi anser att den ändå ger 

en förklarande bild av sambandet, vilket underlättar för läsaren.  

Nedskrivning av goodwill                                         
                    

För den observante läsaren framgår det i ekvationen och tabell 25 ovan att vi uteslutit en del 

variabler. För det första eliminerade vi byte av verkställande direktör då vi i 

beroendevariabeln räknade med nedskrivningar för två år framåt, vilket resulterade i ett större 

antal observationer jämfört med i övriga variabler. Dessutom har vi för de variabler där vi 

testat med två olika mått, endast inkluderat ett av dessa för att undvika 

multikorrelationsproblem. Detta gäller till exempel för resultatet där vi endast använder ROA 

och eliminerar ROS och positivt/negativt resultat. Även storleken mäter vi på två olika sätt 

där vi inkluderar LnNettoomsättning som mått på storlek, men utesluter testet med små 

respektive stora företag.  

Till att börja med utför vi ett Logistiskt regressionstest med samtliga utvalda variabler år för 

år.  

Tabell 24 Information stor modell år för år 

 Observationer Nedskrivningar P-värde Nagelkerke 

2006 127 20 0,361 0,115 

2007 140 23 0,006 0,241 

2008 131 25 0,195 0,128 

2009 119 22 0,533 0,093 
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I tabell 24 redogör vi för antalet observationer samt antalet nedskrivningar vardera år. 

Nagelkerke är en förklaringsgrad som beskriver hur pass väl modellen stämmer överens med 

verkligheten. Nagelkerke varierar år för år men är genomgående relativt låg. Nagelkerke 

används framförallt i linjära regressioner och är inte lika användbar i en logistisk regression 

som vi använt oss utav, därför analyserar vi Nagelkerke med en viss försiktighet. Högst 

förklaringsgrad får vi under 2007 då vi även får signifikant resultat av testet med ett p-värde 

på 0,006. 

Resultatet av det logistiska regressionstestet för år 2006 visas nedan. 

Tabell 25 Stor modell 2006 

Oberoende 

variabler 

Regressionskoefficienten 

(B) 

P-värde Oddskvot 

Ålder 0,015 0,691 1,016 

Utbildning -0,351 0,500 0,704 

Storlek 

(LnOmsättning) 

0,283 0,039 1,327 

Resultat (ROA) -3,529 0,405 0,029 

PWC -0,432 0,605 0,649 

E&Y 0,171 0,843 1,186 

KPMG -0,440 0,637 0,644 

Övrigt -19,209 0,999 0,000 

 

Resultaten för testerna år för år har bara mindre skillnader mellan åren varför vi väljer att 

redovisa resterande år i Bilaga 2. Resultaten av testen visar ett signifikant samband mellan vår 

beroendevariabel och den oberoende variabeln Storlek för åren 2006-2008. Vi ser även ett 

samband mellan beroendevariabeln och den oberoende variabeln Resultat för året 2007. 

Resterande oberoende variabler visar inga signifikanta samband under något av åren.  

I och med att våra förklaringsgrader är låga och att tre av våra p-värden överstiger vårt krav 

på signifikansnivå vid testen år för år väljer vi att gå vidare med ett test för samtliga år 

gemensamt. Genom att slå ihop samtliga år får vi ett större antal observationer och därmed ett 

säkrare test.  

Tabell 26 Information stor modell 

 Observationer Nedskrivningar P-värde Nagelkerke 

Stor modell 485 58 0,004 0,086 
  

I tabellen ovan visar vi antalet observationer som återstår efter bortfall samt antalet 

nedskrivningar i dessa observationer. Vi har en förklaringsgrad på 0,086 vilket är lågt. Att 

förklaringsgraden är låg är inte något vi kan påverka och som vi tidigare nämnt är Nagelkerke 

ett mått som inte är av lika stor betydelse i en logistisk regression. Vi accepterar därför denna 

låga nivå. P-värdet visar att vår modell är signifikant då det understiger signifikansnivån; 

0,004 <0,05. 
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Tabell 27 Binär Logistisk Regression; Stor modell 

Oberoende 

variabler 

Regressionskoefficienten 

(B) 

P-värde Oddskvot 

Ålder -0,009 0,695 0,991 

Utbildning 0,168 0,584 1,182 

Storlek 

(LnOmsättning) 

0,251 0,001 1,285 

Resultat (ROA) -6,348 0,013 0,002 

PWC -0,848 0,81 0,428 

E&Y -0,385 0,447 0,680 

KPMG -0,643 0,215 0,526 

Övrigt -0,368 0,748 0,692 

 

Vid testet av samtliga oberoende variabler finner vi att endast storlek och resultat har ett 

signifikant samband med nedskrivningar av goodwill. Resultatet i den stora modellen ger 

samma utfall som de enskilda testerna då både storlek och resultat även där är signifikant. Då 

vi tagit hänsyn till möjliga samband mellan de olika oberoende variablerna har vi alltså 

fortfarande samma utfall vilket innebär att det inte finns någon större samverkan mellan våra 

oberoende variabler. De andra variablerna visar inte på något signifikant samband vid testet 

av den stora modellen, även detta stämmer överens med de resultat som vi generade för 

testerna av varje enskild variabel samt testerna för den stora modellen år för år.  

Vi gjorde även en stor modell där vi använde oss av ålderskategorier som dummyvariabler för 

att testa Ålder då vi även undersökte dessa dummyvariabler i det enskilda testet för Ålder. Vi 

fann i detta test mycket små skillnader från testet med ålder som en skala varför vi valde bort 

testet med ålderskategorier i den stora modellen.  

Det hade varit intressant att testa byte av verkställande direktör i den stora modellen för att se 

om någon av de andra variablerna kan vara en bakomliggande anledning till att vi finner ett 

signifikant samband mellan ett byte och goodwillnedskrivningar i det enskilda testet. Men 

som vi tidigare nämnt har vi vid verkställande direktörsbyte räknat på nedskrivningar under 

två år framåt och därför fått ett annat antal observationer av nedskrivningar i 

beroendevariabeln. Vi hade kunnat inkludera byte av verkställande direktör ändå men hade då 

endast testat det mot nedskrivningar under bytesåret vilket frångår teorin. Samtidigt hade det 

varit svårt att avgöra anledningen till ett eventuellt ickesignifikant testresultat då detta kan 

bero dels på de övriga variablerna men även på det nya sättet att testa där vi endast jämför 

bytet mot nedskrivningar genomförda under samma år.   
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6. Analys 

Syftet med detta kapitel är att knyta samman de resultat vi erhållit från våra statistiska tester 

med de teorier som ligger till grund för vår studie. Vi diskuterar och ger även förklaringar till 

de resultat vi når. Även här presenterar vi varje oberoende variabel för sig.  

 

6.1 Byte av verkställande direktör 
Vi har genomfört tester för att se om byte av verkställande direktör har något samband med 

nedskrivningar av goodwill i svenska börsnoterade företag. Resultaten av våra genomförda 

tester visar att företag som genomfört ett byte av verkställande direktör tenderar att skriva ned 

goodwill i större utsträckning än företag som inte genomfört ett byte. Vi har alltså kunnat 

identifiera ett statistiskt samband mellan dessa variabler vilket går i linje med de resultat som 

tidigare studier visat. Denna variabel var tyvärr inte möjlig att inkludera i den stora modellen 

vilket gör att resultaten rörande byte av verkställande direktör inte är lika säkra som övriga 

resultat. Även om detta inte är optimalt anser vi att våra tester är tillräckligt säkra för att dra 

slutsatser utifrån dem.  

