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SAMMANFATTNING 
 
Denna studie ämnar undersöka hur nedskrivningar av goodwill påverkar de framtida 
kassaflödena för svenska börsnoterade företag samt om det kan finnas agent-teoretiska 
problem eller resultatmanipulerande incitament som påverkar relationen mellan goodwill 
och de framtida kassaflödena. I och med att studiens urval består av svenska börsnoterade 
bolag är IFRS det applicerbara regelverket där studien använder sig av ett kvantitativt 
tillvägagångsätt för att med ett deduktivt angreppssätt söka svar på de frågeställningar 
som finns.  
 
Omfattningen av studien är 1277 observationer mellan åren 2007 och 2012, vilket innebär 
att ett företag har blivit identifierat och inkluderat i studien för varje år ett företag innehaft 
goodwill som redovisad tillgångspost mellan 2007 och 2012. Det empiriska materialet är 
inhämtat från diverse databaser. Vad gäller tillgångsposten goodwill är den insamlad och 
därefter manuellt granskad för alla observationer för att säkerställa de kvalitativa krav vi 
har haft på datamaterialet.  
 
För att svara mot studiens primära syfte har hypoteser deducerats från studiens teoretiska 
referensram. Ur den tidigare forskningen har det även identifierats meningsskiljaktigheter 
i hur väl de tillämpliga standarderna följs och hur investerare reagerar på nedskrivningar 
av goodwill, vilket ytterligare stärker de incitament som finns med studien. Den inledande 
operationaliseringen är en replikering av en tidigare studie för att studera om det finns ett 
negativt samband mellan nedskrivningar av goodwill och de framtida kassaflödena. 
Därefter undersöker studien om dessa nedskrivningar kan påverkas av företagens 
skuldsättningsgrad som en proxy för agent-teoretiska problem, för att slutligen studera 
hur nedskrivningarna kan vara frukten av resultatmanipulerande incitament i form av 
bonus till företagsledningen. Värt att nämna är att de två senare operationaliseringarna 
har tagits fram på eget manér men att dess inspiration har hämtats från den teoretiska 
referensramen. 
 
Det empiriska resultatet visar att nedskrivningar av goodwill och de framtida 
kassaflödena hade ett signifikant och negativt samband. Implicit innebär detta att 
nedskrivningar av goodwill genererar lägre kassaflöden i framtiden. Vidare visade det 
empiriska resultatet inte tillräckliga bevis för att kunna utesluta förekomsten av agent-
teoretiska problem. Däremot har studiens resultat empiriskt stöd för att 
resultatmanipulering inte påverkar sambandet mellan nedskrivningar av goodwill och de 
framtida kassaflödena. 
 
Sammanfattningsvis bidrar resultatet till slutsatserna med att svenska börsnoterade 
företag följer gällande standard och skriver ner goodwill när ekonomiska omständigheter 
indikerar lägre framtida kassaflöden. Avslutningsvis kan vi inte utesluta att 
nedskrivningar beror på andra faktorer än de framtida kassaflödena vilket kan bero på 
agent-teoretiska problem. Med tanke på att resultatmanipulerande incitament inte har 
någon inverkan på sambandet mellan nedskrivningar av goodwill och framtida 
kassaflöden, indikerar resultatet på god etik hos företagsledningar bland svenska 
börsnoterade bolag.  
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1. INLEDNING 
 
Med inledningen ämnar vi introducera läsaren till det valda ämnesområdet samt bygga 
upp en gedigen grund för vad som senare mynnar ut i en problemformulering. Därefter 
kommer studiens syfte att presenteras, vilket ämnas genomsyra resterande delar av 
uppsatsen. Avslutningsvis kommer vi även presentera och försvara de avgränsningar som 
gjorts med argumentation innehållande både fördelar och nackdelar. 
0
1.1 PROBLEMBAKGRUND 
 
I och med att Sverige är medlem i Europeiska Unionen (EU), gäller för svenska 
börsnoterade bolag speciella regler angående redovisning. 2005 fastslog 
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd en förordning om att 
koncernredovisning ska upprättas i enlighet med internationella redovisningsstandarder 
för bolag som är börsnoterade på en reglerad marknad och som omfattas av en 
medlemsstats lagstiftning (EG 1606/2002, artikel 4). Med internationella 
redovisningsstandarder menas International Accounting Standards, hädanefter IAS, och 
International Financial Reporting Standards, hädanefter IFRS, (EG 1606/2002, artikel 2). 
Syftet med denna förordning är att säkerställa att den Europeiska gemenskapens 
kapitalmarknad och dess inre marknad är lämplig för ändamålet genom att bolag noterade 
på en reglerad marknad utlämnar mer harmoniserad finansiell information (EG 
1606/2002, artikel 1). Genom denna förordning är alltså IFRS/IAS den tillämpliga 
redovisningsstandarden för samtliga börsnoterade bolag inom EU.  
 
IFRS är utgiven av International Accounting Standards Board (IASB) och innehåller till 
en början en föreställningsram som enligt punkt 1 är tillhandahållen för att bland annat 
vägleda bolagen som tillämpar IFRS och dess intressenter. Utifrån punkt 9 i 
föreställningsramen finns det en mängd olika typer av intressenter, exempelvis 
investerare, anställda, kreditgivare, leverantörer, kunder, myndigheter och samhället i 
övrigt. En investerares behov är i stor utsträckning detsamma som för övriga intressenter, 
där investerare enligt föreställningsramen förklaras som riskkapitalister som investerar i 
företaget med ett behov av att bevaka risken i företaget och dess avkastning samt 
aktieägare som har ett intresse av att bedöma företagets förmåga till utdelningar. Vad 
gäller bolag vars aktie kan handlas på en reglerad marknad innebär det indirekt att ägandet 
separeras från företagsledningen, vilket ger upphov till informationsasymmetrier och 
agentproblem. Detta tar enligt Healy & Palepu (2001, s. 409) sin form i att 
företagsledningen kan ta beslut som gagnar det egna intresset där investerarens intressen 
blir åsidosatta, förutsatt att denne inte är aktiv i företaget. Exempelvis så argumenterar 
Healy & Palepu (2001, s. 409) för att det kapital som investeraren tillskjuter kan användas 
till att betala höga kompensationer till personer inom företaget eller göra investeringar 
som inte är i enlighet med investerarens intressen. 
 
Vidare ska finansiella rapporter som upprättas i enlighet med IFRS, enligt punkt 46 i 
föreställningsramen, ge en rättvisande bild av ett företags finansiella ställning. En 
rättvisande bild kan dock vila på företagsledningens subjektiva bedömningar. Vilket 
möjligtvis är ett resultat av det som Sundgren (2013, s. 242) menar är en av de största 
konsekvenserna av införandet av IFRS 2005, nämligen värderingen av ett företags 
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tillgångar och skulders verkliga värde som regleras i IFRS 131. Ett verktyg som kan 
användas för att fastställa en tillgångs verkliga värde är att beräkna dess framtida 
kassaflöden. Värt att nämna är att det råder delade meningar angående verkligt värde, där 
Sundgren (2013, s. 250) propagerar för att det kan anses som tillförlitligt, medan Penman 
(2007, s. 36) anser att om det verkliga värdet på ett företags tillgångar och skulder är 
korrekt bokfört bör företagets M/B-värde vara 1.  
 
Ett av många redovisningsområden där subjektiva bedömningar uppstår, hänförligt till 
värderingen av verkligt värde, är goodwill där även informationsasymmetrier kan 
uppdagas i och med de rådande regelverken för nedskrivningar av goodwill. Goodwill är 
en förekomst som uppstår som en immateriell tillgång vid ett företagsförvärv som regleras 
i IFRS 3, och är skillnaden mellan köpeskillingen och det förvärvade företagets 
nettotillgångar, som värderas till verkligt värde enligt IFRS 13 (IFRS 3.32-33). Vid ett 
företagsförvärv där goodwill förekommer ska tillgången antas representera framtida 
ekonomiska fördelar, vilket är en förutsättning för att redovisning av en immateriell 
tillgång ska bli aktuellt (IAS 38.21).  
 
Innan införandet av IFRS 3 var det i mångt och mycket IAS 22 eller de nationella generellt 
accepterade redovisningsreglerna som var applicerbara för goodwill i Europa. Den 
gemensamma nämnaren var att goodwill skulle skrivas av under dess livslängd (likt 
vanliga tillgångsposter), men där den antagna livslängden varierade mellan olika länder 
(Hamberg et al., 2011, s. 265-266). Ikraftträdandet av IFRS 3 innebar dock att hanteringen 
av goodwillposten skulle komma att ske genom att årligen pröva om det föreligger ett 
nedskrivningsbehov (IAS 36.10b). För att underlätta testet av nedskrivningsbehovet bör 
goodwill fördelas på förvärvarens kassagenererande enheter (IAS 36.80) och sedermera 
jämföras med återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten och dess fördelade 
goodwill (IAS 36.88). 
 
När återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet ska alltså en nedskrivning ske, 
där återvinningsvärdet ska representeras av det högre av det verkliga värdet, enligt IFRS 
13, reducerat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet för tillgången eller de 
kassagenererande enheterna (IAS 36.8 & 36.18). Vid beräkningen av nyttjandevärdet ska 
företaget sedermera återspegla delar som exempelvis pengars tidsvärde, förväntningar 
och variationer, osäkerheter rörande tillgången, andra faktorer och en uppskattning av 
framtida kassaflöden som tillgången förväntas tillgodogöra företaget (IAS 36.30). Denna 
beräkning sker genom att kalkylera nuvärdet på de framtida in och utbetalningar som kan 
hänföras till tillgången eller de kassagenererade enheterna (IAS 36.31). Dock så menar 
Ramanna & Watts (2012, s. 777) att kassaflödesberäkningar inte alltid är i enlighet med 
standardsättares uppsåt utan att beräkningarna kan, härlett ut agent-teorin, vara ett verktyg 
för företagsledningen att manipulera företagets finansiella rapporter. 
 
Apropå de paragrafer som presenterats ovan påpekar European Secuirities and Markets 
Authority (ESMA) att det finns problem vid beräkningen av nyttjandevärdet, där de 
framförallt oroar sig över företagsledningens antaganden, känslighetsanalysen som vid 
vissa tillfällen ska göras samt de diskonterade kassaflödena med tillhörande 
diskonteringsränta och tillväxttakt (ESMA, 2013, s. 3-4). Att ESMA, som en oberoende 
och samverkande instans för finansiell rapportering i EU, uttrycker oro över det sätt som 
                                                
1!Definitionen av verkligt värde är “...det pris som vid vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid 
försäljning av en tillgång eller betalas vid en överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan 
marknadsaktörer” (IFRS 13.9).!
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nyttjandevärdet ska beräknas på anser vi vara ett tecken på att det finns en viss 
problematik runt nedskrivningar av goodwill. Gällande när verkligt värde utgör 
återvinningsvärdet, bör det rimligtvis inte föreligga några problem utifrån de regler och 
principer som framförts tidigare angående verkligt värde. Som ESMA (2013, s. 3-4) 
påpekar kan det däremot finnas problem gällande nyttjandevärdet, vilket enligt Jahmani 
et al. (2010, s. 23) kan ske i form av resultatmanipulering som ett led i agentbaserade 
problem, som uppstår i och med de antaganden som företagsledningen ska göra när 
nyttjandevärdet och de framtida kassaflödena ska prognostiseras.  
 
Vidare gäller enligt Bushman & Piotroski (2006, s. 140-141) att företag i länder med 
framförallt ett högkvalitativt juridiskt system tenderar att vara mer alerta med att upplysa 
om dåliga nyheter och mer återhållsamma med att rapportera om bra nyheter, vilket är 
linje med en konservativ redovisning. Konservativ redovisning beskriver Watts (2003a, 
s. 208) som en asymmetrisk redovisning där kostnader tas upp före intäkter, vilket även 
bör resultera i lägre redovisade tillgångar. Ovan nämna, aggregerat med att Sverige enligt 
Worldwide Governance Indicators (WGI) är ett land med högre nivå i det juridiska 
samhället än exempelvis USA och är i paritet med övriga nordiska länder, gör svenska 
börsnoterade bolag till ett intressant urval att utföra studien på. Att Sverige rankas bättre 
än USA föranleder även en tro på ett starkare samband mellan nedskrivningar av goodwill 
och de framtida kassaflödena jämfört med exempelvis studien som Jarva (2009) utför. 
Jarva (2009) ämnar förklara sambandet mellan framtida kassaflöden och goodwill-
nedskrivningar för amerikanska bolag, under US GAAP 
 
Det uppenbarar sig för oss att undersöka, ur investerares perspektiv, hur svenska 
börsnoterade bolag behandlar de framtida kassaflödena i samband med deras 
goodwillpost. Förvisso finns det en del olika värderingstekniker när ett företag ska 
värderas, exempelvis residualvinstmodellen (Sundgren et al., 2013, s. 24). Men som 
Sundgren et al. (2013, s. 23) skriver så kan de framtida kassaflödena, diskonterat över 
företagets livslängd, representera värdet på ett företags egna kapital och således även 
företagets värde. Detta faktum, samt att kassaflödena som predikteras när nyttjandevärdet 
ska beräknas kan vila på företagsledningens godtyckliga värderingar stärker övertygelsen 
om att investerarens perspektiv är det rätta. Därav vill vi uppmärksamma investerare på 
att de finansiella rapporterna inte nödvändigtvis behöver ge en rättvisande bild när 
framtida kassaflöden beräknas och goodwill skrivs ned.  
 
Förhoppningsvis kan studien således bidra med information som är till hjälp för 
investerare vid exempelvis företagsförvärv eller placeringsbeslut. Det valda perspektivet 
förtydligas av att Filip et al. (2015, s. 516) hävdar att det är svårt för investerare att 
kontrollera företagsledningens antaganden i samband med nedskrivningar av goodwill 
och dess beräkningar för framtida kassaflöden. Att Jarva (2009, s. 1083) når resultat som 
föreslår att nedskrivningar av goodwill har ett standardenligt samband med de framtida 
kassaflöden inom amerikanska bolag stärker incitamenten ytterligare till att undersöka 
hur sambandet mellan framtida kassaflöden och nedskrivningar av goodwill ser ut inom 
svenska börsnoterade bolag, eller om det kan finnas andra bakomliggande orsaker till en 
nedskrivning i form av agent-teoretiska problem eller resultatmanipulerande incitament 
för företagsledningen.  
 
Tack vare komplexiteten som omgärdar nedskrivningar av goodwill och tillhörande 
kassaflödesberäkning, den knapphändiga forskningen inom området för svenska bolag 
noterade på en reglerad marknad samt med hjälp av den tidigare forskningen som är gjord 
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angående agent-teorin och resultatmanipulering, tillåter vi oss att presentera uppsatsens 
problemformulering. 
 
 1.2 PROBLEMFORMULERING 
 
Finns det ett samband mellan de framtida förväntade kassaflödena och nedskrivningar 
av goodwill inom svenska börsnoterade företag, eller finns det agent-teoretiska problem 
och resultatmanipulerande incitament som påverkar sambandet? 
 