Masters-.Stout et al. (2007) finner starka bevis för att nyanställda verkställande direktörer 

tenderar att skriva ned goodwill i större utsträckning de två första åren som verkställande 

direktör, än en verkställande direktör som innehaft posten under en längre tid. Enligt denna 

studie finns möjliga förklaringar till varför det sker fler nedskrivningar av goodwill i företag 

som genomfört ett byte av verkställande direktör.  En förklaring kan tillexempel vara att en 

nyanställd verkställande direktör kommer in i företaget med nya ögon och tar in andra 

faktorer i sin värdering av goodwill. Ytterligare en förklaring kan vara att företag som går 

dåligt väljer att genomföra förändringar i ledningen för att få ett trendbrott. Den nye 

verkställande direktören kan i sådana fall passa på att göra en nedskrivning för att sänka sitt 

riktmärke för framtida bedömningar trots att denna nedskrivning inte är nödvändig, så kallat 

stålbad. Dock är det inte alltid själva bytet av en verkställande direktör som påverkar beslutet 

om nedskrivningar av goodwill utan denna nedskrivning beror på det redan ansträngda 

resultatet som innebär omvärderingar av tillgångar.   

En tredje förklaring till varför vi finner ett samband mellan dessa variabler kan vara, precis 

som förklarades i den tidigare studien av Masters- Stout et al. (2007), att verkställande 

direktören vid ingång i sin anställning sänker resultaten via en nedskrivning av goodwill för 

att de har möjligheten att “skylla” det dåliga resultatet på den tidigare verkställande 

direktören.  

6.2 Rekrytering 
Vi genomförde även ett test för att se om det existerade ett samband mellan rekryteringssätt 

och nedskrivningar av goodwill i svenska börsnoterade företag. Resultaten av våra statistiska 

tester frångår de resultat som tidigare studier visat, vi finner inget samband som tyder på att 

externt rekryterade verkställande direktörer skulle skriva ned goodwill i större grad än internt 

rekryterade verkställande direktörer.   

Masters- Stout et al. (2007) menar att om verkställande direktören rekryteras internt så 

försvinner aspekten av att den verkställande direktören kommer in med nya ögon i 

värderingsprocessen av goodwill vilket minskar skillnaden mellan den nyanställda och den 

gamla verkställande direktören. Ytterligare en aspekt som försvinner är möjligheten att skylla 
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ifrån sig delvis på den gamla verkställande direktören då den nya verkställande direktören har 

en relation till denne. Vi kan även spekulera kring att en internt anställd verkställande direktör 

rekryterats från en tidigare beslutspost vilket försvårar det ytterligare att skylla ifrån sig då 

denne antagligen varit delaktig vid fattandet av viktiga beslut inom företaget. Vi finner dessa 

förklaringar relevanta och blev därför förvånade då våra tester indikerade att samband 

saknades bland svenska börsnoterade företag.  

Utifrån resultaten av våra genomförda tester gällande Byte av verkställande direktör och 

Rekrytering kvarstår endast en förklara till varför en nyanställd verkställande direktör skriver 

ner goodwill i större utsträckning. Förklaringen vi kan ge är alltså att en nyanställd 

verkställande direktör kan ta tillfället i akt och göra en nedskrivning av goodwill för att sänka 

sitt riktmärke för framtida bedömningar trots att denna nedskrivning inte är nödvändig vilket 

är innebörden av ett så kallat stålbad. 

6.3 Företagens resultat 
Vi började med att testa om resultatet påverkar goodwillnedskrivningar genom att undersöka 

huruvida företag med positivt alternativt negativt resultat skiljer sig åt. Resultatet av detta test 

visar att det inte förelåg något samband mellan negativa resultat och nedskrivning av 

goodwill. Detta resultat frångår delvis de resultat som Charles och Stanley (2004) visade i sin 

studie där de fann ett samband mellan företag med lågt resultat och nedskrivningar av 

goodwill.  

Nästa steg i vår studie var att, likt Charles och Stanleys (2004) Studie, undersöka om 

räntabilitetsmåtten ROA och ROS har något samband med goodwillnedskrivningar. Som vi 

tidigare motiverat väljer vi att enbart undersöka ROA och utfallet av testerna visar att ett 

statistiskt samband föreligger vilket betyder att företag med låg ROA, och alltså ett lågt 

resultat, för nedskrivningar i högre grad än företag med hög ROA och ett högre resultat. Detta 

går alltså i linje med Charles och Stanleys (2004) studie.  

Vi har två möjliga förklaringar till att företag med låga resultat tenderar att göra 

nedskrivningar av goodwill i större utsträckning än företag med högre resultat. Den första 

förklaringen som även Charles och Stanley (2004) ger, är att företag med dåliga resultat, 

genom Earnings management, har möjlighet att sänka sitt resultat ytterligare med hjälp av 

goodwillnedskrivningar. Detta är något som företagsledningen vill göra då de anser att de blir 

procentuellt mindre bestraffade för den ytterligare resultatsänkning som nedskrivningen av 

goodwill innebär. En annan förklaringsfaktor till varför företag med dåliga resultat tenderar 

att skriva ned goodwill finner vi i att ett negativt resultat kan tyda på att den löpande 

verksamheten går dåligt. Då goodwill är uppdelat på kassagenererade enheter kan det vid 

dåliga resultat innebära att någon av de kassagenererande enheterna inte kommer generera de 

framtida kassaflöden som företaget vid tidigare värdering räknat med. Detta innebär således 

att en omvärdering måste göras och troligen kommer ett nedskrivningsbehov föreligga. Därför 

ser vi sambandet mellan företag med lågt resultat och nedskrivningar av goodwill som 

naturligt och behöver alltså inte nödvändigtvis förklaras av Earnings management.  

6.4 Verkställande direktörens ålder och utbildning 
Verkställande direktörens utbildning och ålder är två variabler som vi utifrån tidigare teorier 

fann påverka beslut rörande engångskostnader och värderingsmetoder. Dessa teorier fick oss 

att fundera kring hur goodwillnedskrivningar möjligen skulle kunna påverkas av utbildning 

och ålder. Vi menar att en högre ålder hos verkställande direktören leder till större kunskap 

och erfarenhet kring behandlandet av goodwill och därmed bör påverka besluten rörande 

goodwillnedskrivningar på något sätt. På samma sätt anser vi att en ekonomisk utbildning bör 



 

48 

 

ge större kunskaper kring behandlandet av goodwillnedskrivningar och därmed på något sätt 

påverka goodwillnedskrivningarna.  

Efter genomförda tester har vi inte kunnat identifiera något samband mellan verkställande 

direktörens ålder och nedskrivning av goodwill. Våra föreställningar om att större erfarenhet 

hos en äldre verkställande direktör skulle påverka antalet nedskrivningar av goodwill stämmer 

alltså inte. Vi utförde ytterligare ett test som visade att samband mellan olika ålderskategorier 

där vi noterade att de yngsta och äldsta verkställande direktörerna tenderar att göra färre 

nedskrivningar jämfört med de två mittersta ålderskategorierna. Detta kan vi dock inte 

bekräfta med en signifikant säkerhet.  

Vad gäller verkställande direktörens utbildning finner vi inte heller här något signifikant 

samband med nedskrivning av goodwill. Våra tankar rörande huruvida en ekonomisk 

utbildning påverkar goodwillnedskrivningar stämmer alltså inte. En tänkbar förklaring vi kan 

ge är att det inte är den verkställande direktören som ensamt fattar företagets ekonomiska 

beslut. Det är istället en dialog mellan verkställande direktören och företagets ekonomichef 

där även ekonomichefens utbildning och erfarenhet kan påverka beslut rörande nedskrivning 

av goodwill. Detta kan även vara anledningen till att vi inte ser något samband mellan ålder 

och nedskrivningar av goodwill. 

En annan anledning till varför verkställande direktörens ålder och utbildning inte påverkar ett 

företags goodwillnedskrivningar kan bero på den tidigare nämnda Positive Accounting theory. 

Denna teori utgår från att verkställande direktören först och främst utgår från att maximera sitt 

egenintresse och därmed till viss del styr nedskrivningarna av goodwill med hjälp av Earnings 

management, oavsett ålder och utbildning. Tyvärr hade vi ett betydande bortfall i 

utbildningsvariabeln vilket kan ha påverkat utfallet av våra tester.  

Tidigare studier visar att ålder och utbildning påverkar en verkställande direktör i dess 

beslutsfattande. En studie gjord av Barker och Mueller (2002) visar att ålder och utbildning 

påverkar mängden utgifter för FoU. Graham och Harvey (2001) genererar resultat som visar 

att vissa värderingsmetoder skiljer sig åt beroende på en verkställande utbildning och ålder.  

Utifrån dessa studier hade vi förväntat oss att se ett samband även mellan ålder och utbildning 

och goodwillnedskrivningar, vilket vi inte gjorde.  

6.5 Företagens storlek 
Våra statistiska tester visade att det föreligger ett signifikant samband mellan storleken på 

företaget och andelen nedskrivningar av goodwill. Detta samband är positivt vilket innebär att 

stora företag gör nedskrivningar i större grad jämfört med mindre företag. Detta resultat går 

inte att jämföra med Sevin och Schroeders (2005) studie då vi inte genomfört samma tester. 

Dock visar våra resultat, precis som Sevin och Schroeders (2005) att företagens storlek har 

betydelse för företagens goodwillnedskrivningar.  

Resultaten från de tester där vi delat upp företagen i olika storlekskategorier bekräftar det 

signifikanta sambandet och visar ett mönster där större företag har en tendens att göra 

goodwillnedskrivningar i större utsträckning.  

Enligt Sevin och Schreoders (2005) studie är det fler små företag som vid negativa resultat 

gör nedskrivningar det vill säga tillämpar stålbad. Vi har inte genomfört exakt likadana tester 

men ändå utgått från denna studie då vi ville se om företagens storlek har någon påverkan på 

nedskrivningar av goodwill. Som vi tidigare redogjort för har vi testat om ett negativt resultat 

leder till en större andel goodwillnedskrivningar men fann då att så inte var fallet. Då vi inte 

fann något signifikant samband vid detta test, väljer vi att inte blanda in resultatmåttet i vårt 
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test för storlek. Som mått på storlek använde vi oss av företagens nettoomsättning. 

Anledningen till att vi inte valde måttet totala tillgångar, såsom i studien av Sevin och 

Schroeder (2005), var att vi inkluderat serviceföretag i vår studie och därför skulle få ett 

missvisande resultat då dessa inte har tillgångar i lika stor utsträckning.  

Anledningen till att vi genererar de resultat som vi gjort tror vi kan bero på att det finns 

skillnader i kunskap mellan stora och små företag där stora företag ofta har en bredare 

kunskap och även mer hjälp av specialister när det gäller värdering av goodwill. Denna 

kunskap kan påverka hur företagen ser på nedskrivningar av goodwill, men vi kan inte säga 

något säkert hur denna kunskapsskillnad påverkar företagen.  

En annan anledning till att större företag kan göra nedskrivningar av goodwill i större 

utsträckning kan vara att nedskrivningar inte drabbar större företag lika hårt då stora företag 

förmodligen har större resultat att bokföra nedskrivningen mot. En nedskrivning påverkar 

alltså resultatet i ett stort företag procentuellt mindre än i ett litet företag varför ett stort 

företag inte tar lika stor skada av denna nedskrivning. Små företag kan istället utnyttja 

flexibiliteten i den nya standarden och till exempel använda värderingsmetoder som innebär 

lägre alternativt inga nedskrivningar av goodwill, det vill säga Earnings management inom 

gränsen för vad redovisningsstandarderna tillåter. 

6.6 Revisor 
Våra tester gällande ett eventuellt samband mellan ett företags revisionsbyrå och 

genomförandet av goodwillnedskrivningar visade att ett samband inte förelåg. Anledningen 

till detta kan bland annat vara att byråerna går under samma revisionsregler och att de besitter 

ungefär lika stora resurser. De som skulle kunna urskilja sig från de fyra stora byråerna är i så 

fall Övriga som består av de mindre byråerna, men då vi har för få observationer i denna 

kategori är det svårt att få något signifikant resultat.  

Det finns tidigare studier som visar att små revisionsbyråer har en lägre kvalitet på sina 

revisioner jämfört med större byråer. Vi ville därför testa om vi kunde se något samband med 

storleken på revisionsbyrå och andelen nedskrivningar av goodwill, men insåg snabbt att 

majoriteten av vår population reviderades av någon av de större byråerna. Vi beslutade oss för 

att istället undersöka om det fanns något skillnader mellan revisionsbyråerna då 

revisionsprocessen ser olika ut i de olika byråerna, något som vi inte kunde påvisa efter 

genomförda tester.  

Enligt en studie gjord av Wines et al. (2007) ställs revisorerna inför många svårigheter när det 

kommer till granskningen av företagens värdering av goodwill. Det finns många olika 

metoder när det kommer till att värdera goodwill samtidigt som ledningen besitter kunskapen 

om de komponenter som används vid dessa värderingar. Det föreligger svårigheter för 

revisorn att bedöma valet av värderingsmetod samt riktigheten i den information som revisorn 

har att tillgå vid granskningen. Problematiken ligger tillexempel i att bedöma framtida 

kassaflöden, restvärden och diskonteringsräntor då revisorerna inte har samma insyn och 

kunskap om företaget som dess ledning.  

6.7 Konjunkturen 
Vårt delsyfte med denna studie var att undersöka om lågkonjunkturen, som vi nyligen 

genomgått, visat några tydliga mönster i behandlandet i goodwill. Vi har medvetet valt att inte 

ta upp konjunkturens effekter i empirin då vi inte genomfört några empiriska test och därmed 

inte har några statistiskt säkerställda slutsatser. Istället väljer vi att i analysen redovisa våra 

resonemang rörande lågkonjunkturens möjliga inverkan.  
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Den nya standarden rörande goodwillnedskrivningar har för första gången blivit utvärderad 

under en lågkonjunktur då vi nyligen gått igenom en sådan. Som vi tidigare nämnt kom 

lågkonjunkturen till USA under 2007 men i Sverige var det inte en fullt utvecklad 

lågkonjunktur förrän 2008 även om det fanns små känningar av den redan 2007.  

 

Diagram 5 Nedskrivning i procent 

I diagrammet ovan visar vi andelen företag som gjorde nedskrivningar under vardera 

undersökningsår 2006 till 2009. Vi ser då ett tydligt mönster då andelen nedskrivningar stiger 

en aning under 2007 för att sedan toppa under 2008 och sakta börja sjunka under 2009. Detta 

mönster sammanfaller med konjunkturens cykel i Sverige då den redan 2007 gav känningar i 

Sverige för att sedan bryta ut under 2008 och sedan börja vända under 2009. Vi bör alltså 

kunna säga att det förekommer en större andel goodwillnedskrivningar under en 

lågkonjunktur. Detta är något vi förväntade oss då vi kopplar samman en lågkonjunktur med 

låga resultat och vi som tidigare redogjort ser ett signifikant samband mellan låga resultat och 

en större andel nedskrivningar av goodwill.  