1.3 SYFTE 
 
Denna studies primära syfte är att undersöka huruvida de framtida förväntade 
kassaflödena, som ska prognostiseras när nedskrivningsbehovet årligen testas, kan 
förklaras av det underliggande nedskrivningsbehovet i svenska börsnoterade företag eller 
om det kan vara frukten av resultatmanipulering eller agentproblem. För att underlätta att 
det primära syftet uppfylls, formuleras nedan tre delsyften: 
 
Delsyfte 1: Det första steget för att uppfylla det huvudsakliga syftet är att, utifrån det 
nedskrivningsbehov som enligt IFRS årligen ska testas för goodwill söker vi att förklara 
huruvida de framtida kassaflödena återspeglar nedskrivningar av goodwill bland svenska 
börsnoterade företag.  
 
Till den teoretiska forskningen ämnar detta delsyfte till att bidra med hur tidigare 
genomförd operationalisering ter sig på ett nytt urval. Som praktiska implikationer är 
förhoppningen att kunna antyda hur urvalets kassaflöden kan förmodas bero på en gjord 
nedskrivning av goodwill och därigenom upplysa intressenter om nedskrivningens 
innebörd och om de borde vara speciellt uppmärksamma vid analyser av ett företag som 
gjort en nedskrivning. Även om studien initialt inte intar standardsättares perspektiv kan 
vi inte utesluta slutsatser om hur väl nuvarande standarder efterföljs.  
 
Delsyfte 2: För att ytterligare kunna stärka förmågan att uppfylla det primära syftet ämnar 
studien att undersöka om sambandet mellan nedskrivningar och de framtida kassaflödena 
kan bero på agent-teoretiska problem. 
 
Förhoppningen med det andra delsyftet är att generera ny kunskap till det akademiska 
inom agent-teorin relaterat till nedskrivningar och framtida kassaflöden. Vidare vill vi, 
på ett praktiskt plan, bidra med insikt till aktieägare och investerare gällande 
nedskrivningar som ett led i att öka deras kunskaper om de finansiella rapporternas 
trovärdighet.  
 
Delsyfte 3: Med det tredje syftet ämnar studien att undersöka om företagsledningen har 
resultatmanipulerande incitament i form av resultatbaserade bonusar, som kan inverka på 
sambandet mellan framtida kassaflöden och nedskrivningar av goodwill. 
 
Analogt med de övriga delsyftenas praktiska bidrag, ämnar vi även med detta delsyfte att 
bidra med insikt och kunskap till investerare angående hur en bonus till företagsledningen 
kan påverka resultatet med nedskrivningar av goodwill som verktyg. Beroende på 
resultatet bör vi kunna hävda ifall investerare ska vara uppmärksamma eller inte om de 
identifierar en utbetald bonus och en nedskrivning av goodwill vid en räkenskapsanalys. 
Till det akademiska är förhoppningen att, likt det andra delsyftet, dels utvidga tidigare 
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forskning med ett nytt urval samt att även bidra med nya insikter om hur bonus till 
företagsledningen kan inverka på nedskrivningar och hur det påverkar de framtida 
kassaflödena.  
 
1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
Studien är geografiskt avgränsad till svenska bolag där urvalet omfattas av börsnoterade 
bolag som redovisar under IFRS. Den geografiska avgränsningen motiveras av att 
Sverige är ett land som anses ha ett väl utvecklat juridiskt system och att företag i ett 
sådant land tenderar att redovisa på ett mer konservativt sätt. Vad gäller tidsperioden som 
nedskrivningar av goodwill behandlas så undersöks åren 2007-2012. Detta grundar sig i 
att nuvarande regelverk (IFRS) för hur goodwill behandlas trädde i kraft 2005, men att 
implementeringen för ett komplett räkenskapsår var möjligt först 2006, samt att vi då vill 
undersöka hur nedskrivningar av goodwill har sett ut fram till senast möjliga 
räkenskapsår. Studien kan dock inte avgränsa sig till att endast inspireras av tidigare 
forskning som berör nedskrivningar av goodwill. Anledningen till detta är att studien även 
ämnar undersöka hur resultatmanipulering och agent-teorin kan påverka sambandet 
mellan goodwill-nedskrivningar och framtida kassaflöden.  
 
Att räkenskapsåret 2006 inte omfattas av studien förklaras mer utförligt under avsnittet 
5.3 Databehandling, och är hänförligt till diverse begränsningar där vissa dataåtkomster 
har limiterat studien. Nedskrivningar av goodwill kan vi således endast undersöka fram 
till och med 2012 i och med att de framtida kassaflöden vi undersöker sträcker sig över 
två år, där 2014 är det senaste räkenskapsåret som kan bidra med komplett information 
om alla företag. Med tanke på studiens kvantitativa tillvägagångssätt, som beskrivs 
utförligare under den teoretiska metoden, kommer de statistiska testerna som görs och de 
analyser som förs i denna studie endast att omfamna ett översiktligt resonemang, där 
analyser på en mindre aggregerad nivå kan uteslutas.  
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2. TEORETISK METOD 
 
Med följande kapitel är ändamålet att redogöra för de förkunskaper som författarna 
besitter och hur det har påverkat det gjorda ämnesvalet. Vidare kommer kapitlet även 
presentera den verklighetssyn och de perspektiv som föranleder de metodologiska val 
som görs i studien, för att i ett senare skede föra en argumentation för det deduktiva 
angreppssätt som genomsyrar studien och det kvantitativa tillvägagångsätt som ska ta 
studien vidare. Slutligen kommer även ett mer praktiskt avsnitt att presenteras med 
litteratursökningen mot vilken kritik kommer framföras varpå även etiska aspekter 
kommer diskuteras. 
 
2.1 FÖRFÖRSTÅELSE & ÄMNESVAL 
 
Lundahl & Skärvad (1999, s. 60) skriver att alla människor besitter en föreställningsram 
bestående av ett system med antaganden som skapats utifrån uppfostran, erfarenhet och 
yrkesroll. Vidare förklarar Lundahl & Skärvad (1999, s. 60) att denna föreställningsram 
påverkar forskaren genom begränsningar i vad den ser, tänker samt agerar. Detta är 
någonting som vi har haft i åtanke, samt att vi anser det viktigt att beskriva vår 
förförståelse och hur den kan påverka de val och antaganden som görs i studien. 
Författarna Andersson och Ledin har båda två läst civilekonomprogrammet vid Umeå 
Universitet där kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik 
behandlats, med företagsekonomi som huvudspår. 
 
Innan denna studie startade så hade författarna under en lång tid funderat över ämnesval 
till detta examensarbete. Då vi bägge läst med inriktningen redovisning och revision på 
avancerad nivå så har tillgångars verkliga värde varit någonting som behandlats under 
studietiden och framförallt under höstens redovisning- samt revisionskurs. Med ett 
intresse som fångats av begreppet verkligt värde och dess komplexitet, har på en mindre 
aggregerad nivå tillgångsposten goodwill och hanteringen av denna väckt intresse. 
Hanteringen av goodwill har för oss föreställts relativt komplicerat och värt att undersöka 
vidare med tanke på det principbaserade redovisningsområde som goodwill är. Vad gäller 
nedskrivningar av goodwill och hur återvinningsvärdet bestäms av nyttjandevärdet 
genom estimeringar av framtida kassaflöden kan vi till viss del förankra vår kunskap på 
ett teoretiskt sätt. Däremot kan vi inte förankra vår kunskap inom området i ett större 
perspektiv och med en vetenskaplig utgångspunkt.  
 
Fortsättningsvis är även agent-teorin och resultatmanipulering mer eller mindre bekanta 
områden. Agent-teorin har varit ett relativt vanligt fenomen under en del av de kurser som 
har avhandlats och något som vi, åtminstone på ett teoretiskt plan, har god kunskap om. 
När det däremot kommer till hur agent-teorin ter sig i mer praktiskt tillämpliga situationer 
måste vi påpeka att vi saknar erfarenhet. Av den anledningen finner vi det intressant att 
själva applicera denna teori på verkligheten och ställa den i relation till nedskrivningar av 
goodwill samt hur framtida kassaflöden berörs. Angående resultatmanipulering, så har 
det begreppet dykt upp för oss under höstens kurs i redovisning. Detta adderat med vad 
tidigare forskning, som vi stött på tidigare under studietiden, har funnit på området ger 
oss incitament till utforska området ytterligare. Forskning som vi tidigare har läst inom 
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området, med Enron-skandalen1 som det tydligaste exemplet, har gett oss en uppfattning 
om att resultatmanipulering är ett relativt vanligt förekommande problem. Med anledning 
av detta är vår uppfattning att intressenter kan missledas av resultatmanipulering även 
genom nedskrivningar av goodwill, vilket ger oss en anledning att vidare undersöka detta 
på svenska börsnoterade bolag. Sammanfattningsvis vill vi påpeka att den förförståelse 
som innehas troligtvis inte påverkar det fortsatta arbetet med studien, eftersom att vår 
initiala kunskap inte är tillräckligt djup för att undermedvetet frångå ett objektivt 
arbetssätt.  
 
2.2 PERSPEKTIV 
 
Vilket perspektiv en studie utgår ifrån har enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 86) 
betydelse för hur problemområdet undersöks samt för hur slutsatser redogörs utifrån 
resultatet. Johansson-Lindfors (1993, s. 86) hävdar även att det är viktigt att hålla sig 
empiriskt öppen för att kunna ta vid där tidigare forskning har slutat och för att kunna 
generera korrekta tolkningar av tidigare forskning. Denna studie har därför gjorts utifrån 
ett investerarperspektiv där data som använts är uteslutande från databaser vars källa är 
svenska börsnoterade bolags årsredovisningar på koncernnivå. Materialet i denna studie 
är således information som är tillgängligt för alla och på så vis även av yttersta intresse 
för investerare på aktiemarknaden. I vår studie är det svenska börsnoterade bolag som 
undersöks varpå vi troligtvis inte kan generalisera för hela populationen som tillämpar 
IFRS. Detta innebär att studiens resultat kan vara av mindre intresse för standardsättare 
som en del tidigare studier, till exempel Jarva (2009, s. 1061) argumenterar för. För 
tydlighetens skull vågar vi däremot inte utesluta att vi i slutsatserna kan komma att bidra 
med praktiska implikationer för standardsättare. 
 
Definitionen av investerare i denna studie är i likhet med hur investerare har beskrivits i 
det inledande kapitlet varpå de med både lite och mycket kapital tillskjutet till ett företag 
kan tänkas få användning av denna studie. Med det sagt kan vi inte utesluta att övriga 
intressenter, såsom anställda, kunder, leverantörer och så vidare finner relevans i studien 
men att vår utgångspunkt är primärt att förklara de hypoteser som prövas ur investerares 
perspektiv. Genom den geografiska avgränsningen är det även tämligen självklart att de 
perspektiv som åsyftas är hänförligt till investerare med intressen i svenska börsnoterade 
företag.  
 
2.3 VERKLIGHETSSYN 
 
Ontologi förklarar hur en individ ser på verkligheten, om händelser är uppbyggda på 
sociala aktörers handlingar eller är oberoende av dessa (Saunders et al., 2009, s. 110). För 
att utveckla begreppet ontologi som Saunders et al. (2009, s. 110) förklarar det, går det 
att nämna hur Bryman (2011, s. 35-37) delar upp det i två grenar; objektivism och 
konstruktionism. Enligt Bryman (2011, s. 36) representeras objektivismen av att fakta 
och sociala företeelser ligger i det som vi inte kan påverka och är det vanligast 
förekommande synsättet. Motsatsen till objektivism är konstruktionism som enligt 
Bryman (2011, s. 36-37) tar sin grund i objekt och kategorier som är socialt konstruerade 

                                                
1 Enron var ett stort amerikanskt energibolag som använde sig av special purpose entities (SPE´S) i vilka 
de var möjligt att “gömma” skulder som var hänförliga till bolaget (Healy & Palepu, 2003, s. 10-11). Detta 
var möjligt på grund av att dessa SPE´S omgärdas av komplicerade redovisningsregler, vilket gjorde att 
Enrons intressenter inte var medvetna om risken som Enron utsatte sig för (Healy & Palepu, 2003, s. 11).  
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där yttre faktorer går att påverka som en följd av att företeelser på förhand rimligtvis inte 
är bestämda. Analogt med hur Bryman (2011, s. 35-37) förklarar dessa två ontologier 
menar Saunders et al. (2009, s. 110) på att en studie kan genomföras med en objektiv eller 
subjektiv verklighetssyn där den objektiva studien härrörs ur det objektivistiska och den 
subjektiva studien frodas ur en konstruktionistisk verklighetssyn. 
 
Utifrån de verklighetssyner som presenterats ovan kommer författarna till denna studie 
använda sig av ett objektivt synsätt då studien utgår ifrån teori för att på så sätt skapa 
empiri, vilket är i linje med den kvantitativa forskningsstrategi som Bryman (2011, s. 40) 
presenterar. Då de företagsdata som används i denna studie är hämtat från databaserna 
Orbis och Retriever Business, är likställd med offentlig information som de undersökta 
företagen tillhandahåller bör inhämtad data anses som objektiv. Detta betyder även att 
studiens empiriska resultat ämnas vara objektivt samt presenteras på ett objektivt sätt. 
 
2.4 KUNSKAPSSYN 
 
Vad som kan betraktas som kunskap inom ett ämne härrörs enligt Bryman (2011, s. 29) 
ur en epistemologisk eller kunskapsteoretisk frågeställning. I detta sammanhang är det 
speciellt viktig att fråga sig om den sociala verkligheten och naturvetenskapen bör 
studeras utifrån samma metod, princip och verklighetsbild (Bryman, 2011, s. 29). Av det 
som Bryman (2011, s. 29-32) presenterar inom epistemologin finns det två 
vetenskapsteoretiska plattformar som kallas positivism och hermeneutik. Lundahl & 
Skärvad (1999, s. 38) beskriver dessa två som att positivismen är en grund för den 
kvantitativa metodteorin medan hermeneutik representeras av en kvalitativ metodteori. 
Mer detaljerat är positivismen en kunskapssyn som står för kunskapsteoretiska 
frågeställningar vid studier om den sociala verkligheten, där dess aspekter förespråkar en 
användning av naturvetenskapliga metoder med hermeneutiken som motpol (Bryman, 
2011, s. 30-32). Två av positivismens huvuddrag är att kunskap ska kunna prövas genom 
empiriska undersökningar samt att mätningarna ska ersätta bedömningar och 
uppfattningar där forskaren ska vara objektiv och inte påverkas av värderingar utifrån 
(Wallén, 1993, s. 27). 
 
Enligt Patel & Davidson (2011, s. 28) så ämnar hermeneutiken att tolka människors 
existens för att på så vis skapa förståelse. Vidare så beskriver de plattformen hermeneutik 
som ett tillvägagångsätt för att skapa förståelse och tolka människors beteende, om det så 
uttrycks muntligt, skriftligt eller på annat vis. Sammanfattningsvis så kan 
kunskapssynerna beskrivas som att hermeneutiken ämnar förstå ett objekt medan 
positivismen ämnar förklara objekten (Johansson Lindfors, 1993, s. 45-46). 
 
Då denna studie ämnar förklara om nedskrivningsbehovet i svenska börsnoterade företag 
har ett samband med de framtida förväntade kassaflödena, så anser vi att det är den 
positivistiska kunskapssynen som lämpar sig bäst för studien. Genomgående för hela 
studien så är det förklaring och inte förståelse som ligger i linje med syftet varpå 
hermeneutiken kan uteslutas.  
 