Vi är medvetna om att kopplingen mellan en lågkonjunktur och dåligt resultat inte alltid 

stämmer. Det finns till exempel företag, såsom lågprisföretag, som går bättre under en 

lågkonjunktur då de blir mer attraktiva med deras låga priser som lockar konsumenter. Vi ser 

dock ett tydligt mönster i vår modell nedan att vi väljer att koppla dåliga resultat med en 

lågkonjunktur.  
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Diagram 6 Medelvärde av resultat 

I diagram 6 ovan presenterar vi hur medelvärdet av alla företagens resultat utvecklats under 

undersökningsåren. Vi ser en topp med det högsta resultatet under 2007 vilket är något 

motsägande med vårt tidigare resultat som visade att nedskrivningar och ett företags resultat 

hänger ihop då nedskrivningarna under 2007 steg. Detta vill vi förklara med att företagets 

resultat ännu inte hunnit påverkas av lågkonjunkturen, men vid värderingen av goodwill ser 

företagen bland annat på framtida kassaflöden och tar därmed hänsyn till den kommande 

lågkonjunkturen i värderingen vilket förklarar det ökade antalet nedskrivningar under 2007.  

Att resultatet inte stiger under 2009 då lågkonjunkturen börjar vända uppåt, tror vi beror på att 

det fortfarande finns kvar effekter av lågkonjunkturen och företagen inte ännu lyckats 

återhämta sig. Vid värderingen av goodwill ser företagen däremot återigen på bland annat 

framtida kassaflöden och ser då en ljusare framtid med ett högre värde på företagets goodwill 

vilket minskar företagens nedskrivningsbehov. 

Vid ett lågt resultat har vi tidigare nämnt att många verkställande direktörer passar på att göra 

nedskrivningar för att bli procentuellt mindre bestraffade och skapa ett lägre riktmärke för 

framtida bedömningar. Men vi har även tagit upp att dåliga resultat ofta leder till ett byte av 

verkställande direktörer vilket innebär att ytterligare sänka ett redan dåligt resultat med 

nedskrivningar inte alltid anses vara ett för verkställande direktören smart drag. Det kan 

därför uppstå en konflikt där behovet av en nedskrivning är större under lågkonjunktur med 

dåliga resultat, men på grund av sitt egenintresse vill ledningen och verkställande direktörer 

inte genomföra dessa nedskrivningar under lågkonjunkturen.  

Nedskrivningar under en lågkonjunktur kan alltså förklaras på två sätt. Antingen passar 

ledningen på att göra dessa nedskrivningar medan resultatet ändå är lågt, eller så vill de hålla 

resultatet högt även under en lågkonjunktur och vill då undgå nedskrivningar. Det finns vid 

dessa tillfällen och med den nya standarden stora möjligheter för Earnings management för att 

anpassa nedskrivningarna efter ledningens och verkställande direktörens bästa. Det är svårt 

för oss att säkert uttala oss om huruvida det föreligger Earnings management utifrån den 

studie som vi utfört. Vi ser att incitament att utnyttja Earnings management existerar 

samtidigt som införandet av IFRS 3 medförde ett spelrum för egna bedömningar vid värdering 

av goodwill. 
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7. Slutsats och kontribution 

Vi ämnar i detta kapitel redogöra för vår problemformulering och besvara denna genom att 

beskriva resultaten från empirin och diskutera dessa utifrån teori och analys. Därefter 

redogör vi för hur vår studie bidragit till kunskapen kring goodwillnedskrivningar. Vi 

avslutar med förslag på vidare forskning. 

 

Syftet med denna uppsats var att finna svaret på frågan om vilka faktorer som påverkar 

nedskrivningen av goodwill i svenska börsnoterade företag. För att kunna dra slutsatser kring 

detta har vi genomfört ett antal statistiska tester.  

Vi har testat för sju variabler som vi vid studiens ingång trodde skulle påverka beslutet om 

goodwillnedskrivningar. Som vi redogjort i analysen har vi endast kunnat identifiera tre 

variabler som har ett samband med nedskrivning av goodwill; Byte av verkställande direktör, 

Företagens resultat och Företagens storlek.  

Våra tester visade att nyanställda verkställande direktörer tenderar att göra nedskrivningar av 

goodwill i större grad än en verkställande direktör som innehaft posten under en längre tid. 

Som vi nämnt i analysen kan detta bero på att en nyanställd verkställande direktör har en ny 

syn på hur värderingen av goodwill bör göras. En annan förklaring vi nämnt är att en 

nyanställd verkställande direktör har möjligheten att skylla ett dåligt resultat på föregående 

verkställande direktör. Efter att vi analyserat resultaten av rekryteringstesterna faller dessa 

förklaringar delvis bort då vi inte finner någon skillnad i hur en extern och intern 

verkställande direktör beter sig gällande behandlandet av goodwill. Den förklaring som 

kvarstå är att en nyanställd verkställande direktör genom en goodwillnedskrivning har 

möjligheten att sänka sitt riktmärke för framtida bedömningar.  

Ytterligare en förklaring kan kopplas till företagens resultat. Vi har genom statistiska tester 

identifierat ett samband där företag med dåliga resultat tenderar att göra nedskrivningar i 

större utsträckning. Det finns tidigare studier som menar att ett företag med dåligt resultat 

genom ett byte av verkställande direktör vill åstadkomma en förändring i organisationen med 

syfte att vända resultaten uppåt igen. Sambandet vi finner mellan byte av verkställande 

direktör och goodwillnedskrivningar tror vi till viss del alltså kan förklaras av ett företags 

resultat.  

Vi har identifierat ett samband som visar att större företag tenderar att göra 

goodwillnedskrivningar i större grad än mindre företag. I och med att en nedskrivning av 

goodwill ska bokföras mot resultatet kan en nedskrivning av goodwill innebära ett hårt slag 

mot ett litet företag. Dock borde nedskrivningsbehov föreligga i små företag i samma 

utsträckning som i stora företag varför vi förutsätter att små företag till viss del utnyttjar 

spelrummet som IFRS 3 har medfört vad gäller värdering av goodwill. Samtidigt kan en 

anledning till skillnaden bero på att stora företag utnyttjar standarden för att göra extra 

nedskrivningar och på så sätt undkomma vissa skatteeffekter som annars skulle vara aktuella. 

Vi menar alltså att IFRS 3 har öppnat dörren för utnyttjandet av Earnings management för att 

påverka företagets resultat, antingen genom att höja eller sänka resultatet.  

Vårt delsyfte var att studera om den senaste lågkonjunkturen på något sätt påverkat 

goodwillnedskrivningarna. Det vi kunnat se utifrån våra tester är att företagens resultat 
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försämras under en lågkonjunktur och att antalet nedskrivningar ökar, så åter igen kan vi 

koppla samman företagens resultat med goodwillnedskrivningar.  

Vilka faktorer påverkar nedskrivningen av goodwill i svenska börsnoterade företag?  

 Det föreligger ett signifikant samband mellan ett byte av verkställande direktör och 

nedskrivningar av goodwill. Ett byte av verkställande direktör finner vi alltså leder till 

en större andel nedskrivningar under de två första åren efter bytet. 

 Vi finner att storleken på ett företag har ett signifikant samband med nedskrivningar 

av goodwill där större företag gör en högre andel goodwillnedskrivningar jämfört med 

mindre företag 

 Vi finner att företagens resultat har ett signifikant samband med nedskrivningar av 

goodwill där ett lägre resultat leder till en större andel goodwillnedskrivningar jämfört 

med högre resultat. 

Faktorer som inte påverkar nedskrivningen av goodwill 

 Rekryteringsform har inget signifikant samband med nedskrivningar av goodwill 

 Vi finner inget signifikant samband mellan verkställande direktörens ålder och 

nedskrivningar av goodwill 

 Vi finner inget signifikant samband mellan verkställande direktörens utbildning och 

nedskrivningar av goodwill 

 Det föreligger inget signifikant samband mellan ett företags revisionsbyrå och 

nedskrivningar av goodwill 

7.1 Kontribution 
I detta avsnitt ämnar vi att summera på vilket sätt vår studie har bidragit till kunskapen kring 

goodwillnedskrivningar. Vi kommer dela upp avsnittet i en teoretisk kontribution och en 

praktisk kontribution. 

7.1.1 Teoretisk kontribution 
I detta avsnitt redogörs för hur denna studie skiljer sig från de vetenskapliga artiklar som 

tidigare skrivits inom området. 

 Som framgår av problembakgrunden finns det många studier som behandlar goodwill 

under US GAAP. Vi identifierade dock ett gap i den vetenskapliga teorin vad gäller 

behandlingen av goodwill under IFRS. Vi har med denna studie försökt minska detta 

gap, dock finns ännu mycket kvar att utforska.  

 I och med att IFRS 3 implementerades 2005 har denna standard för först gången 

tillämpats under en lågkonjunktur. Effekterna av detta har tidigare inte undersökts i 

den vetenskapliga teorin. 

 I denna studie har det för första gången testats, vad vi har kännedom om, för om 

verkställande direktörens ålder, utbildning och revisionsbyrå har något samband med 

goodwillnedskrivningar.  

7.1.2 Praktisk kontribution 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån tre aktörer: användarna av den finansiella 

informationen, tillämparna av IFRS 3 och standardsättarna. 

Utifrån våra resultat kan vi se att den nya standarden troligtvis öppnat upp möjligheten för 

Earnings management. De resultat vi observerat behöver inte vara ett tecken på Earnings 

management, det finns alltså en möjlighet att de nedskrivningar som skett faktiskt varit 
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korrekta. Vi menar att våra resultat ändå är en indikation på att Earnings management kan 

förekommer då vi annars troligtvis inte hade fått några signifikanta resultat. Detta tyder på att 

användarna av den finansiella informationen inte alltid kan lita på att den visar det verkliga 

värdet samtidigt som standarsättarna till viss del misslyckats med att få en jämförande och 

sanningsenlig redovisning av goodwill. Standardsättarna har till viss del lyckats göra 

redovisningen av goodwill mer jämförbar mellan länder då IFRS och US GAAP nu har 

samma standarder vad gäller goodwill. Men på grund av möjligheten till Earnings 

management har även den nya standarden brister. 

Våra resultat visar att användarna av den nya standarden IFRS 3, det vill säga företagen, har 

möjligheten att utnyttja spelrummet som standarden skapat. Detta innebär att den finansiella 

informationen inte alltid visar det verkliga värdet på goodwill vilket användarna av denna 

information bör vara medvetna om. Om användarna av den finansiella informationen inte är 

medvetna om detta problem finns risken att de fattar viktiga ekonomiska beslut på fel grunder.  

Våra resultat indikerar på att standardsättarna, för att uppnå målen med jämförbarhet och 

riktighet, måste fortsätta att utveckla standarden för att frångå dessa problem. 

7.2 Förslag på vidare studier 
 Vi har diskuterat kring att stora företag förmodligen har större kunskaper och 

möjligheter till att få hjälp av specialister vid värdering av goodwill. Det kan därför 

vara ett intressant ämne huruvida ett företagens kunskaper och resurser påverkar 

nedskrivningar av goodwill. 

 

 Som vi tidigare nämnt kan vi inte uttala oss om huruvida Earnings management 

förekommer i svenska börsnoterade företag. Det kan därför vara intressant att 

genomföra en kvalitativ studie med intervjuer för att närmre undersöka förekomsten 

av Earnings management i Sverige.  

 

 Vi är medvetna om att effekter av en lågkonjunktur kan visa sig flera år efter själva 

lågkonjunkturen. Då vårt tidsperspektiv endast sträcker sig ett år efter lågkonjunkturen 

finns det en risk att vi missat vissa effekter som vore intressanta att undersöka med 

vidare studier genom att använda ett längre tidsperspektiv. 

 

 Som vi tidigare nämnt har vi haft svårigheter med de statistiska testerna då samma 

företag inkluderas ett flertal gånger under samma test vilket kan ge snedvridna 

resultat. För att få mer exakta resultat kan det därför vara en god idé att utveckla 

studien med hjälp av ett Huber- White test som tar hänsyn till denna problematik.  

 

 Ytterligare en aspekt kan vara att undersöka storleken på nedskrivningar av goodwill 

och se om det genererar ett annorlunda resultat.  
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8. Sanningskriterier 

I detta kapitel redogör vi för våra sanningskriterier. Vi för en diskussion kring hur 

tillförlitliga våra resultat är genom att utvärdera den metod och de mätinstrument som våra 

resultat har baseras på. Mått, test och undersökningsmetoder måste vara reliabla och valida 

för att resultaten ska anses vara av vetenskapligt värde (Ejvegård, 2009, s. 77).  

 

 

Validitet och Reliabilitet är de två vanligaste förekommande sanningskriterierna i litteraturen 

kring vetenskaplig metod. Vi har valt att kritiskt granska vår studie utifrån dessa kriterier. 

Patel och Davidsson (2003) menar att dessa två kriterier står i relation till varandra vilket gör 

att vi inte kan fokusera på det ena och utesluta det andra. Hög reliabilitet innebär inte 

automatiskt hög validitet dock innebär låg reliabilitet alltid låg validitet. Slutligen är 

fullständig reliabilitet ett måste för fullständig validitet.  

8.1 Reliabilitet  
Kritiken kring reliabiliteten på vår studie handlar om huruvida studiens genomförande har 

gjorts på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidsson 2003, s. 100).  Enligt Bryman och Bell (2003, 

s. 48) kan reliabiliteten påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser vilket skulle 

innebära att en replikation av vår studie av olika anledningar inte visar samma resultat som 

vår studie gör. 

Vad gäller val av den kvantitativa metod som vi tillämpat, anser vi oss ha valt den bästa 

metoden i och med att vi via statistiska tester ämnade undersöka samband mellan våra 

oberoende variabler och nedskrivning av goodwill.  

Vi har i vår studie använt oss utav sekundärdata både i referensramen samt vid genomförandet 

av de empiriska testerna. Viss kritik kan riktas mot dessa data. Vad gäller materialet som vi 

tillämpat i referensramen anser vi oss ha hög tillförlitlighet då vi endast inkluderat allmänt 

vedertagna teorier samt vetenskapliga artiklar.  

Vad gäller reliabiliteten på det material vi tillämpat i empirin så anser vi att tillförlitligheten är 

hög. För detta avsnitt tillämpade vi sekundärdata i form av årsredovisningar. Vi är medvetna 

om att materialet i årsredovisningarna kan vara snedvridna och manipulerade men då samtliga 

årsredovisningar genomgått granskning av revisorer anser vi oss ha material som har hög 

reliabilitet, vi skulle inte kunna hitta något bättre och mer tillförlitligt material på egen hand. 