2.5 ANGREPPSSÄTT & METODVAL 
 
Vad gäller valet av metod så finns det två olika tillvägagångsätt inom forskning att 
använda, nämligen kvalitativt och kvantitativt (Bryman, 2011, s. 340). En kvalitativ 
metod är enligt Patel & Davidsson (2011, s. 13) inriktad på mjukare data där intervjuer 
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och analyser används på ett tolkande sätt medan den kvantitativa metoden handlar om 
mätningar vid datainsamlingar som bearbetas med statistik. Holme & Solvang (1997, s. 
14) menar att valet av metod beror på problemformuleringen, där frågor med karaktären 
“var” eller “hur” föranleder en kvantitativ metod som är mer passande när siffror och 
statistiska bearbetningsmetoder är det huvudsakliga. Vidare menar Holme & Solvang 
(1997, s. 14) att när fokus ligger på att tolka och förstå ett mänskligt beteende bör en 
kvalitativ metod föredras. Kvalitativa studier har en svaghet då resultatet från studien ofta 
inte går att generalisera, vilket är i motsats till kvantitativa studier vars styrka ligger i just 
det generaliserbara (Holme & Solvang, 1997, s. 80). Dock så har även den kvantitativa 
metoden svagheter då författarna på förhand inte kan veta att den information och data 
som samlas in är relevant för att besvara problemformuleringen (Holme & Solvang, 1997, 
s. 81).  
 
De angreppsätt som finns för att relatera teori med empiri är deduktion och induktion, där 
det förstnämnda är det vanligaste inom samhällsvetenskaplig forskning (Bryman & Bell, 
2013, s.31). Enligt Bryman & Bell (2013, s. 49) skiljer sig det deduktiva och induktiva 
på ett forskningsstrategiskt plan där en kvantitativ metod allierar sig med det deduktiva 
angreppsättet och den kvalitativa forskningsmetoden samspelar med den induktiva 
teorigenereringen. 
 
I det deduktiva angreppsättet så utgår författarna från teori för att sedan utföra statistiska 
tester för att via detta dra slutsatser kring enskilda händelser, vilket ofta kallas för 
“bevisandets väg” (Patel & Davidsson, 2011, s.23). Vidare menar Patel & Davidsson 
(2011, s.23) att en nackdel med det deduktiva angreppsättet är att det begränsar forskare 
från att göra nya iakttagelser då den utgår från befintlig teori vilket påverkar 
forskningsmöjligheterna. Arbetsgången i detta angreppsätt är att hypoteser härleds utifrån 
teorin för att sedan med hjälp av statistiska prövningar förkasta eller styrka dessa med 
hjälp av empiriskt stöd (Bryman & Bell, 2013, s. 31). 
 
Patel & Davidsson (2011, s.23-24) berättar även att motsatsen till “bevisandets väg” är 
induktion som brukar beskrivas som “upptäckarens väg”. Med den induktiva metoden 
utförs forskningen utan någon slags hänsyn till tidigare teorier, här försöks istället teori 
att härledas med hjälp av insamlad data och informationen som studien framkallar (Patel 
& Davidsson, 2011, s. 23). En nackdel är, precis som med det kvalitativa 
tillvägagångsättet, att det på förhand finns osäkerheter om resultatets generaliserbarhet 
då studien ämnar undersöka en grupp människor eller en speciell situation (Patel & 
Davidsson, 2011, s. 23-24). 
 
Vi har i denna studie utgått från tidigare teori genom vilken hypoteser har arbetats fram. 
På vilka det sedan utförts statistiska tester på för att se om det finns vissa samband och 
om det finns empiriskt stöd för att förkasta hypoteserna eller inte. Detta med tanke på att 
det inte är nya iakttagelser som är det primära syftet utan att vi snarare går “bevisandets 
väg”. Med detta i åtanke så anser vi att en deduktiv ansats är det som lämpar sig bäst för 
denna studie. Eftersom vi utgår från teorin för att skapa empiri och inte tvärtom så har vi 
valt att använda oss av en kvantitativ metod för att på bästa möjliga sätt försöka reda ut 
studiens problemformulering och svara mot studiens syfte. Ändamålet med det deduktiva 
angreppsättet och den kvantitativa metoden är således att arbeta fram ett så generaliserbart 
resultat som möjligt. För läsarens förståelse av arbetsgången i denna studie presenteras 
en sammanfattning i figur 1 som enligt Bryman (2011, s. 26) är den process som gäller 
vid en deduktiv ansats. 
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Figur&1.&Sammanfattning&arbetsgång 

2.6 LITTERATURSÖKNING 
 
För att bilda oss en djupare förståelse samt för att skapa den teoretiska referensram som 
krävs utifrån studiens deduktiva angreppsätt inleddes litteratursökningen med sökord som 
goodwill, impairment, fair value, cash flow och write-offs samt även kombinationer av 
sökord som goodwill+ifrs och impairment+ifrs. Dessa generella sökord användes till en 
början med tanke på den initiala kunskapsnivån. Sökningarna skedde uteslutande via 
Umeå Universitets sökmotor där databaser som EBSCO och ScienceDirect finns 
tillgängliga, vilket även fortsättningsvis har varit det huvudsakliga förfarandet vid 
sökandet av tidigare litteratur.  
 
Litteratursökningen har allt eftersom fördjupats, ju mer kunskap vi fått inom 
forskningsområdet, med bland annat sökord som funnits tillgängliga i dem till en början 
granskade artiklarna. För att försöka koppla till studiens initiala syfte uppdagades 
emellanåt teorier om resultatmanipulering och agent-teori som förklaringar till 
nedskrivningar av goodwill vilket mynnade ut i att även omfatta sökord som agency 
theory, earnings management, cash flow management, annual bonus plans, discretionary 
accruals, SFAS 142 och earnings manipulation. Många av de artiklar som vi i detta skede 
kom över kan i vissa avseenden anses som angränsande forskningsområden till vårt eget, 
innehållande behandlingen av immateriella tillgångar och goodwill beroende på 
tidpunkten för publiceringen av artikeln i fråga. Den fortsatta sökningen har grundats på 
kombinationer av ovan presenterade sökord, för att både bredda och fördjupa kunskapen 
inom den tillgängliga forskningen om goodwill och dess nedskrivningar. 
 
För att ytterligare specificera oss på områden om framtida kassaflöden, nedskrivning av 
goodwill, resultatmanipulering och agent-teorin har referenslistor från vetenskapliga 
artiklar granskats och använts. Tack vare detta vågar vi hävda att primärkällor 
representerar en majoritet av den tidigare forskning som studien förlitat sig på, vilket även 
förklarar varför en del äldre studier refereras till. Att harmonisera denna äldre litteratur 
med mer nutida forskning som baseras på den tidigare litteraturen har sedermera hjälpt 
oss att identifiera mer erkänd forskning som det finns anledning att förlita sig på. Detta 
arbetssätt har även gett inspiration om hur tidigare forskning har belyst problem och 
argumenterat för sina val vilket förhoppningsvis har influerat vårt eget sätt att belysa 
problem, göra acceptabla antaganden samt argumentera på ett sakligt sätt. 
Litteratursökningen har, med ett kritisk tänkande, i slutändan gett oss tidigare 
applicerbara modeller och variabler som vi på ett accepterat sätt ämnat använda i vår egen 
studie.  
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eller ej

6. 
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2.7 KÄLLKRITIK 
 
Att vara kritiskt till den teori en studie använder sig av eller utgår ifrån är ett vedertaget 
krav inom den akademiska världen. Dock så finns det olika infallsvinklar på hur en viss 
nivå av källkritik ska uppnås. Exempelvis nämner Thurén (2013, s. 7-8) att det finns fyra 
kriterier som litteratursökare bör ta i beaktning för att anses källkritiska. De fyra 
kriterierna Thurén (2013, s. 7-8) redogör för är äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet. De två förstnämnda handlar om att källan bör hålla sig till vad den utger 
sig för att vara och tidssambandets innebörd är att det finns fog för att tvivla mer och mer 
på källan ju längre tid som passerat sedan den gavs ut (Thurén, 2013, s. 7-8). För att vara 
oberoende bör en källa vara fristående och att det som beskrivs inte tidigare har omnämnts 
om och om igen, medan tendensfriheten innebär att källan inte bör ge upphov till att 
misstänkas ge en felaktig bild på grund av objektiva brister (Thurén, 2013, s. 8).  
 
Till skillnad från Thurén (2013, s. 8-9) hävdar Lindfors-Johansson (1993, s. 88) att 
ursprung, empiriska grunder och aktualiteten är de viktigaste att förhålla sig till i 
teorianvändningen. Enligt Lindfors-Johansson (1993, s. 88-89) berör ursprunget det 
faktum att andrahandskällor borde undvikas för att minimera risken för missförstånd och 
förvrängningar vid användningen av tidigare litteratur. Den empiriska grunden beskriver 
Lindfors-Johansson (1993, s. 89) som beaktningen av primära och sekundära källor där 
distinktionen mellan primära och sekundära källor ligger i att primära källor baseras på 
dess egna empiriska grund och sekundära källor beror på andras upptäckter. Självklart 
har vi i denna studie i stor utsträckning försökt undvika sekundärkällor men ett 
uteslutande av sekundära källor är inget vi kan garantera varpå kritik kan framföras mot 
den teoretiska referensram som följer. Gällande aktualiteten förefaller betydelsen av att 
forskaren ska vara uppdaterad kring den senaste forskningen inom ett område som 
självklar för Lindfors-Johansson (1993, s. 89), men att det inte får ske på bekostnad av 
äldre litteratur som bidragit med nyckfullhet till forskningsområdet. Med hänsyn till detta 
har vi i denna studie strävat efter en tidsmässig dynamik för att, även i ett historiskt 
perspektiv, underbygga de problem som studeras.  
 
Vid litteratursökningen av de som i slutändan bidrar till den teoretiska referensramen 
finns det ett tidsmässigt spann, varpå aktualiteten för en del tidigare studier kan 
ifrågasättas. Där aktualiteten knappast går att ställa sig frågande till är 
referenshanteringen av de redovisningsstandarder som använts (exempelvis IFRS) tack 
vare att dessa är vedertagna standarder som revideras och ges ut i nya utgåvor med jämna 
mellanrum. Däremot finns det risk för att, trots att uppsåtet har varit att återge 
standarderna på ett så objektivt sätt som möjligt, det kan finnas misstolkningar som 
påverkat hur dessa standarder har framlagts i denna studie. För att motarbeta dessa 
eventuella misstolkningar har en ständig dialog förts mellan de två författarna där 
innebörd och tolkningar som gjorts av diverse paragrafer har diskuterats utförligt innan 
de har blivit hänvisade till. Den dialog som förts har skett på ett kritiskt och eftertänksamt 
sätt för att undvika att förhastade slutsatser dragits eller felaktiga tolkningar gjorts.  
 
För återkoppla till den vetenskapliga litteraturen som vår studie grundar sig på har all 
forskning kritiskt granskats och valts med omsorg, där avsikten varit att använda studier 
som publicerats i så erkända tidskrifter som möjligt. Som hjälp till detta har en ranking 
av olika tidskrifter tillhandahållits av vår handledare. Dock så har vissa avsteg gjorts från 
de mest erkända tidskrifterna, men det kvarstår ändå fog för att hävda att studierna som 
inspiration hämtats ifrån och använts till den teoretiska referensramen är vetenskapliga 
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artiklar som överlag bör anses väl renommerade. För att säkerställa den äldre litteraturens 
aktualitet och relevans har dessa studier noga betraktas, där senare forsknings slutsatser 
av den tidigare har granskats och tagits i beaktning. För att ytterligare säkra den teoretiska 
referensramens värdighet har studier som inte bär epiteten vetenskaplig artikel getts 
mindre utrymme, varpå dessa studier inte har givits någon framträdande roll i termer av 
begrepp, analys eller slutsatser. I princip all använd akademisk litteratur, som nämnts i 
avsnittet 2.6 Litteratursökning, har nåtts via Umeå Universitets sökmotor där Ebsco och 
ScienceDirect är vanligt återkommande databaser, varpå äktheten på de använda 
vetenskapliga artiklarna bör anses säkerställd.  
 
Där avsteg som görs från principen att i bästa möjliga mån använda vetenskaplig litteratur 
är framförallt kapitlet med den teoretiska metoden. I kapitlet 2. Teoretisk metod är 
källorna av vetenskapsteoretisk karaktär där även studentlitteratur har använts varpå viss 
kritik kan tänkas mottagas. Kritik kan även riktas mot det inledande kapitlet där 
vetenskapliga artiklar och redovisningsstandarder har använts för att lyfta fram det 
bakomliggande problemet, men där även studentlitteratur har använts för att skapa en röd 
tråd.  
 
Viss konfys kan även uppstå under den teoretiska referensram som presenteras med tanke 
på att många tidigare studier har gjorts i USA där US GAAP är den tillämpliga 
redovisningsstandarden till skillnad mot det internationella regelverket IFRS som svenska 
börsnoterade företag redovisar under. Även om likheterna är fler än skillnaderna mellan 
de två regelverken i hur goodwill behandlas så är det ändå av relevans att vi berör 
problemet i detta avsnitt och ger en än mer utförlig presentation under 3.4 Jämförelse 
mellan IFRS & US GAAP. 
 
2.8 ETISKA PERSPEKTIV 
 
De etiska perspektiven i en forskning grundar sig i vad forskaren i fråga anser vara 
moraliskt korrekt, där exempelvis intrång i omedvetna människor integritet kan anses 
oetiskt (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 32). För att förklara de etiska perspektiven på ett mer 
utförligt sätt, går det att nämna det som Bryman (2011, s. 131-132) presenterar. Bryman 
(2011, s. 131) för en diskussion om att forskningsetiska frågor mestadels beror på om 
någon fysisk person inkluderas i den forskning som görs. Vid andra människors närvaro 
i en studie beskriver Bryman (2011, s. 131-132) aspekterna information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande med tillhörande krav som viktiga att beakta. 
Nyttjandekravet bör rimligtvis inte beaktas med tanke på att denna studie inte behandlar 
uppgifter från enskilda personer. 
 
Utifrån ovan nämna aspekter finns det ingen anledning för oss att misstänka någon form 
av intrång på kraven för varken information, samtycke eller konfidentialitet. Tack vare 
att materialet som använts i denna studie uteslutande är offentlig information som finns 
tillgänglig för alla finns det ingen risk för att studien skulle vara oetiskt genomförd. Detta 
styrks även av frånvaron av fysiska personer, vilket gagnar eventuella 
efterhandskontroller och replikeringar om det behovet skulle finnas. Alla källor till det 
empiriska resultatet är således objektivt inhämtat, där möjliga antaganden som skulle 
kunna påverka resultatet per automatik har undvikits. Genom att till en början ämna att 
replikera en tidigare studie och att använda tidigare använda variabler på en nationsvidd 
nivå, finns det heller ingen anledning för oss att föra analyser och diskussioner om 
individuella företags beteenden gällande det som testas i studien. Studien föranleder 
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därför inga konkreta påståenden utan resulterar endast i indikationer åt det ena eller det 
andra hållet på en aggregerad nivå.  
 