Årsredovisningar är offentligt material vilket gör att de finns att tillgå för dem som vill 

genomföra en replikation av vår studie. Dock har vi manuellt samlat in detta material vilket 

minskar tillförlitligheten en aning då risken för felinmatning är hög. För att minimera risken 

för detta avsatte vi mycket tid för just denna del av uppsatsen. För att stärka reliabiliteten 

ytterligare har vi under datainsamlingsarbetet alltid arbetat tillsammans för att vid eventuella 

problem kunna rådfråga varandra. Vi har även gjort vissa stickprov för att kontrollera att de 

inmatade siffrorna stämde. Vi har också strävat efter att på ett så detaljerat sätt som möjligt 

beskriva vårt tillvägagångssätt för att andra ska kunna genomföra en replikation av vår studie 

och då få samma resultat.  
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8.2 Validitet 
Validitet handlar enligt Ejvegård (2009) om att forskaren vid genomförandet av studien 

faktiskt mäter det denna ämnar mäta (Ejvegård, 2009, s. 80). I och med att studien behandlar 

goodwillnedskrivningar är det viktigt att detta blir mätt på ett korrekt sätt. Vi anser att 

validiteten på detta mått är hög då en nedskrivning bokförs mot resultatet och därför finns 

lättillgänglig i årsredovisningen.  

Vi har under studiens gång dock ställts inför flertalet val vad gäller vilka mått som bäst mäter 

det vi önskade att mäta. Ett exempel är måttet för resultat som kan mätas på många olika sätt. 

Vid granskning av tidigare studier fann vi att det vanligaste förekommande måttet för resultat 

var räntabilitet på totala tillgångar varvid vi beslutade oss för att använda detta. Andra mått 

som kan ifrågasättas är måttet på storlek, vilket vi beslutade oss för att mäta med hjälp av 

företagnes nettoomsättning, även här anser vi oss ha motiverat väl för vårt val. Huruvida 

resultatet av studien skulle visa andra resultat om vi tillämpat andra mått är svårt att säga. Vad 

gäller de andra variablerna som vi testat för anser vi att de mäter det som vi önskat mäta.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Korrelationstest 

Tabell 28 Korrelation 2006 

 Ålder Utbildning Storlek ROA PWC E&Y KPMG Övrigt 

Ålder 1 -0,155 0,199 0,102 -0,049 0,025 -0,046 -0,005 

Utbildning -0,155 1 0,033 -0,104 0,019 -0,052 0,068 -0,066 

Storlek 0,199 0,033 1 0,022 -0,102 -0,017 0,167 -0,132 

ROA 0,102 -0,104 -0,022 1 0,036 -0,111 0,088 0,079 

PWC -0,049 0,019 -0,102 0,036 1 -0,467 -0,439 -0,122 

E&Y 0,025 -0,052 -0,017 -0,111 -0,467 1 -0,321 -0,089 

KPMG -0,046 0,068 0,167 0,088 -0,439 -0,321 1 -0,083 

Övrigt -0,005 -0,066 -0,132 0,079 -0,122 -0,089 -0,083 1 

 

Tabell 29 Korrelation 2007 

 Ålder Utbildning Storlek ROA PWC E&Y KPMG Övrigt 

Ålder 1 -0,100 0,234 0,148 -0,015 -0,017 -0,055 -0,025 

Utbildning -0,100 1 0,020 -0,089 -0,020 0,028 0,040 -0,074 

Storlek 0,234 0,020 1 0,001 -0,093 -0,061 0,242 -0,145 

ROA 0,148 -0,089 0,001 1 -0,092 0,066 0,014 0,056 

PWC -0,015 -0,020 -0,093 -0,092 1 -0,437 -0,423 -0,117 

E&Y -0,017 0,028 -0,061 0,066 -0,437 1 -0,311 -0,086 

KPMG -0,055 0,040 0,242 0,014 -0,423 -0,311 1 -0,083 

Övrigt -0,025 -0,074 -0,145 0,056 -0,117 -0,086 -0,083 1 

 

Tabell 30 Korrelation 2008 

 Ålder Utbildning Storlek ROA PWC E&Y KPMG Övrigt 

Ålder 1 -0,078 0,247 -0,087 -0,063 0,029 -0,056 -0,074 

Utbildning -0,078 1 0,049 0,020 -0,014 -0,065 0,044 -0,020 

Storlek 0,247 0,049 1 -0,103 -0,066 -0,072 0,168 -0,146 

ROA -0,087 0,020 -0,103 1 0,058 -0,160 0,039 0,021 

PWC -0,063 -0,014 -0,066 0,058 1 -0,429 -0,435 -0,133 

E&Y 0,029 -0,065 -0,072 -0,160 -0,429 1 -0,306 -0,094 

KPMG -0,056 0,044 0,168 0,039 -0,435 -0,306 1 -0,095 

Övrigt -0,074 -0,020 -0,146 0,021 -0,133 -0,094 -0,095 1 
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Tabell 31 Korrelation 2009 

 Ålder Utbildning Storlek ROA PWC E&Y KPMG Övrigt 

Ålder 1 -0,155 0,180 -0,164 -0,049 0,025 -0,046 -0,005 

Utbildning -0,155 1 0,088 -0,057 0,019 -0,052 0,068 -0,066 

Storlek 0,180 0,088 1 0,053 -0,008 -0,071 0,132 -0,129 

ROA -0,164 -0,057 0,053 1 0,025 -0,166 0,019 0,127 

PWC -0,049 0,019 -0,008 0,025 1 -0,467 -0,439 -0,122 

E&Y 0,025 -0,052 -0,071 -0,166 -0,467 1 -0,321 -0,089 

KPMG -0,046 0,068 0,132 0,019 -0,439 -0,321 1 -0,083 

Övrigt -0,005 -0,066 -0,129 0,127 -0,122 -0,089 -0,083 1 
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Bilaga 2 Stor modell 

 

Tabell 32 Stor modell 2007 

Oberoende 

variabler 

Regressionskoefficienten 

(B) 

P-värde Oddskvot 

Ålder -0,009 0,817 0,991 

Utbildning -0,355 0,488 0,701 

Storlek 

(LnOmsättning) 

0,473 0,001 1,605 

Resultat (ROA) -9,555 0,043 0,000 

PWC -1,131 0,165 0,323 

E&Y -0,242 0,770 0,785 

KPMG -0,739 0,380 0,477 

Övrigt -19,376 0,999 0,000 

 

Tabell 33 Stor modell 2008 

Oberoende 

variabler 

Regressionskoefficienten 

(B) 

P-värde Oddskvot 

Ålder -0,016 0,664 0,984 

Utbildning -0,101 0,836 0,904 

Storlek 

(LnOmsättning) 

0,299 0,019 1,349 

Resultat (ROA) -3,727 0,343 0,024 

PWC -1,328 0,097 0,265 

E&Y -0,521 0,523 0,594 

KPMG -0,475 0,553 0,622 

Övrigt -0,391 0,785 1,479 
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Tabell 34 Stor modell 2009 

Oberoende 

variabler 

Regressionskoefficienten 

(B) 

P-värde Oddskvot 

Ålder 0,001 0,988 1,001 

Utbildning 0,662 0,227 1,939 

Storlek 

(LnOmsättning) 

0,179 0,180 1,196 

Resultat (ROA) -6,528 0,180 0,001 

PWC -0,860 0,363 0,423 

E&Y -0,690 0,486 0,501 

KPMG -1,070 0,296 0,343 

Övrigt -20,039 0,999 0,000 
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Bilaga 3 Artikelsök 

Tabell 35 Artikelsök 

Nr Databas Sökord Antal 

träffar 

Datum/Tid  Artikel 

 

1 Business 

source 

premier 

Artikelns namn 1 2011-02-25 

Kl. 08:44 

Beattie Vivien, 2005, Moving the financial 

accounting research front forward: the UK 

contribution, The British Accounting Review, Vol. 

37, Nr. 1, s. 85-114 

 

2 Business 

source 

premier 

Artikelns namn 1 2011-02-25 

Kl. 08:52 

Beattie Vivien, Brown Stephen, Ewers David, John 

Brian, Manson Stuart, Thomas Dylan & Turner 

Michael, 1994, Extraordinary items and income 

smoothing: a positive accounting approach, Journal 

of Business Finance & Accounting, Vol. 21, Nr. 6, s. 

791-811  

 

3 Business 

source 

premier 

Författarnas 

namn 

8 2011-03-10 

Kl. 15:49 

Barker, Vincent L. & Mueller George C., 2002, CEO 

Characteristics and Firm R&D Spending, 

Management Science, Vol. 48, Nr. 6, s. 782-801. 

 

4 Business 

source 

premier 

Beatty, Weber 12 2011-02-24 

Kl. 10:17 

Beatty Anne & Weber Joseph, 2006, Accounting 

Discretion In Fair Value Estimates: An Examination 

of SFAS. 142 Goodwill Impairments., Journal of 

Accounting Research, Vol. 44, Nr. 2, s. 257-288  

 

5 Business 

source 

premier 

Goodwill, 

Impairment 

382 2011-02-23 

Kl. 14:21 

Bens Daniel A., 2006, Discussion of Accounting 

Discretion in Fair Value Estimates: An Examination 

of SFAS 142 Goodwill Impairments, Journal of 

Accounting Research, Vol. 44, Nr. 2, s. 289-296  

 

6 Business 

source 

premier 

Goodwill 

impairments 

382 2011-01-19 

Kl. 11:22 

Charles E. Jordan & Stanley J. Clark, 2004, Big Bath 

Earnings Management: The Case Of Goodwill 

Impairment Under SFAS No. 142, Journal Of Applied 

Business Research, Vol. 20, Issue 2, s. 63-80 

7 Business 

source 

premier 

Francis 

Audit Quality 

23 2011-05-12 

Kl. 16:12 

Francis, Jere R., 2004, What do we know about audit 

quality?, The British Accounting Review, Vol. 36, 

Nr. 4, s. 345-368 

 

8 Business 

source 

premier 

Zimmerman, 

Goodwill, 

Accounting 

1 2011-02-21 

Kl. 13:26 

Gore Richard & Zimmerman Dyan, 2010, Is 

Goodwill an Asset?, CPA Journal, Vol. 80, Nr 6, s 

46-48  

 

9 Business 

source 

premier 

CEO, Education 3579 2011-03-09 

Kl. 08:33 

Gottesman Aron A. & Morey Matthew R., 2010, 

CEO Educational Background and Firm Financial 

Performance, Journal of Applied Finance, Vol. 20, 

Nr. 2, s. 70-82  

 

10 Business 

source 

premier 

Författarnas 

namn 

111 2011-03-09 

Kl. 09:58 

Graham, John R. & Harvey Campbell R., 2001, The 

Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence 

from the Field, Journal of Financial Economics, Vol. 

60, Nr. 2/3, s. 187-243 

 

11 Business 

source 

premier 

Goodwill, 

impairments 

382 2011-02-22 

Kl. 08:24 

Hayn Carla & Hughes Patricia J., 2006, Leading 

Indicators of Goodwill Impairment, Journal of 

Accounting, Auditing and Finance, Vol. 21, Nr. 3, s. 

223-265  
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12 Business 

source 

premier 

Healy, Whalen 1 2011-02-24 

Kl. 12:29 

Healy Paul M. & Wahlen James M., 1999, A Review 

of the Earnings Management Litterature and Its 

Implications for Standard Setting, Accounting 

Horizons, Vol. 13, Nr. 4, s. 365-383  

 

13 Business 

source 

premier 

Namn på artikel 4 2011-02-24 

Kl. 9:20 

Healy Paul M., 1985, The Effect of Bonus Schemes 

on Accounting Decisions, Journal of Accounting & 

Economics, Vol. 7, Nr. 1/2/3, s. 85-107  

14 Business 

source 

premier 

Henry & 

Schmitt, 

Earnings 

1 2011-01-31 

Kl. 10:03 

Henry David & Schmitt H. Christopher, 2001, THE 

NUMBERS GAME, Business week, Issue 3732, s 

100-110 

15 Business 

source 

premier 

Audit quality, 

size 

115 2011-02-22 

Kl. 12:31 

Jong-Hag Choi, Chansog Kim, Jeong-Bon Kim, 

Yoonseok Zang, 2010, Audit Office Size, Audit 

Quality, and Audit Pricing, Auditing, Vol. 29, Nr. 1, 

s. 73-97  

 

16 Business 

source 

premier 

Agency theory, 

moral hazard 

126 2011-02-25 

Kl. 11:18 

Karni Edi, 2008, Agency theory: choice-based 

foundations of the parametrized distribution 

formulation, Economic Theory, Vol. 36, Nr. 3, s. 

337-351  

 

17 Business 

source 

premier 

Arthur Levitt 852 2011-02-24 

Kl. 08:06 

Levitt Jr. Arthur, 1998, The “Numbers Game”, CPA 

Journals, Vol. 68, Nr. 12, s 14-18  

 

18 Business 

source 

premier 

Goodwill, 

impairment 

382 2011-02-10 

Kl. 14:26 

Lhaopadchan Suntharee, Fair value accounting and 

intangible assets: Goodwill impairment and 

managerial choice, 2010, Journal of Financial 

Regulation and Compliance, Vol. 18, Nr. 2, s. 120-

130  

19 Business 

source 

premier 

Accounting, 

goodwill 

1462 2011-02-04 

Kl. 16:08 

Massoud Marc F. & Raiborn Cecily A., 2003, 

Accounting for Goodwill: Are We Better Off?, 

Review of Business, Vol. 24, Nr. 2, s. 26-33  

 

20 Business 

source 

premier 

Goddwill 

impairments 

382 2011-01-25 

Kl. 16:30 

Masters-Stout Brenda, Costigan L. Michael & Lovata 

M. Linda, 2007, Goodwill impairments and chief 

executive officer tenure, Elsevier, Vol 19, Issue 8, s. 