Vidare så anser vi att det inte finns nämnvärda belägg för att ifrågasätta den teoretiska 
referensramen ur ett etiskt perspektiv. Förvisso är stor del av forskningen utförd med en 
amerikansk population vilket kan ifrågasättas, men i övrigt drabbas den teoretiska 
referensramen inte av någon slags geografisk centrering. Att den teoretiska referensramen 
i övrigt skulle vara diskriminerande finner vi svårt att hävda. Till exempel är det ena eller 
andra könet inte förfördelat eller överrepresenterat varpå skillnader i resultat inte går att 
skönja mellan könen.  
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
För att ytterligare stärka läsarens förståelse för forskningsområdet och för att tydliggöra 
intentionerna och syftet med denna studie anser vi att bakgrundsinformation om tidigare 
tillämpliga redovisningsstandarder är av relevans. Vidare kommer även nödvändig 
information angående nuvarande redovisningsregler vid företagsförvärv och 
nedskrivning av goodwill att presenteras. Tillämplig standard vid redovisning av 
företagsförvärv är IFRS 3 Rörelseförvärv och nedskrivningar regleras i standarden IAS 
36 Nedskrivningar, men även IAS 38 Immateriella tillgångar och IFRS 13 Värdering till 
verkligt värde bör tas i beaktning. Vidare är det även relevant att upplysa om skillnader 
och likheter mellan IFRS och US GAAP för att skapa en förståelse om vad den här studien 
vill förmedla. 
 
3.1 BAKGRUNDSINFORMATION 
 
För att sätta tudelningarna kring nedskrivningar i redovisningen i ett tidsmässigt 
perspektiv är det nödvändigt att informera om att så tidigt som för närmare 30 år sedan 
uppmärksammade Elliott & Shaw (1988, s. 91) att Financial Accounting Standards 
Board, hädanefter FASB, och U.S Securities and Exchange Commission, hädanefter 
SEC, övervägde behovet av en ny och tydligare standard gällande redovisningen av 
nedskrivningar för materiella tillgångar. Elliott & Shaw (1988, s. 114) använder förvisso 
inte sin forskning till att påpeka huruvida siffrorna är korrekta eller inte med vilka 
tillgångar blir nedskrivna med eller om dessa byggs på subjektiva grunder. Däremot så 
uttalar Elliott & Shaw (1988, s. 114) sig om att standardsättare på ett befogat sätt bör oroa 
sig över precisionen och aktualiteten gällande redovisningen av dessa nedskrivningar. 
 
1995 gav FASB ut en ny standard, Statement of Financial Accounting Standard 121, 
hädanefter SFAS 121, som behandlade redovisningen av nedskrivningar för materiella 
tillgångar, vissa identifierbara tillgångar och goodwill hänförda till dessa tillgångar 
(FASB 2016a). Standarden innebär att när det finns indikationer, som ett resultat av vissa 
händelser eller omständigheter, på att tillgångens bokförda värde överstiger dess 
återvinningsvärde, ska nedskrivningsbehovet testas genom att jämföra de estimerade 
framtida kassaflödena som tillgången anses tillföra med dess bokförda värde (FASB 
2016a). Enligt SFAS 121 ska en nedskrivning göras med summan av mellanskillnaden 
om återvinningsvärdet understiger det bokförda värdet. I övrigt skrevs dessa tillgångar 
tidigare av linjärt, varpå redovisningen förändrades radikalt för amerikanska bolag när 
SFAS 142 implementerades under 2002. SFAS 142 behandlar goodwill och andra 
immateriella tillgångar och den mest distinkta skillnaden jämfört med tidigare är att SFAS 
142 erfordrar företagen att göra årliga nedskrivningstest istället för linjära avskrivningar 
(FASB 2016b). 
 
Den relevanta historiken för de internationella redovisningsstandarderna följer nedan i 
punktform enligt (IAS Plus, 2016b):  

•! IAS 22 Rörelseförvärv, som blev tillämplig 1983 innebar omedelbar avskrivning. 
•! IAS 22 Rörelseförvärv, reviderades 1993 och innebar att goodwill kapitaliserades 

vid ett rörelseförvärv med en avskrivning som skulle ske över dess förutbestämda 
livslängd, givet att livslängden inte överskred 20 år, då istället årliga 
nedskrivningstest skulle göras. 
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•! IFRS 3 Rörelseförvärv (den nuvarande standarden som blev tillämplig 2005), 
tillgången eller den kassagenererande enheten som goodwill är hänförlig till ska 
årligen testas för dess nedskrivningsbehov enligt IAS 36.90.  

 
Innan IFRS implementerades för svenska börsnoterade bolag så skulle de följa 
Redovisningsrådets rekommendationer, hädanefter RR, angående koncernredovisning. 
Enligt RR 1:53 skulle goodwill tas upp till anskaffningsvärdet reducerat med 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar i balansräkningen. I regel gällde dock att 
goodwill skulle skrivas av över dess uppskattade livslängd som kunde antas vara kortare 
än 20 år om inget annat kunde visas (RR 1:54). Enligt RR 1:66 skulle företagen endast 
testa för ett nedskrivningsbehov om livslängden för goodwill översteg 20 år. Ett test för 
nedskrivningsbehovet av goodwill skulle även göras om det fanns indikationer på att 
tillgången hade sjunkit i värde oavsett livslängd på goodwillposten (RR 17:77).  
 
För att sätta Elliot & Shaw’s (1988) redogörelse av problemen med nedskrivningar i ett 
tidsenligt perspektiv är det lämpligt att återkoppla till en mer nutida studie. Exempelvis 
nämner AbuGhazaleh et al. (2012, s. 207) att standardsättarnas uppsåt med IFRS 3 är att 
få företagens privata information återspeglad i de framtida kassaflödena som ska 
estimeras vid nedskrivningstesten och därigenom reflektera företagens prestationer. 
AbuGhazaleh et al. (2012, s. 207) menar dock att dessa estimat kan grundas på 
godtyckliga antaganden som en resultatmanipulerande åtgärd. Detta bekräftas av Filip et 
al. (2015, s. 521-522) som nämner att det verkliga värdet under SFAS 142 som ska 
estimeras i samband med ett nedskrivningstest kan baseras på företagsledningens 
godtyckliga antaganden. 
 
3.2 RÖRELSEFÖRVÄRV & UPPKOMSTEN AV GOODWILL 
 
Ett rörelseförvärv är ett faktum när en transaktion sker där förvärvaren får bestämmande 
inflytande samt när identifieringen av den förvärvade rörelsen utgör en verksamhet (IFRS 
3.3). Syftet med standarden är, enligt IFRS 3.1, att det förvärvande företaget ska kunna 
tillhandahålla relevant, tillförlitlig och jämförbar information genom att värdera och 
redovisa de identifierbara tillgångarna samt de övertagna skulderna som den förvärvade 
rörelsen för med sig. Att även värdera och redovisa eventuell goodwill som förvärvas 
samt att möjliggöra för intressenter att bedöma förvärvets karaktär och dess finansiella 
effekter är ett viktigt syfte med standarden (IFRS 3.1).  
 
Vid ett rörelseförvärv ska de tillgångar som förvärvas och de skulder som övertas 
värderas till verkligt värde vid tidpunkten för förvärvet (IFRS 3.18). Således ska IFRS 13 
Värdering av verkligt värde tillämpas på det som förvärvas. Utifrån den överförda 
ersättningen (IFRS 3.37) och de förvärvade nettotillgångarna (tillgångar minus skulder 
värderat till verkligt värde) går det sedermera att fastställa om det förekommer goodwill 
eller inte från rörelseförvärvet.  
 
Goodwill beräknas vid förvärvstillfället i enlighet med IFRS 3.32-33, som mer eller 
mindre säger att goodwill uppstår som skillnaden mellan den överförda ersättningen och 
den förvärvade rörelsens nettotillgångar. Dock så kan redovisningen i förvärvarens 
koncernbalansräkning skilja sig åt beroende på om full eller partiell goodwill används. 
Full goodwill innebär att förvärvarens koncernbalansräkning innehåller goodwill som 
innehas av både majoritetsägarna och minoritetsägarna (Lönnquist, 2012, s. 95). Vid 
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partiell goodwill gäller däremot enligt Lönnquist (2012, s. 95) att förvärvaren endast ska 
redovisa majoritetsägarnas andel av goodwill i koncernens balansräkning.  
 
Definitionen av goodwill och varför goodwill är en tillgångspost (immateriell tillgång) 
förklaras i IAS 36.81 med “en tillgång som representerar de framtida ekonomiska 
fördelar som uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte 
är enskilt identifierade och separat redovisade.”. Enligt IAS 36.80 ska även goodwill 
allokeras till förvärvarens kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande 
enheter. På grund av att goodwill, enligt IAS 38.81, inte genererar kassaflöden oberoende 
av andra tillgångar samt att det kan generera kassaflöden till flera olika kassagenererande 
enheter. För tydlighetens skull bör det även nämnas att en kassagenererande enhet är den 
minsta gruppen av tillgångar som genererar ett inflöde av likvida medel och som är 
oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar (IAS 36.6).  
 
Förutom att goodwill kan uppstå ur ett rörelseförvärv kan det även förekomma som 
internt upparbetad goodwill. Internt upparbetad goodwill kan uppstå exempelvis genom 
utgifter med syfte att generera ekonomiska fördelar i framtiden, men på grund av att 
denna typ av goodwill inte är en identifierbar resurs där anskaffningsvärdet kan beräknas 
på ett trovärdigt sätt anses den inte vara en immateriell tillgång (IAS 38.49). Internt 
upparbetad goodwill ska således inte redovisas som en tillgångspost (IAS 38.48). Dock 
så kan internt upparbetad goodwill i företag som senare blir förvärvat tas upp som en 
immateriell tillgång i samband med förvärvet (IAS 38.33). Detta beror på att någon anses 
villig att betala för tillgången och därmed även de framtida ekonomiska fördelarna, vilket 
är det vedertagna kravet för att klassas som en immateriell tillgång enligt IAS 38.33 
(Sundgren et al., 2013, s. 114).  
 
3.3 NEDSKRIVNING AV GOODWILL 
 
Under IAS 36 Nedskrivningar lyder de tillämpliga redovisningsreglerna för 
nedskrivningar av ett företags tillgångar. Syftet med denna standard är enligt IAS 36.1 att 
beskriva för företag vilka metoder som ska användas för att säkerställa att deras tillgångar 
inte redovisas till ett värde som överstiger återvinningsvärdet. Enligt IAS 36.8-9 ska 
företag innehavande en tillgång med bestämbar nyttjandeperiod beräkna tillgångens 
nyttjandevärde om det finns indikationer (som beskrivs närmare i IAS 36.12-14) på att en 
tillgång har minskat i värde. Men för immateriella tillgångar med en obestämbar 
nyttjandeperiod och för goodwill som uppstår ur ett rörelseförvärv ska däremot 
nedskrivningsbehovet testas årligen oavsett om det föreligger indikationer för en 
värdeminskning eller ej (IAS 36.10). Vidare säger IAS 36.24 att ett nedskrivningsbehov 
testas genom att jämföra den immateriella tillgångens redovisade värde med dess 
återvinningsvärde. Vilket enligt IAS 36.18 är det högre av tillgångens verkliga värde 
reducerat med försäljningskostnader eller dess nyttjandevärde. Det verkliga värdet av en 
tillgång bestäms av det pris som skulle erhållas för tillgången vid en försäljning enligt 
IAS 36.6 och där försäljningskostnader exemplifieras i IAS 36.28 med juridiska 
kostnader eller diverse skatter som kan tillkomma vid en försäljning. 
 
Enligt definitionen i IAS 36.6 bestäms nyttjandevärdet av “nuvärdet av de framtida 
kassaflöden en tillgång eller en kassagenererande enhet väntas ge upphov till”. Med 
definitionen följer att nyttjandevärdet ska beräknas genom en prediktion av framtida 
kassaflöden med hänsyn till i) de framtida kassaflöden som tillgången uppskattas 
inbringa, ii) variationer i tidpunkt och storlek för kassaflödena som kan anses möjliga, 
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iii) pengars tidsvärde med hänsyn till den riskfria räntan, iv) osäkerheten som följer med 
att äga tillgången, samt v) diverse andra faktorer som andra aktörer på marknaden skulle 
ta hänsyn till vad gäller de framtida kassaflödena (IAS 36.30). Således är nyttjandevärdet 
beräknat som en diskontering av framtida in- och utbetalningar som företagsledningen 
uppskattar (IAS 36.31). I figur 2 nedan förtydligas processen vid ett nedskrivningstest. 
 

 
Figur&2.&Test&av&nedskrivningsbehov&

Som figur 2 visar är nedskrivningsbehovet, tillika det belopp att skriva ner en tillgång 
eller kassagenererande enhet med, fastställt endast om återvinningsvärdet understiger det 
bokförda värdet för en immateriell tillgång där nedskrivningsbehovet är skillnaden 
mellan det bokförda värdet och återvinningsvärdet (IAS 36.6 & 8). Vid ett fastställt 
nedskrivningsbehov ska i första hand det redovisade värdet för goodwill minskas och i 
andra hand ska minskningen fördelas proportionerligt till de tillgångar eller 
kassagenererande som dess goodwill är hänförligt till (IAS 36.104). En nedskrivning ska, 
oavsett vilken immateriell tillgång den härrörs från, enligt IAS 36.60 kostnadsföras direkt 
i resultaträkningen.  
 
När nyttjandevärdet ska beräknas finns Bilaga A i IAS 36 som stöd för användaren, 
innehållande komponenter vid nuvärdesberäkningen, allmänna principer, metod för 
beräkning av framtida kassaflöden samt hur diskonteringssatsen bör tas fram och 
användas. Trots den vägledning som tillhandahålls av IFRS gällande beräkningen av de 
framtida kassaflödena som tillgången eller den kassagenererande enheten väntas inbringa 
finns det anledning att misstänka godtycklighet vid företagens antaganden och 
beräkningar. Till exempel kan kassaflödena bli missledande genom att företag medvetet 
vidtar åtgärder för att skjuta upp en nedskrivning (Filip et al., 2015, s. 516). Dessa 
åtgärder exemplifierar Filip et al. (2015, s. 516) med att företagen kan skära ned på 
forsknings-, och utvecklingskostnader, administrativa kostnader eller 
försäljningskostnader med uppsåt att försköna deras kassaflöden. För att belysa 
problematiken och tudelningarna med nedskrivningar och goodwill är det lämpligt att 
nämna Lee (2011, s. 253-254) som anser att FASB har uppnått sitt syfte med Statement 
of Financial Accounting Standard 142, hädanefter SFAS 142, vilket är att få de finansiella 
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rapporterna mer informativa. Värt att påminna om är dock att de regler som gäller under 
FASB skiljer sig från reglerna i IFRS som har utfärdats av IASB. 
 
3.4 JÄMFÖRELSE MELLAN IFRS & US GAAP 
 
Med tanke på att efterföljande kapitel 4. Teoretisk referensram i viss mån har sin 
utgångspunkt i US GAAP (SFAS 142 - FASB) och dess goodwill/nedskrivningsregler, 
och att denna studie har sin utgångspunkt i IFRS finner vi det angeläget att redogöra för 
de likheter och skillnader som finns mellan de olika redovisningsstandarderna. 
Tillämpliga redovisningsregler under IFRS är tidigare i studien utförligt beskrivna, varpå 
jämförelsen mellan IFRS och US GAAP mestadels innehåller de redovisningsprinciper 
som är applicerbara under US GAAP. 
 
När en nedskrivning av goodwill ska behandlas är US GAAP och IFRS i många 
avseenden snarlika, men där företag under IFRS ska testa nedskrivningsbehovet för 
kassagenererande enheter ska företag under US GAAP testa nedskrivningsbehovet för 
rapporterande enheter, exempelvis rörelsesegment (IAS Plus, 2016a). Vidare så gäller 
under US GAAP, där företag under IFRS jämför återvinningsvärde med det redovisade 
värdet, att företag kan genomföra ett nedskrivningstest i två steg (IAS Plus, 2016a). I det 
första steget ska enhetens verkliga värde (inklusive goodwill) jämföras med dess 
redovisade värde, varpå ytterligare test inte bör genomföras om det verkliga värdet är 
högre. I annat fall följer det andra steget i processen som innebär att det implicita verkliga 
värdet jämförs med det redovisade värdet, följt av en nedskrivning motsvarande 
skillnaden om det senare överstiger det förra (IAS Plus, 2016a). En påtaglig skillnad som 
verkar förefalla är att när nedskrivningsbehovet överstiger goodwill ska resterande 
nedskrivningsbehov omfatta en kassagenererande enhet enligt IAS 36.104, medan 
nedskrivningsbehovet, aldrig kan överskrida det redovisade värdet av goodwill när US 
GAAP appliceras (IAS Plus, 2016a).  
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4. TEORETISK REFERENSRAM  
 
Nedan följer en presentation och en koppling från tidigare forskning på området som är 
av essentiell natur till denna studie. I genomgången av tidigare litteratur finner vi det 
lämpligt att först presentera litteratur rörande agent-teorin och resultatmanipulering. 
För att få en historisk överblick av problemet kommer även tidigare studier rörande 
nedskrivning av tillgångar att presenteras. Därefter presenteras forskning angående 
nedskrivningar av goodwill som vi senare kan knyta an till den tidigare litteraturen som 
gör anspråk på agent-teorin och resultatmanipulering. Utifrån detta deduceras slutligen 
studiens hypoteser som framförs med en hypotesutveckling. 
 
4.1 AGENT-TEORIN  
 
Många av de studier som kommer att presenteras har en gemensam nämnare i att testa 
hur nedskrivningar kan te sig i relation till de informationsasymmetrier och agentproblem 
som kan finnas. Då denna studie vill söka en förklaring på hur agentproblem kan inverka 
på nedskrivningar av goodwill är det av relevans att presentera tidigare forskning 
angående agent-teorin. Även på grund av att vårt urval utgörs av börsnoterade bolag, där 
ägandet och styrningen av bolagen antas vara separerade, kan intressekonflikter och 
informationsasymmetrier tänkas förekomma.  
 
Den samlade åsikten om agent-teorin är att den består av problem mellan ägandet och 
styrningen av ett företag som uppkommer när ledningen inte opererar i enlighet med 
aktieägarnas intressen (Davidsson III et al. 2004, s. 267; Jensen & Meckling, 1976, s. 
308; Watts & Zimmerman, 1974, s. 276). Att ett företags ledning och ägare kan besitta 
olika incitament och syften med en verksamhet är ett fenomen som mer eller mindre är 
ständigt relevant och aktualiseras när en person ska utföra tjänster åt en annan person 
(Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Redan 1976 diskuterade Jensen & Meckling (1976, 
s. 308-309) att när det förekommer “separation av kontroll” och om både ägaren 
(principal) och företagsledningen (agent) ämnar maximera värdet finns det god anledning 
att ifrågasätta huruvida företagsledningen kommer att agera utifrån ägarnas intressen. 
Vidare beskriver Jensen & Meckling (1976, s. 308-309) kostnader från ovan nämna 
incitamentkrock som något ägarna bär när de övervakar företagsledningens operationer, 
kostnader som företagsledningen bär genom att agera enligt ägarnas intressen samt 
förluster som kan uppstå från dessa incitamentskillnader. Med dessa utgångspunkter 
konkluderar Jensen & Meckling (1976, s. 357) att agentkostnader är frukten av bland 
annat människors olikheter och även om det finns incitament att minimera 
agentkostnaderna så kvarstår ändock agent-teoretiska problem.  
 
Även om det inte är något som per definition tas i beaktning i denna studie visar tidigare 
forskning på att valet av redovisningsmetoder kan medföra olika utfall i de finansiella 
rapporterna. Till exempel går Fields et al. (2001, s. 256) igenom tidigare forskning med 
anspråk på hur företagsledningen väljer redovisningsmetod med hänsyn till agent-
kostnader, informationsasymmetrier och övriga externa intressenter. I en kontext förenlig 
med hur agent-teorin vill framstå i vår egen studie nämner Fields et al. (2001, s. 273) 
bland annat DeFond & Jiambalvo (1994) som undersöker 94 amerikanska företag som 
har brutit mot sina skuldkontrakt och om detta påverkar företagens redovisningsmetoder. 
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Med tanke på kostnaden av att bryta ett skuldkontrakt, i form av sämre räntor eller dylikt, 
förväntar sig DeFond & Jiambalvo (1994) att dessa kontrakt påverkar företagens 
redovisning i form av periodiseringar. Detta testas bland annat med totala periodiseringar 
som beroende variabel och förändring i intäkter samt materiella tillgångar som 
förklarande variabler (DeFond & Jiambalvo, 1994, s. 166). DeFond & Jiambalvo (1994, 
s. 175) finner att villkor i låneavtal ger incitament till företagsledningen att manipulera 
sitt resultat men att sannolikheten för resultatmanipulering ökar när revisorn inte 
förespråkar konservativ redovisning eller granskar redovisningsmetoderna så noggrant. 
Resultaten som presenteras är intressanta, men som DeFond & Jiambalvo (1994, s. 175) 
själva antyder bör resultaten beaktas med försiktighet på grund av att deras urval endast 
innehåller företag som brutit mot sina skuldkontrakt.  
 
Även DeAngelo et al. (1994, s. 114) undersöker om noterade företag med finansiella 
problem anpassar redovisningen efter sin ekonomiska situation med hänsyn till 
upprättade skuldkontrakt. DeAngelo et al’s. (1994, s. 114) urval består av företag med 
bestående finansiella problem. I urvalet inbegrips företag som under 1980-1985 redovisat 
minst tre år med negativt resultat och minskade aktieutdelningar (DeAngelo et al., 1994, 
s. 114). Med sitt resultat når DeAngelo et al. (1994, s. 140) slutsatser om att de undersökta 
företagen generellt tar redovisningsmässiga beslut på grund av deras finansiella 
svårigheter. Med DeAngelo et al’s. (1994) och DeFond & Jiambalvo’s (1994) olika fynd 
noterar vi att företagsledningens val av redovisningsmetoder kan inverka på de finansiella 
rapporterna. Därav blir valet av redovisningsmetoder något som vi tror kan ge upphov till 
informationsasymmetrier. 
 
I linje med Jensen & Meckling (1976) så diskuterar även Healy & Palepu (2001) 
förekomsten av incitamentsolikheter mellan ägarna och företagsledningen. Healy & 
Palepu (2001, s. 408) tar sin grund utifrån informationsasymmetrier som kan förekomma 
och exemplifierar detta med att “dåliga” idéer kan vara lika värdefulla som “bra” idéer. 
Vilket enligt Healy & Palepu (2001, s. 408) i slutändan leder till att marknaden ser idéerna 
på ett genomsnitt där “bra” värderas lägre en förtjänat och “dåliga” bättre än de förtjänar. 
Healy & Palepu (2001, s. 408) argumenterar för att det kan finnas ett behov av regelverk 
som tvingar företagsledningar till att redovisa all dess privata information och att även 
kreditvärderingsinstitut eller finansiella analytiker tillåts agera förmedlande parter som 
undersöker och upplyser om företagsledningens privata information för att minska 
informationsasymmetrier.  
 
Analogt med informationsasymmetrier beskriver Healy & Palepu (2001, s. 409) agent-
problem som något som uppstår när investerare tillskjuter kapital till en verksamhet utan 
att själva vara aktiva i verksamheten - investeraren lämnar kapitalet i händerna på 
företagsledningen. Som exempel på detta hänvisar Healy & Palepu (2001, s. 409) till 
Jensen & Meckling (1976) som menar på att med investerarens tillskjutna kapital kan 
företagsledningen ta ekonomiska beslut som strider mot investerarens intressen i form av 
bland annat kompensation till ledande befattningshavare. Med vår egen 
slutledningsförmåga går det, analogt med Healy & Palepu’s (2001, s. 409) 
exemplifiering, att misstänka företagsförvärv som en eventuell upphovsmakare till agent-
teoretiska problem. Det vill säga att företagsledningens beslut angående ett förvärv kan 
gå stick i stäv med hur investeraren vill få sitt tillskjutna kapital förvaltat. 
 
För att lösa det agentproblem som kan uppstå nämner Healy & Palepu (2001, s. 409-410) 
en del åtgärder och förslag. Bland annat föreslås att “optimala kontrakt” bör upprättas, 
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vilket skulle kunna innebära en överenskommelse mellan företagsledningen och 
investeraren gällande kompensation till ledningen och skuldkontrakt till investeraren 
(Healy & Palepu, 2001, s. 410). Healy & Palepu (2001, s. 410) föreslår vidare att 
företagets styrelse ska ansvara för att verksamheten motsvarar externa intressenter 
intressen samt att förmedlande parter bör tillåtas övervaka verksamheten för att kunna 
upptäcka om företagsledningen, ur intressenternas perspektiv, inte förbrukar företagets 
resurser på ett önskvärt sätt.  
 
4.2 RESULTATMANIPULERING 
 
Likt föregående avsnitt är det relevant att presentera tidigare litteratur som berör 
resultatmanipulering, i termer av vinstutjämning och stålbad. Dels med tanke på att 
många studier angående nedskrivningar av goodwill på ett eller annat sätt testar 
nedskrivningen i relation till resultatmanipulering. Samt för att vi i denna studie ämnar 
att studera hur resultatmanipulering kan påverka nedskrivningars samband med de 
framtida kassaflödena i form av företagsledningen bonus-relaterade kompensationer.  
 
I en tidigare studie testar Healy (1985) hur redovisningsmässiga beslut styrs av de 
resultatbaserade program som de 250 största industriföretagen i USA grundar sina chefers 
bonus på. Mot bakgrunden av att chefer med resultatbaserade bonusar tenderar att öka 
intäkterna testar Healy (1985, s. 86) bonus-program mot periodiseringar, beräknat som 
skillnaden mellan resultatet och det operativa kassaflödet, samt mot förändringar i 
redovisningsprinciper. Mer precist så låter Healy (1985, s. 89) periodiseringar 
representera timingen av rapporterade intäkter. Förändringen av redovisningsprinciper 
representeras av ekonomiskt stålbad genom företagsledningens val av principer gällande 
periodisering av intäkter eller nedskrivningar av tillgångar (Healy, 1985, s. 86). Det 
ekonomiska stålbadet förklaras därefter som att företag har incitament till att, vid ett 
resultatmässigt sämre år, skriva ned sina tillgångar för att kunna nå bättre resultat i 
framtiden (Healy, 1985, s. 86). 
 
Med sina resultat argumenterar Healy (1985, s. 106) för att bonus-program uppmuntrar 
företagsledningen att välja den bäst lämpade redovisningsprincipen och periodisera 
intäkterna efter deras egen bonus. Härlett till de incitament som finns är företagsledningen 
mer benägna att pressa ner resultatet när deras bonus har en undre och övre gräns, och 
motsättningsvis tenderar ledningen även att pressa upp intäkts-ökande periodiseringar när 
det inte har några gränser för deras bonusar (Healy, 1985, s. 106). Kontentan av det hela 
blir att Healy (1985, s. 106-107) frågar sig varför bonusar baseras på resultat snarare än 
aktiepriser och vilka effekter andra bonus-program kan ge.  
 
Som en vidareutveckling av Healy’s (1985) studie finns Holthausen et al’s. (1995) 
forskning. Holthausen et al. (1995, s. 30) anser att det gjorts få försök till att replikera 
eller vidareutveckla Healy’s (1985) studie, trots att den är en av de mest citerade och 
viktigaste studien i sitt slag. Av den anledningen vill Holthausen et al. (1995, s. 31) 
modifiera Healy’s (1985) arbete med mer utvecklade kompensationsvariabler, 
periodiseringsvariabler samt med hur “riktiga” investeringar som marknadsföring och 
forskning påverkas av den ledande positionens kompensation. I likhet med Healy (1985) 
finner Holthausen et al. (1995, s. 65) stöd för att VD:n tenderar att manipulera resultatet 
nedåt när deras bonusar är maximerade. Holthausen et al. (1995, s. 65) finner dock inga 
bevis för att resultatmanipulering i en nedåtgående riktning förekommer när resultatet 
understiger den minimumgräns som krävs för att VD:n ska erhålla en bonus. Vilket inte 
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indikerar på ekonomiskt stålbad men tudelningarna i tidigare studier skapar incitament 
till att undersöka området vidare.  
 
Ytterligare en vidareutveckling av studien som Healy (1985) utför är Gaver et al’s. (1995) 
kontribution till forskningen. Även Gaver et al. (1995, s. 4) syftar till att undersöka om 
det finns bonus-relaterade incitament för företagsledningen att manipulera resultatet. Men 
där Healy (1985) använder sig av totala periodiseringar som en beroende variabel 
använder Gaver et al. (1995, s. 5) istället godtyckliga periodiseringar på företag mellan 
1980 och 1990. Mellan dessa år har Gaver et al. (1995, s. 10) identifierat ett urval med 
102 företag som ger 837 observationer. Det resultat som nås anser Gaver et al. (1995, s. 
27) vara mer i enlighet med deras egen hypotes om vinstutjämning än det som Healy 
(1985) förväntar sig om bonus-maximering, vilket indikerar att företag tenderar att stärka 
resultatet vid ett dåligt räkenskapsår och minska resultatet vid ett resultatmässigt bra 
räkenskapsår. Att varken Gaver et al. (1995) och Holthausen et al. (1995) når resultat som 
helt och hållet kan tolkas i enlighet med de resultat som Healy (1985) når får oss att vackla 
inför hur en bonus “bör” fungera som ett resultatmanipulerande instrument. Detta ger oss 
incitament till att vidare undersöka hur bonusar till ledande befattningshavare ter sig i 
svenska börsnoterade företag.  
 
För att differentiera sig mot mycket av den tidigare forskningen där bonusar baseras på 
finansiella mått bidrar Ittner et al. (1997, s. 232) till forskningen med att även inkludera 
icke-finansiella mått vid en VD:s bonusar. För att utföra sin studie, där Ittner et al. (1997, 
s. 232) vill se vad som påverkar fördelningen mellan finansiella och icke-finansiella mått 
när årliga bonusar ska bestämmas, använder de sig av data från 317 amerikanska företag 
mellan 1993 och 1994. Ittner et al. (1997, s. 251) finner att företag med en mer innovativ 
strategi och de med fokus på kvalitativa strategier tenderar att lägga mer vikt vid icke-
finansiella mått som grund till VD:ns bonus. Detta ger således en fingervisning om att 
bonusar, i relation till finansiella eller icke-finansiella mått, är en återspegling av de 
strategier och mål som företagsledningen sätter upp (Ittner et al., 1997, s. 251-252). Ovan 
nämna slutsatser dragna av Ittner et al. (1997, s. 252) är viktiga att nämna i denna 
teoretiska referensram för att upplysa om de möjligheter som finns för en VD att 
manipulera sin bonus med hjälp av icke-finansiella mått varpå vi inte kan garantera att 
bonusar endast står på en finansiell grund.  
 