1370-1383  

 

21 Emerald Goodwill, 

auditor 

158 2011-02-21 

Kl. 11:18 

Pomeranz Felix, 1990, Evaluation of Management’s 

Judgements: The Auditor’s Achilles’ Heel, 

Managerial Auditing Journal, Vol. 5, Nr 4, s. 26-29  

 

22 Business 

source 

premier 

Goodwill 

impairments 

382 2011-01-28 

Kl. 09:17 

Petersen Christian & Plenborg Thomas, 2010, How 

do firms implement impairment tests of goodwill?, 

Abacus, Vol. 46, Issue 4, s. 419-446  

 

23 Business 

source 

premier 

Agency theory, 

moral hazard 

126 2011-02-25 

Kl. 15:15 

Ramakrishnan Ram T. S. & Thakor Anjan V., 1982, 

Moral Hazard, Agency Costs, and Asset Prices in a 

Competitive Equilibrium, Journal of Financial & 

Quantitative Analysis, Vol. 17, Nr 4, s. 503-532  

24 Emerald Goodwill 

impairment 

108 2011-02-04 

Kl. 14:26 

Seetharaman A., Sreenivasan Jayashree, Sudha Raju 

& Yee Tei Yee, 2005, Managing impairment of 

goodwill, Journal of intellectual capital, Vol 7, Issue 

3, s. 338-353 

 

25 Business 

source 

Sevin, 

Schroeder 

5 2011-02-07 Sevin Suzanne & Schroeder Richard, 2005, Earning 

management: evidence from SFAS No.142 reporting, 
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26 Business 

source 

premier 

Goodwill, 

Acquisition 

554 2011-01-26 

Kl. 15:00 

Simms Jane, 2006, Goodwill Hunting, Director, Vol 

60 Issue 3, s. 28  

 

27 Business 

source 

premier 

Namn på artikel 1 2011-02-24 

Kl. 11:59 

Watts Ross L. & Zimmerman Jerold L., 1978, 

Towards a Positive Theory of the Determination of 

Accounting Standards, Accounting Review, Vol. 53, 

Nr. 1, s. 112-134  

 

28 Business 

source 

premier 

Goodwill, 

auditor 

54 2011-02-21 

Kl. 13:35 

Wines Graeme, Dagwell Ron & Windsor Carolyn, 

2007, Implications of the IFRS goodwill accounting 

treatment, Managerial Auditing Journal, Vol. 22, Nr. 

9, s. 862-880 (goodwill, auditor) 
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Bilaga 4 Företag på OMX Stockholm 

 

Large cap  

1. ABB 

2. Alfa Laval 

3. Alliance Oil 

Company 

4. Assa Abloy 

5. AstraZenica 

6. Atlas copco 

7. Autoliv 

8. Axfood 

9. Boliden 

10. Castellum 

11. Electrolux 

12. Elekta 

13. Ericsson 

14. Fabege 

15. Getinge 

16. Hakon Invest 

17. Handelsbanken 

18. Hennes & Mauritz 

19. Hexagon 

20. Holmen 

21. Hufvudstaden 

22. Husqvarna 

23. Industriv. 

24. Investor 

25. Kinnevik 

26. Latour 

27. Lundbergs 

28. Lundin Minding 

29. Lundin Petroleum 

30. Meda 

31. Melker Schörling 

32. Millicom 

International 

Cellular 

33. Modern Times 

Group 

34. NCC 

35. Nordea Bank 

36. Oriflames 

Cosmetics 

37. Peab 

38. Ratos 

39. Saab 

40. Sandvik 

41. SCA 

42. Scania 

43. SEB 

44. Seco Tools 

45. Securitas 

46. Skanska 

47. SKF 

48. SSAB 

49. Stora Enso 

50. Swedbank 

51. Swedish Match 

52. Tele 2 

53. TeliaSonera 

54. Tieto Corporation 

55. Trelleborg 

56. Volvo 

 

Mid Cap 

1. AarhusKarlshamn 

2. Active Biotech 

3. Addtech 

4. Arise Windpower 

5. Atrium Ljungberg 

6. Avanza 

7. Axis 

Communications 

8. B&B Tools 

9. Balder 

10. BE Group 

11. Beijer Alma 

12. Beijer 

13. Betsson 

14. Bilia 

15. Billerud 

16. BioInvent 

17. Björn Borg 

18. Black Earth 

Farming 

19. Brinova 

20. Bure Equity 

21. Byggmax Group 

22. Cardo 

23. CDON Group 

24. Clas Ohlson 

25. Corem Propery 

Group 

26. Diamyd Medical 

27. Duni 

28. East Capital 

Explorer 

29. Eniro 

30. EnQuest Plc 

31. Fagerhult 

32. Fast Partner 

33. Fenix Outdoor 

34. Gunnebo 

35. Haldex 

36. Heba 

37. Hexapol 

38. HiQ International 

39. Höganäs 

40. IFS 

41. Indutrade 

42. Intrum Justitia 

43. JM 

44. KappAhl 

45. Klövern 

46. Kungsleden 

47. Lindab 

International 

48. Loomis 

49. Medivir 

50. Mekonomen 

51. Net Entertainment 

52. Net Insight 

53. New Wave Group 

54. NIBE 

55. Niscayah Group 

56. Nobia 

57. Nolato 

58. Nordnet 

59. Orc Software 

60. PA Resources 

61. Proffice 

62. Rezidor hotel 

Group 

63. Sagax 

64. SAS 

65. Skistar 

66. Sweco 

67. Swedish Orphan 

Biovitrum 

68. Systemair 

69. Säkl 

70. TradeDoubler 
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71. Transcom 

WorldWide ser.  

72. Unibet Group 

73. Wallenstam 

74. Wihlborgs 

75. Vostok Nafta 

Investment 

76. ÅF 

77. Öresund 

Small cap 

1. Acando 

2. ACAP Invest 

3. A-com 

4. Addnode 

5. Aerocrine 

6. Alltele 

7. Anoto Group 

8. Artimplant 

9. Aspiro 

10. Avega Group 

11. Beijer Electronics 

12. Bergs Timber 

13. BioGaia 

14. BioPhausia 

15. Biotage 

16. Bong Ljungdahl 

17. BTS Group 

18. Catena 

19. CellaVision 

20. Cision 

21. Cloetta 

22. Coastal Contacts 

Inc 

23. Concordia 

24. Connecta 

25. Consilium 

26. CTT Systems 

27. Cybercom 

28. Dagon 

29. DGC One 

30. Digital Vision 

31. Diös Fastigheter 

32. Doro 

33. Duroc 

34. Elanders 

35. Electra gruppen 

36. Elektronikgruppen 

37. Elos 

38. Enea 

39. EpiCept 

40. Etrion Corporation 

41. EWork 

Scandinavia 

42. Feelgood 

43. Fingerprint 

44. Formpipe 

Software 

45. Geveko 

46. Global Health 

Pratner 

47. Havsfrun 

Investment 

48. Hemtex 

49. HMS Networks 

50. Intellecta 

51. Intoi 

52. ITAB Shop 

Concept 

53. Jeeves 

54. Kabe 

55. Karo Bio 

56. KnowIT 

57. Lagercrantz Group 

58. Lammhults 

Design 

59. LinkMed 

60. Luxonen 

61. Malmbergs Elekt. 

62. Metro 

63. Micronic Mydata 

64. Midsona 

65. Midway 

66. Mobyson 

67. Morphic 

68. MQ Holding 

69. MSC Konsult 

70. MultiQ int. 

71. NAXS Nordic 

Access Buyout 

Fund 

72. Nederman 

73. Netonnet 

74. Nordic Mines 

75. NOTE 

76. Novestra 

77. Novotek 

78. NSP Holding 

79. Oasmia 

Pharmaceutical 

80. Odd Molly 

81. OEM 

82. Opcon 

83. Orexo 

84. Ortivus 

85. Partner Tech 

86. Phonera  

87. Poolia 

88. Precise Biometrics 

89. Prevas 

90. ProAct IT Group 

91. Probi 

92. ProfilGruppen 

93. PSI 

94. RaySearch 

Laboratories 

95. Readsoft 

96. Rejlers 

97. Retail and Brands 

98. Rottneros 

99. Rörvik Timber 

100.Sectra 

101.Semcon 

102.Sensys Traffic 

103.Sigma 

104.SinterCast 

105.Softronic 

106.Studsvik 

107.Svedbergs 

108.Swedol 

109.Svolder 

110.Traction 

111.Transatlantic 

112.Trigon 

113.Uniflex 

114.VBG Group 

115.Venue Retail 

Group 

116.Vitrolife 

117.XANO 
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