Nära besläktat med det som Healy (1985), Holthausen et al. (1995) och Gaver et al. (1995) 
undersöker, testar Guidry et al. (1999) hur periodiseringar används som ett 
resultatmanipulerande verktyg för att maximera ledningens bonus på kort sikt. För att 
differentiera sig mot tidigare forskning väljer Guidry et al. (1999, s. 114) att genomföra 
undersökningen på en mindre aggregerad nivå, nämligen på 179 enhetschefer i USA 
under åren 1994 och 1995.  
 
Guidry et al. (1999, s. 140) antyder att deras resultat indikerar att det förekommer 
resultatmanipulering även på mindre aggregerade nivåer, där enhetschefer strävar mot att 
maximera sina egna bonus-planer på kort sikt. Resultaten föreslår vidare att chefer med 
incitament att manipulera resultatet i uppåtgående riktning tenderar att utföra godtyckliga 
periodiseringar i större utsträckning än enheter där incitament för en uppåtriktad 
resultatmanipulering saknas (Guidry et al., 1999, s. 140). Trots att vi i denna studie håller 
oss på en mer aggregerad nivå jämfört med Guidry et al. (1999), bidrar studien med 
relevans till denna teoretiska referensram. Detta eftersom att investerare bör vara 
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medvetna om att problematiken med resultatmanipulering kan förekomma på flera olika 
nivåer. 
 
4.3 NEDSKRIVNING AV TILLGÅNGAR 
 
På vägen fram till att presentera tidigare forskning angående nedskrivningar av goodwill, 
anser vi det viktigt att dessförinnan redogöra för tidigare forskning rörande 
nedskrivningar av tillgångar. Detta för att belysa att debatten runt nedskrivningar har 
längre historia än SFAS 142 och IAS 36. 
 
Redan mellan åren 1981 och 1985 studerade Strong & Meyer (1987) nedskrivningar av 
tillgångar i amerikanska företag och dess relation till resultatmanipulering med anledning 
av att forskningen på området dittills inte var speciellt omfattande. Mer specifikt bevisar 
Strong & Meyer (1987, s. 659) att nedskrivningar av ett företags tillgångar inte endast går 
att förklara med företagets finansiella prestationer på grund av att nedskrivningar tenderar 
att uppfattas som en positiv nyhet. Strong & Meyer (1987, s. 659-660) menar vidare att 
en nedskrivning snarare kan förklaras av en förändring i företagets ledning och att en ny 
ledning tenderar att manipulera resultatet till det sämre för att ange den tidigare ledningen 
som orsaken till det sämre resultatet.  
 
Till skillnad från Strong & Meyer (1987) påstår Elliott & Shaw (1988, s. 113-114) att 
nedskrivningar är en negativ nyhet efter deras studie som utfördes mellan 1982 och 1985 
på 204 amerikanska företag. Elliott & Shaw’s (1988, s. 114) studie visar bland annat på 
en minskad genomsnittlig aktieavkastning för företagen åren innan en nedskrivning görs 
samt att tillväxttakten för tillgångarna sjunker för företagen under året en nedskrivning 
görs. Elliott & Shaw (1988, s. 114) hävdar med sitt resultat även att sambandet mellan 
aktiekursen de första dagarna efter en nedskrivning har ett negativt samband med 
nedskrivningar av tillgångar.  
 
Ett antal år efter Strong & Meyer’s (1987) och Elliott & Shaw’s (1988) studier men några 
år innan SFAS 142 implementerades ansåg Francis et al. (1996, s. 118) att det saknades 
vägledning gällande nedskrivningar av tillgångar. Utifrån denna problematik menar 
Francis et al. (1996, s. 118) att företagsledningar kan manipulera sina resultat genom att 
inte redovisa en nedskrivning när den dyker upp eller välja ett fördelaktigt tillfälle att göra 
nedskrivningen, vilket kan missleda investerare. För att utreda om en tillgångs 
värdenedgång beror på företagsledningens resultatmanipulerande incitament eller om det 
faktiskt finns ett nedskrivningsbehov, undersöker Francis et al. (1996, s. 119-120) 
aktieprisers reaktion när företag aviserar en nedskrivning under åren 1989-1992. Francis 
et al. (1996, s. 118) argumenterar vidare för att tillgångar som varulager och materiella 
anläggningstillgångar inte är beroende av diverse incitament men att mer godtyckliga 
tillgångsslag som goodwill och omstruktureringskostnader påverkas mer av ledningens 
resultatmanipulerande incitament.  
 
I linje med sina förväntningar fastställer Francis et al. (1996, s. 133) att en nedskrivning 
är associerad med både företagsledningens incitament till att skriva ned tillgången och 
dess faktiska värdenedgång, beroende på tillgångsslag. I sammanhanget har ledningens 
incitament ingen direkt inverkan på nedskrivningar förutom vid nedskrivningar av 
goodwill och omstruktureringskostnader (Francis et al., 1996, s. 133-134). Dock så kan 
Francis et al. (1996, s. 133) inte konkludera att nedskrivningar är hänförligt till varken 
stålbad eller vinstutjämning, med tanke på att både dåligt presterande och ovanligt bra 
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presterande bolag förväntas göra färre nedskrivningar. Francis et al. (1996, s. 134) anser 
därför att investerare inte tar hänsyn till resultatmanipulerande incitament, utan reagerar 
negativt på de faktiska nedskrivningsbehoven. 
 
Till skillnad från Francis et al. (1996) syftar Rees et al. (1996, s. 157) till att undersöka 
om företag med permanenta nedskrivningar kan erbjuda investerare värdefull information 
genom onormala periodiseringar som en resultatmanipulerande åtgärd. Likt Francis et al. 
(1996, s. 177) menar Rees et al. (1996, s. 158) i sin studie, som utförs mellan 1987 och 
1992, att SFAS 121 lämnar utrymme till företagsledningen att bestämma tidpunkt och 
summa för en nedskrivning. Företagen i studien som gör en nedskrivning har i genomsnitt 
intäkter som är lägre än branschmedianen för året då nedskrivningen görs, vilket kan 
motivera ett stålbads-beteende för att öka framtida intäkter (Rees et al., 1996, s. 158).  
 
Rees et al. (1996, s. 168) finner i sin studie att periodiseringar minskar för året där 
nedskrivningar görs, men i kontrast till vad de förväntar sig beror de minskade 
periodiseringarna i större utsträckning på ekonomiska omständigheter än ledningens 
godtyckliga agerande. Ur en investerares synvinkel finner Rees et al. (1996, s. 168) att 
aktieavkastningen följer ett företags onormala periodiseringar, vilket indikerar att 
företagsledningen har möjlighet att förse marknaden med information som påverkar 
företagets värde.  
 
Frantz (2009) ämnar att förklara nedskrivningar, avskrivningar samt övriga 
omstruktureringar på initiativ av företagsledningen med en modell innehållande företag, 
dess ledning och den finansiella marknaden. Studien fokuserar på ledningens information 
till investerare, och om framtida intäkter genom företagets avsättningar, exempelvis 
intäkts-baserade bonus-program eller aktie-optioner, är ett verktyg för att applicera de 
gällande regelverken på ett godtyckligt sätt (Frantz, 1999, s. 110).  
 
Med ovan beskrivna utgångspunkter förutspår Frantz (1999, s. 110) att företag som 
upplyser om avsättningar som byggs på en godtycklig grund löper mindre risk att 
genomleva låga intäkter under efterföljande räkenskapsperiod, jämfört med företag som 
inte redovisar något om deras avsättningar. Vidare predikterar Frantz (1999, s. 110) att 
de förstnämnda företagen rimligtvis kommer erhålla onormalt hög avkastning i närheten 
av den dag då företaget kommunicerar ut deras avsättningar. Konklusionerna av studien 
är intressanta då Frantz (1999, s. 117) förklarar att nedskrivningar kan ses som positiva 
nyheter i enlighet med Strong & Meyer (1987) eller som negativa nyheter i enlighet Elliott 
& Shaw (1988). Detta är något som vi anser förtydligar de tudelningar som finns 
angående nedskrivningar av tillgångar och hur investerare reagerar på en nedskrivning.  
 
Riedl (2004) är ännu en i raden av studier med fokus på förekomsten och storleken på 
nedskrivningar av tillgångar relaterat till företagsekonomiska omständigheter eller 
ledningens incitament vid redovisningen. Syftet med Riedl’s (2004, s. 824) studie är att 
jämföra hur ovanstående faktorer påverkades innan och efter införandet av SFAS 121. 
Riedl’s (2004, s. 849) bidrag till forskningen blir således att nedskrivningar efter 
implementeringen av SFAS 121 är mindre hänförliga till företagsekonomiska faktorer 
och mer relaterade till ett “stålbads”-beteende än vad som var fallet innan standarden blev 
tillämplig. Detta faktum anser Riedl (2004, s. 849) kollidera med FASB’s avsikt med 
SFAS 121. Att Riedl (2004, s. 850) nämner förutspådda kassaflöden som ett exempel där 
godtyckliga antaganden kan förekomma, ger oss indikationer om att det alltjämt 
föreligger vissa problem när nedskrivningar ska behandlas.  
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Den gemensamma nämnaren för ovan omskrivna studier är att samtliga i någon mån 
undersöker företagsledningens subjektivitet i samband med nedskrivningar och hur detta 
kommuniceras ut samt reageras på av investerare. För vår del är investerares perspektiv 
och i viss mån även aktiemarknaders och aktieprisers reaktioner relevant med tanke på 
det investerarperspektiv vi utgår ifrån och de praktiska implikationer vi ämnar att bidra 
med. Skillnader i studierna resultat signalerar att det möjligen finns ett behov av en ny 
och bättre lämpad standard för nedskrivningar av immateriella tillgångar, däribland 
goodwill. Vidare visar studierna ingen enhällighet vid förekomsten av 
resultatmanipulering i samband med nedskrivningar, varpå detta inslag förefaller som ett 
problemområde värt att studera närmare.  
 
4.4 NEDSKRIVNING AV GOODWILL 
 
McCarthy & Schneider (1995, s. 69-70) inleder sin studie med att påtala att redovisningen 
av goodwill har varit ett kontroversiellt område sedan början av 1900-talet, där dess 
förekomst i balansräkningen har ifrågasatts. Efter ytterligare diskussioner om goodwills 
vara eller icke vara i balansräkningen utreder McCarthy & Schneider (1995, s. 73) om 
marknaden räknar med goodwill som en balanspost och om den värderas i likhet med 
andra tillgångar när företagets marknadsvärde ska bestämmas. Resultaten som nås 
baseras på företag som redovisar goodwill under åren 1988 till 1992 där observationerna 
varierar mellan 1106 och 1451 (McCarthy & Schneider, 1995, s. 74-75). McCarthy & 
Schneider (1995, s. 80) föreslår, trots vissa begränsningar med studien, att deras 
empiriska resultat indikerar på att goodwill inkluderas och tas i lika stor beaktning som 
andra tillgångar när ett företag ska värdesättas av marknaden.  
 
Nedskrivningar av goodwill har i tidigare studier undersökts i samband med 
företagsledningens möjligheter till godtyckliga antaganden (Jahmani et al., 2011; Verriest 
& Gaeremynck, 2009). Genom godtyckliga antaganden har resultatmanipulerande 
verktyg studerats, där vinstutjämning kan förklaras med att företagsledningen väljer att 
skriva ned goodwill under ett resultatmässigt bra räkenskapsår och därigenom sänka 
resultatet för att undvika volatilitet i resultaten över tid (Jahmani et al., 2011, s. 19). 
Resultatmanipulering kan även förekomma vid nedskrivningar av goodwill i form av 
ekonomiskt stålbad, där företag väljer att skriva ned goodwill för att sänka resultatet under 
ett räkenskapsår där resultatet redan är dåligt (Jordan et al., 2007, s. 23). Apropå 
resultatmanipulering fastslår Jordan et al. (2007, s. 30) att nedskrivningar av goodwill 
tyder på en förekomst av ekonomiskt stålbad men att denna åtgärd inte gör någon större 
skillnad på marknadsvärdet för företagens aktier.  
 
Till forskningen om godtyckliga antaganden i samband med goodwill-nedskrivningar 
bidrar Beatty & Weber (2006) med att härröra godtycklighet till hur företagen tar upp 
sina kostnader. Beatty & Weber (2006, s. 258) hänvisar till Harris & Caplan (2002) som 
varnar för att SFAS 142 lämnar utrymme till företagsledningen att ta redovisningsmässiga 
beslut av ekonomisk betydelse. Beatty & Weber (2006, s. 258) argumenterar vidare för 
att företagsledningen antingen kan skynda på nedskrivningen av goodwill och påverka 
det egna kapitalet (“below-the-line”) eller vänta in en framtida mer osäker nedskrivning 
som, om redovisad, i ett sådant fall skulle påverka den löpande verksamhetens resultat i 
framtiden. 
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I det konkluderande avsnittet, med hänsyn till resultatmanipulering i form av 
skuldkontrakt, bonussystem och aktiemarknadens reaktioner stipulerar Beatty & Weber’s 
(2006, s. 284) att företagsledningen ges incitament att göra godtyckliga beslut i samband 
med en nedskrivningsprövning av goodwill. Med stöd av sitt resultat uttrycker Beatty & 
Weber (2006, s. 288) att både skuldkontrakt och marknadens reaktioner påverkar 
företagsledningen beslut att antingen skynda på eller bromsa upp företagets kostnader 
genom att välja när goodwill ska skrivas ned och till vilken summa. Analysen som förs 
indikerar även att företagsledningen agerar som att företagets förluster påverkar deras 
egna bonusar (Beatty & Weber, 2006, s. 279). 
 
Jarva (2009) undersöker huruvida en nedskrivning av goodwill har ett samband med 
framtida förväntade kassaflöden, som SFAS 142 kräver att företagen ska prediktera när 
nyttjandevärdet ska beräknas. Under SFAS 142 kan det uppstå agent-problem i och med 
att det finns utrymme till godtyckliga antaganden när framtida kassaflöden ska förutspås, 
trots att FASB införde SFAS 142 i hopp om att den skulle innebära bättre möjligheter för 
intressenter att tillgodogöra sig företagens finansiella information (Jarva, 2009, s. 1060). 
 
Utifrån tidigare forskning om agent-teorier, resultatmanipulering, ekonomiskt stålbad och 
företags omstruktureringar utvecklar Jarva (2009, s. 1063-1064) hypoteser med syftet att 
testa om nedskrivningar av goodwill är associerade med framtida förväntade kassaflöden, 
storleken på företagen och dess omstruktureringar. Studien visar på att nedskrivning av 
goodwill, i genomsnitt, snarare beror på ekonomiska omständigheter än andra tänkbara 
förklaringar med tanke på att nedskrivning av goodwill har ett signifikant samband med 
kassaflödena för ett och två år i framtiden (Jarva, 2009, s. 1083). För att separera de 
ekonomiska omständigheterna från andra omständigheter testar Jarva (2009, s. 1064-
1065) variabler som direkt påverkar ett företags kassaflöden, samt även en variabel som 
svarar mot övriga periodiseringar som inte är hänförliga till den operationella 
verksamheten. Vidare så diskuterar Jarva (2009, s.1083) om att nedskrivningen av 
goodwill kan lida av en tidsförskjutning vilket leder till att relationen mellan 
nedskrivningar och framtida kassaflöden inte blir signifikant för företag med 
omstruktureringar, men att tidsförskjutningen i andra fall kan bero på agentbaserade 
incitament. 
 
De praktiska implikationerna med studien är, enligt Jarva (2009, s. 1061), att 
uppmärksamma standardsättare angående de estimeringar som ej går att verifiera och kan 
förekomma i värderingen av verkligt värde. Vidare ämnar studien att kunna upplysa dem 
som analyserar ett företags finansiella rapporter, innehållande nedskrivningar, i och med 
att ett företags värde kan tänkas representeras av dess framtida förväntade kassaflöden 
(Jarva, 2009, s. 1061). 
 
Till sin hjälp för att utföra sina statistiska tester hänvisar Jarva (2009, s. 1064) bland annat 
till Watts (2003a) och Dechow & Ge (2006). Watts (2003a) ämnar i den första delen av 
sin studie att diskutera konservativ redovisning och reda ut vad standardsättare bör 
beakta, medan Watts (2003b) söker att presentera empiriska bevis runt den konservativa 
redovisningen samt hur företeelsen har förändrats över tid. Det faktorer som har störst 
inverkan på Jarva’s (2009) studie är det som Watts (2003a, s. 218) anser om goodwill och 
dess allokering till kassagenererande enheter. Watts (2003a, s. 218) menar att det inte 
existerar något rimligt sätt att allokera goodwill till de kassagenererande enheterna 
eftersom synergier som uppstår mellan dessa enheter kan grundas på subjektiva 
bedömningar. Med detta som argument tar inte Jarva (2009, s. 1064) någon hänsyn till 
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kassagenerande enheter även fast goodwill oftast allokeras till dessa. Vidare så menar 
Dechow & Ge (2006) att periodiseringar kan påverka ett företags räkenskaper, varpå 
bland annat investerare kan ta felaktiga beslut som en följd av godtyckliga 
periodiseringar. Av denna anledning är det således av vikt, att i en studie lik Jarva’s 
(2009) och i en studie lik vår egen, att i estimerade modeller använda sig av variabler som 
är föremål för periodiseringar.  
 
Zang (2008) är ännu en i raden av studier som undersöker om företagsledningen använder 
sig av godtyckliga antaganden för att fastställa ett företags nedskrivningsbehov i närhet 
till implementeringen av SFAS 142. Förutom ovan beskrivet problem ämnar Zang (2008, 
s. 39) att studera hur aktiepriser reagerar på nedskrivningar och de uteblivna 
avskrivningarna av goodwill som SFAS 142 innebär. Genom att studera aktieprisers 
reaktioner blir Zang’s (2008, s. 40) studie av intresse för investerare och således vår egen 
studie. Under åren 2001 till och med 2003 använde sig Zang (2008, s. 45) av 870 företag 
som efter implementeringen redovisar under SFAS 142. Med sitt resultat konkluderade 
Zang (2008, s. 62-63) sedermera att summan, med vilken goodwill vid första 
appliceringen av SFAS 142 skrevs ned, var större för bolag där ett skifte inom ledningen 
hade ägt rum, men mindre för företag med en hög finansiell hävstång. Resultatet i Zang’s 
(2008, s. 63) visade även att företag med högre finansiell hävstång har en lägre 
aktieavkastning vid en oförutsedd nedskrivning samt att nedskrivningar ger en lägre 
aktieavkastning. Slutligen menar Zang (2008, s. 63) att kvalitéten på redovisningen och 
informationen som fås via redovisningen i hög utsträckning beror på hur 
företagsledningar väljer att utnyttja den flexibilitet som erbjuds av SFAS 142. I likhet 
med Zang (2008) så har även Bens et al. (2011, s. 550) studerat reaktioner på 
aktiemarknaden efter en nedskrivning, där resultatet visade på ett negativ samband mellan 
goodwill-nedskrivningar och aktiepriset. Symmetrin mellan Zang (2008) och Bens et al. 
(2011) bör således indikera för intressenter att när en goodwill-nedskrivning sker så 
kommer aktiepriset påverkas i en nedåtgående riktning. 
  
Även Godfrey & Koh (2009) undersöker behandlingen av goodwill och dess 
nedskrivningar i närhet till implementeringen av SFAS 142, vilket förstärker den 
osäkerhet vi anat om vilka effekter de nya regelverken lämnar för intressenter. Det som 
särpräglar Godfrey & Koh’s (2009, s. 123) forskning är att de sätter nedskrivningar av 
goodwill i relation till de investeringsmöjligheter som kan föreligga bland 491 företag 
som, mellan 2002 och 2004, redovisande under SFAS 142. För att testa relationen mellan 
nedskrivningar och investeringsmöjligheter förväntar sig Godfrey & Koh (2009, s. 123) 
att högre (lägre) investeringsmöjligheter innebär lägre (högre) nedskrivningar av 
goodwill. 
 
Godfrey & Koh’s (2009, s. 138) resultat visar överlag på att redovisningen under SFAS 
142 ger mer relevant information till användare av företags finansiella rapporter, som en 
produkt av att storleken på nedskrivningar är relaterat till företagens storlek och 
finansiella hävstång. Dock så är detta resultat inte lika starkt som nedskrivningarnas 
storlek och dess samband med investeringsmöjligheter och avkastning på totala tillgångar 
(Godfrey & Koh, 2009, s. 138). Emellertid stipulerar Godfrey & Koh (2009, s. 137) att 
det finns ett starkt negativt samband mellan investeringsmöjligheter och nedskrivningar 
de första åren under SFAS 142. Vilket indikerar att behandlingen av goodwill 
representerar ekonomiska omständigheter och att företagsledningar tar beslut om 
redovisningen på ett sätt som återspeglas i deras investeringsmöjligheter Godfrey & Koh 
(2009, s. 138). Detta är något som vi kan interpretera som relativt närbesläktat med 
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framtida kassaflöden i och med att högre kassaflöden som förväntas inbringas i en 
verksamhet rimligtvis bör lämna mer utrymme för investeringar. Däremot kan goda 
kassaflöden lämna företagsledningen med en avvägning mellan investeringar och 
utdelning till aktieägare, från vilken en intressekonflikt kan uppstå mellan ledningen och 
aktieägarna (Jensen, 1986, s. 323). 
 
Till skillnad från Godfrey & Koh (2009), och många av övriga hittills presenterade studier 
som genomför sina undersökningar utifrån SFAS’s regelverk , söker Carlin & Finch 
(2010) svar på om det föreligger godtyckliga antaganden i behandlingen av goodwill 
under IFRS. Anledningen till att Carlin & Finch (2010, s. 785) genomför sin studie på 
124 bolag hemmahörande i Australien och Nya Zeeland mellan 2006 och 2008 är att 
författarna anser att IFRS har förändrat redovisningen i allmänhet och behandlingen av 
goodwill i synnerhet. Mer preciserat, med hänsyn till att nyttjandevärdet lägger stor tilltro 
till diskonterade kassaflöden, undersöker Carlin & Finch (2010, s. 785) om det finns ett 
godtyckligt beteende när diskonteringsräntor fastställs.  
 
Av Carlin & Finch’s (2010, s. 794-795) slutliga diskussioner att döma finns det fog för 
att ifrågasätta kvalitéten på redovisningen av goodwill under IFRS. Carlin & Finch (2010, 
s. 794) menar att resultatet visar på att det finns ett utbrett problem med godtycklighet 
gällande de faktiska diskonteringsräntorna, även om deras data inte tillåter en djupare 
analys av variationer mellan den faktiska diskonteringsräntan och den oberoende 
diskonteringsräntan. Den samlade slutsatsen i Carlin & Finch’s (2010, s. 795) studie är 
således att värderingen och beräkningen av kassaflödena vid nedskrivningar av goodwill 
är något som standardsättare, revisorer och diverse intressenter bör oroa sig över. Att 
Carlin & Finch (2010, s. 795) nämner att så många bör oroa sig ger även tyngd till 
ändamålet med vår egen studie i och med de tvetydigheter som finns angående 
behandlingen av goodwill och nedskrivningsprövningar som identifierats i den tidigare 
forskningen. 
 
Likt Jarva (2009) har Lee (2011) de framtida kassaflödena i fokus där den senares 
huvudsakliga syfte är att undersöka hur de framtida kassaflödena kan förutspås med hjälp 
av hur goodwill behandlas, både innan och efter införandet av SFAS 142. Gemensamt 
med Jarva (2009, s. 1064) har Lee (2001, s. 241) framtida kassaflöden som beroende 
variabel, vilket även är synonymt med modellerna i vår egen studie. För att ytterligare 
bidra till forskningen vill Lee (2011, s. 237) även undersöka om godtycklighet vid 
behandlingen av goodwill kan antyda något om de framtida kassaflödena. Detta är något 
som enligt Lee (2011, s. 237) rimligtvis borde vara möjligt eftersom att SFAS 142 ger 
företagsledningen möjligheter till godtyckliga antaganden för att nå uppsatta resultatmål. 
 
Med ett slutligt urval om 4825 företag mellan åren 1995 och 2006 har Lee (2011, s. 244) 
till slut 13 848 observationer att utföra sin studie på. Med dessa observationer undersöker 
Lee (2011, s. 242-244) om nedskrivningar av goodwill underlättar prediktionen av 
framtida kassaflöden samt om företag med resultatmanipulerande incitament har en lägre 
(högre) förmåga att förutspå framtida kassaflöden med hjälp av goodwill efter 
implementeringen av SFAS 142. Utifrån sina modeller finner sedermera Lee (2011, s. 
253) stöd för att goodwill har en prediktiv förmåga för de framtida kassaflödena vilket är 
i linje med syftet för SFAS 142. Däremot kan Lee (2011, s. 253) inte styrka att de med 
resultatmanipulerande incitament använder sig av godtyckliga antaganden när de 
behandlar goodwill. De resultat som Lee (2011) finner är således intressanta med tanke 
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på att resultaten motsätter sig en del tidigare presenterade studier, exempelvis Bens et al. 
(2011) och Jordan et al. (2007) som är skeptiska till SFAS 142.  
 
Hamberg et al’s. (2011) bidrag till forskningen handlar om hur investerare reagerar på 
implementeringen av IFRS 3 för 1691 observationer av svenska börsnoterade företag 
mellan 2001 och 2007. Därigenom ges denna studies teoretiska referensram tyngd i form 
av det geografiskt jämförbara urvalet med Hamberg et al’s. (2011). Hamberg et al. (2011, 
s. 264) utreder vad företagens implementering av IFRS 3 ger för redovisningsmässiga 
konsekvenser. Detta undersöks dels genom att jämföra storleken på nedskrivningar efter 
IFRS 3 med storleken på avskrivningarna och nedskrivningarna innan IFRS 3, och dels 
genom att undersöka om det är ekonomiska faktorer som föranleder företagens initiala 
nedskrivningar vid införandet av IFRS 3 (Hamberg et al., 2011, s. 268-269).  
 
En stor redovisningsmässig konsekvens av införandet av IFRS 3, som Hamberg et al. 
(2011, s. 283-284) finner, är att företagens resultat har ökat. Detta tolkar Hamberg et al. 
(2011, s. 283-284) som en effekt av att årliga avskrivningar har slopats och att 
rörelseförvärven har blivit fler, men att försvinnandet av avskrivningar inte har ökat 
nedskrivningar av goodwill. Som en konsekvens har alltså goodwill som tillgångspost 
ökat i storlek (Hamberg et al., 2011, s. 284). Vidare finner Hamberg et al. (2011, s. 284) 
att införandet av IFRS 3 medförde att företag med goodwill som tillgångspost blev 
omvärderade till det positiva av marknaden, medan de som inte innehar goodwill 
upplevde en lägre överavkastning. Ur investerarens perspektiv argumenterar Hamberg et 
al. (2011, s. 285) dock för att företagens finansiella rapporter ger mindre användbar 
information efter införandet av IFRS 3.  
 
AbuGhazaleh et al. (2011) genomför en studie med företag som lyder under IFRS som 
ämnar att undersöka möjligheten till företagsledningens godtyckliga antaganden under 
IFRS 3 i Storbritannien och om dessa antagande beror på om företagsledningen anpassar 
sig efter redovisningsreglerna eller deras privata intressen. Även AbuGhazaleh et al. 
(2011) är relevant för vår egen studie i och med dess population och urval som avgränsas 
till företag som redovisar under IFRS. Med sin utgångspunkt finner AbuGhazaleh et al. 
(2011, s. 196) att nedskrivningar av goodwill sker med godtyckliga antaganden från 
företagsledningens sida och att nedskrivningen är starkt relaterat med att 
företagsledningen utnyttjar den möjlighet till subjektivitet som finns under IFRS. Denna 
subjektivitet ses dock som ett resultat av att företagsledningens snarare upplyser om deras 
privata intressen och förväntningar om företagets ekonomiska faktorer än att agera 
godtyckligt under året då en nedskrivning görs (AbuGhazaleh et al., 2011, s. 196). Detta 
faktum stöttar IASB och säger att kvalitén i redovisningen har ökat efter att IFRS 3 
infördes (AbuGhazaleh et al., (2011, s. 197). 
 
Året efter att AbuGhazaleh et al. (2011) presenterade sin studie bidrog Ramanna & Watts 
(2012) till forskningen med hur företagsledningens privata intressen, härlett från agent-
teorin, kan inverka på nedskrivningen av goodwill med hänsyn till företagsledningens 
antaganden. Ramanna & Watts (2012, s. 750-751) strävar således mot att reda ut om 
nedskrivningar av goodwill beror på företagsledningens agent-baserade incitament eller 
företagskaraktäristiska i termer av kassagenererande enheter och andelen tillgångar som 
ej är identifierbara. Ramanna & Watts (2012, s. 777) finner slutligen visst stöd i att 
nedskrivningar av goodwill och en utebliven nedskrivning kan relateras till VD:ns 
kompensation, dennes rykte samt risken för brutna skuldkontrakt. Då ett skuldkontrakt 
kan tänkas representeras av skuldsättningsgraden som en proxy för agent-teorin finns det 
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relevans i Ramanna & Watts (2012) studie som är av värde för vår egen studie. Tack vare 
att Ramanna & Watts (2012, s. 777) ämnar syna SFAS 142 i sömmarna, som grundas på 
företagsledningens antaganden vid värdering av tillgångars verkliga värde och den 
eventuellt påföljande goodwill-nedskrivningen, finner vi att Ramanna & Watts (2012) 
bidrar till den teoretiska referensramen och senare även till den operationalisering som 
görs. 
 
I en annan geografiskt nära besläktad undersökning med vår egen syftar Pajunen & 
Saastamoinen (2013) till att reda ut hur revisorer i Finland ser på redovisningen av 
goodwill som ett resultatmanipulerande verktyg. Visserligen kan intressenterna till 
Pajunen & Saastamoinen’s (2013) studie diversifiera sig från intressenterna av vår egen 
undersökning. Pajunen & Saastamoinen (2013, s. 245-246) hävdar att goodwill med dess 
nedskrivningsprövningar är ett forum för diskussioner inom den tidigare forskningen och 
att revisorer är ett verktyg för att minska informationsasymmetrier. Därav finns det 
anledning att låta Pajunen & Saastamoinen (2013) bidra till den teoretiska referensram 
som anläggs.  
 
Av Pajunen & Saastamoinen’s (2013, s. 258) slutsatser att döma finns det underlag till att 
fastställa att finska revisorer anser att redovisningen av goodwill under IFRS möjliggör 
ett resultatmanipulerande beteende. Vidare finns det anledning att tro att företag försöker 
komma undan nedskrivningar av goodwill och att dessa beslut kan affekteras av 
ledningens kompensation. Pajunen & Saastamoinen (2013, s. 258) nämner emellertid att 
det inte är möjligt att dra några konkreta slutsatser från studien, men vågar ändå påstå att 
deras resultat indikerar att det inte finns någon enig åsikt om redovisningsreglerna för 
goodwill under IFRS, och om de är rättvisande eller ej.  
 
I en annan Europeisk studie utreder Alves (2013) om 33 börsnoterade bolag i Portugal 
som redovisar under IFRS manipulerar sina resultat med hjälp av goodwill-
nedskrivningar. Det Alves (2013, s. 83) vill kontribuera till forskningen med är om en 
nedskrivning av goodwill eller ej kan vara en viktig händelse med hänsyn till företagets 
marknadsvärde och prestationer, vilket investerare och standardsättare kan anamma. 
Alves (2013, s. 94) finner stöd för att en större styrelse och höga kassaflöden genererar i 
mindre resultatmanipulering. I motsats till det som nämns ovan avslöjar resultatet dock 
att högre skuldsättning och större bolag tenderar att föranleda resultatmanipulering 
(Alves, s. 94). Värt att tillägga är även att Alves (2013, s. 94-95) nämner den 
knapphändiga mängd observationer som en begränsning men att IAS 36 ändock inte 
uppfyller dess initiala syfte med att bidra till en högre kvalitét i de finansiella rapporterna.  
 
En i tidigare kapitel nämnd studie är den Filip et al. (2015) utför, som utreder om 
företagsledningar skjuter upp en nedskrivning genom att manipulera kassaflöden och vad 
det får för konsekvenser på framtida ekonomiska prestationer. Med data för åren 2003 till 
2011 samlar Filip et al. (2015, s. 531) totalt 38 667 observationer från amerikanska 
företag. Med dessa observationer förmodar Filip et al. (2015, s. 525-526) att de företag 
som ser ut att behöva göra en nedskrivning troligtvis kommer övervärdera deras 
nuvarande kassaflöden men att denna övervärdering inte har någon effekt på företagens 
långsiktiga prestation. För att testa detta mäter Filip et al. (2015, s. 528) dels de aktiviteter 
som faktiskt påverkar företagens kassaflöden och dess periodiseringar. Filip et al. (2015, 
s. 528) jämför även mellan företag som gjort en nedskrivning och företag som inte gjort 
en nedskrivning av goodwill hur förändringen i avkastning på totala tillgångar och den 
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kumulativa överavkastningen för ett och två år efter ett eventuellt undvikande av en 
nedskrivning. 
 
I enlighet med tidigare litteratur kan Filip et al. (2015, s. 550) fastslå att nedskrivningar 
tenderar att vara stora och sällsynta samt att nedskrivningar av goodwill reflekterar en 
ekonomisk nedgång för företagen, men att det finns en viss tidsförskjutning. Vidare kan 
Filip et al. (2015, 550) påstå att de företag som borde företagit en nedskrivning men väljer 
att inte göra det tenderar att manipulera sina kassaflöden i en uppåtgående riktning. Filip 
et al. (2015, s. 550) kan även påvisa att när en nedskrivning görs är den relaterad till ett 
företags implikationer för ekonomiskt stålbad. Investerare bör rimligtvis kunna ta del av 
vad Filip et al. (2015, s. 551) fastställer i och med att studien visar på ett samband mellan 
goodwill och manipuleringen av de faktiska aktiviteterna i ett företag. Filip et al. (2015, 
s. 551) visar även att nedskrivningar som undviks genom manipulering av kassaflödena 
kan vara till harm för den framtida prestationen, vilket kan vara relevant att beakta för en 
investerare. 
 
4.5 HYPOTESUTVECKLING 
 
Komplexiteten kring goodwill och behandlingen av dess nedskrivningar är till syvende 
en komplex förekomst där vi inte har identifierat något entydigt svar till hur 
nedskrivningar behandlas utifrån tidigare forskning. Men med IAS 36 som säger att 
återvinningsvärdet kan baseras på nyttjandevärdet, som är en prognos av de framtida 
kassaflödena, borde rimligtvis nedskrivningar korrelera med lägre kassaflöden i 
framtiden. Sambandet mellan nedskrivningar och framtida kassaflöden är dock beroende 
av företagens träffsäkerhet i prognoserna och om företag gör en nedskrivning eller inte 
när ett faktiskt nedskrivningsbehov föreligger.  
 
Apropå standardens krav på hur nedskrivningar och framtida kassaflöden bör samspela 
ger Jarva’s (2009) studie, till skillnad mot många andra studier, en fingervisning av vad 
nedskrivningar kan ha för samband med framtida kassaflöden. Just den framtida 
prestationen är kanske det viktigaste för en investerare vilket ger oss incitament att 
undersöka sambandet mellan framtida kassaflödena och nedskrivningar av goodwill för 
svenska börsnoterade företag. För att undersöka detta ämnar vi därför att till en början 
replikera den modell Jarva (2009, s 1065) operationaliserar, vilket ger hypoteser som är 
snarlika den som Jarva (2009, s. 1063) utformar. Vår första hypotes är således: 
 
H1: Nedskrivningar av goodwill har ett negativt samband med framtida förväntade 
kassaflöden. 
 
Vidare vill vi även undersöka om sambandet mellan nedskrivningar av goodwill och de 
framtida kassaflödena förändras när endast observationer som gjort en goodwill-
nedskrivning inkluderas i datamaterialet. Detta motiveras av att de observationer som inte 
gjort en nedskrivning av goodwill möjligtvis kan påverka resultatet. Nedan framförs nästa 
hypotes: 
 
H1a: För de observationer där nedskrivningar av goodwill har gjorts finns det ett 
negativt samband med framtida förväntade kassaflöden. 
 
För att knyta an den allmänt vedertagna synen om agent-teorin med hur den kan 
förekomma i närheten av goodwill och dess nedskrivningar är det lämpligt att nämna 
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Hamberg et al. (2011, s. 269) som använder skuldsättningsgrad (skulder i förhållande till 
justerat eget kapital) som en variabel. Även om Hamberg et al. (2011) relaterar 
skuldsättningsgraden till införandet av IFRS 3, bör en nedskrivning av goodwill innebära 
en högre skuldsättningsgrad som harmar företags skuldkontrakt. Med denna 
argumentation kan företag med hög skuldsättningsgrad förväntas undvika nedskrivningar 
av goodwill (Hamberg et al., 2011, s. 269). Däremot finner  Elliott & Shaw (1988, s. 93) 
att företag som gör stora nedskrivningar tenderar att vara högre skuldsatta. Med tanke på 
meningsskiljaktigheterna i den tidigare forskningen argumenterar AbuGhazaleh et al. 
(2011, s. 174) för att skuldsättningsgraden bör testas förutsättningslöst. Detta är även 
något som vi ämnar att göra. Ytterligare argument för valet av skuldsättningsgrad och 
övriga variabler framförs under avsnittet 5.4 Operationalisering. Av det som framgått ur 
den teoretiska referensramen tillåter vi oss att framföra den andra hypotesen: 
 
H2: Skuldsättningsgraden har en inverkan på sambandet mellan nedskrivningar av 
goodwill och de framtida förväntade kassaflödena.  
 
Likt de första hypoteserna (H1 och H1a) vill vi även undersöka H2 ytterligare genom att 
testa hur skuldsättningsgraden kan ha en inverkan på de framtida förväntade kassaflödena 
för endast de företag där en nedskrivning har gjorts. Detta ger oss nästa hypotes: 
 
H2a: När en nedskrivning av goodwill har gjorts, har skuldsättningsgraden en inverkan 
på sambandet mellan nedskrivningar av goodwill och de framtida förväntade 
kassaflödena. 
 
Som framkommit ur avsnittet 4.4 Nedskrivning av goodwill finns en mängd tidigare 
forskning som testar nedskrivningar av goodwill i relation till diverse VD-relaterade 
variabler, både som representanter för agent-teorin och resultatmanipulering. För att 
summera begreppet resultatmanipulering kan det delas in i både vinstutjämning och 
ekonomiskt stålbad, vilka indirekt påverkar de framtida kassaflödena. För att sätta detta i 
relation till nedskrivningar av goodwill är det av relevans att nämna Beatty & Weber 
(2006, s. 270) som använder intäktsbaserade bonusar till företagsledningen som en 
dikotomvariabel för att se hur det påverkar ledningens beslut kring nedskrivningar. Av 
detta finner Beatty & Weber (2006, s. 261) att de företag vars ledning har resultatbaserade 
bonusar tenderar att göra mindre nedskrivningar än de utan resultatbaserade bonusar, 
vilket ger oss incitament till att utveckla detta och testa företagsledningens bonus i 
förhållande till nedskrivningar av goodwill och de framtida kassaflödena. Ramanna & 
Watts (2012, s. 759) är ett annat exempel på en studie som använder sig av bonus till 
företagens VD, där bonusen agerar som en indikatorvariabel med förväntningen att en 
utdelad bonus bör leda till en lägre sannolikhet för nedskrivningar av goodwill.  
 
Tack vare den tidigare forskningens bidrag till hur resultatmanipulering kan te sig i form 
av bonusar som betalas ut till företagsledningen och hur detta kan ske genom 
nedskrivningar av goodwill följer nedan studien tredje hypotes:  
 
H3: En utbetald bonus till företagsledningen inverkar på sambandet mellan 
nedskrivningar av goodwill och de framtida förväntade kassaflödena. 
 
För att vidareutveckla detta ämnar vi även här att undersöka vad företagsledningens bonus 
har för inverkan endast för de företag med gjord nedskrivning av goodwill. Således lyder 
vår nästa, tillika sista, hypotes som följer: 
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H3a: När en nedskrivning av goodwill har gjorts, inverkar en utbetald bonus till 
företagsledningen på sambandet mellan nedskrivningar av goodwill och de framtida 
förväntade kassaflödena.  
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5. PRAKTISK METOD  
 
Syftet med den praktiska metoden är att presentera de väsentliga delarna om hur studien 
har utförts. Förhoppningen är att den praktiska metoden ska vara tydlig och 
genomgående för att inte efterlämna några frågetecken om hur vi i ett senare skede når 
de resultat som presenteras. Den praktiska metoden sträcker sig från urvalsprocessen till 
hur de statistiska modellerna har operationaliserats vilket bör ligga som en bra grund 
för resterande delar av studien. För att skapa trovärdighet till den praktiska metoden 
kommer vi i det slutliga skedet av kapitlet även kritisera de val som gjorts samt försöka 
förklara vad som hade kunnat göras bättre. 
 
5.1 URVAL 
 
Populationen för denna studie är de 602 svenska bolag som var börsnoterade på den 
svenska marknaden (small cap, mid cap, large cap och OMX) den 15 februari 2016. Vi 
har via databasen Orbis, som vår handledare Stefan Sundgren tillhandahållit, kunnat 
filtrera ut de företag som innehar goodwill och under vilket/vilka år goodwill existerat, 
samt när en minskning av goodwillposten har skett. Av dessa 602 företag var det 243 
företag som, enligt Orbis, hade goodwill som en redovisad tillgångspost mellan 2007-12-
31 och 2012-12-31.  
 
Räkenskapsåret 2005 är inte medtaget i modellen på grund av att under det året fastställs 
nedskrivningen av goodwill för 2006. Även räkenskapsåret 2006 har exkluderats då data 
för vissa variabler (förutom goodwill) i studien inte fanns tillgängliga för det året via 
Retriever Business, som är den databas där stora delar av datat är hämtat. Det var just 
data från 2005, som behövdes för att räkna fram förändringen till 2006 som inte fanns 
tillgängligt varpå 2007 används som modellens inledande år. Vidare var 2014 det senaste 
räkenskapsåret som det var möjligt att inhämta samtliga företags årsredovisningar ifrån. 
Med tanke på att studien undersökte hur kassaflöden de två efterföljande åren (CFt+1 
och CFt+2) svarar mot variablerna för år t används kassaflöden från räkenskapsåret 2014 
som det senaste. Av den anledningen är urvalet begränsat till kassaflöden för år 2007 till 
2014 och för övriga variabler 2007-2012. Utifrån det givna tidsintervallet blev antalet 
bolag 243 vilket sedermera gav 1458 möjliga observationer.  
 
5.2 BORTFALL 
 
Av de 602 svenska noterade bolagen är det 359 av dem som inte har goodwill som en 
tillgångspost något av åren, vilket gav ett bortfall om totalt 2154 observationer. Då 
studien observerade företag under sex räkenskapsår (2007-2012) blev den totala mängden 
möjliga observationer 1458. Vidare, för att kontrollera för det som diskuterats i 5.3 
Databehandling, inhämtades årsredovisningar från databaserna Amadeus (Bureau van 
Dijk) och Retriever Business som finns tillgängliga via Umeå Universitets bibliotek. Den 
manuella justeringen som gjordes lämnade oss med 152 observationer där nedskrivning 
av goodwill var gjord (n=152) och 1306 observationer där goodwill fanns utan att en 
nedskrivning hade förekommit (n=1306). Efter att alla variabler samlats in föll ytterligare 
fyra observationer som gjort en nedskrivning av goodwill bort på grund av att variabler 
saknades, vilket lämnade oss med 148 observationer (n=148). Ytterligare 177 
observationer där ingen nedskrivning gjorts föll bort på grund av saknade variabler, vilket 
lämnade oss med 1129 observationer (n=1129). Totalt faller alltså 181 observationer bort 
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på grund av saknade variabler, vilket i slutändan ger sammanlagt 1277 observationer 
(n=1277) med goodwill identifierad, oavsett om en nedskrivning har observerats eller ej. 
 
5.3 DATABEHANDLING 
 
Datamaterialet har kontrollerats manuellt genom att granska balansräkningar och noter 
för eventuella omräkningsdifferenser och förändring av köpeskilling på bolag som haft 
goodwill som en tillgång under räkenskapsåret. Denna manuella kontroll har gjorts med 
tanke på att när goodwill som tillgångspost minskat från ett år till ett annat kan det bero 
på en omräkningsdifferens, avyttring eller förändring av köpeskilling istället för en 
nedskrivning. Det är även justerat för de företag som har en årlig avskrivning av 
goodwill1. Ovan nämna kontroller är gjorda förutsatt att det inte har förkommit någon 
nedskrivning. I de fall där någon av ovan nämna poster har identifierats tillsammans med 
en nedskrivning, har en justering gjorts i och med att vi vill särskilja storleken på 
nedskrivningen för att på så vis kunna använda den i vår modell. Den manuella kontrollen 
av årsredovisningarna i urvalet är tidskrävande men blev möjlig då vi samarbetat i 
datainhämtningsprocessen med en annan uppsatsgrupp som också behandlar 
nedskrivningar av goodwill. Deras urval täckte ungefär 50 procent av vårt urval vilket 
gjorde det tidsmässigt möjligt att kontrollera för andra anledningar till en minskning av 
goodwill än en nedskrivning. Däremot har ingen hänsyn tagits till att företag möjligtvis 
har försvunnit från någon av börslistorna varpå vi inte kan utesluta en förekomst av 
“survivorship bias”. Som tabell 1 visar har antalet företag initialt renderat i observationer 
med tanke på att paneldata har använts. Med paneldata är det observationerna som är 
användbara och inte antalet företag, varpå fokus i tabell 1 läggs på antalet observationer.  
 
Tabell 1, Population och urval 

Bortfall Företag Observationer 

Initialt urval  602 3612 

Ingen goodwill -359 -2154 

Saknad variabel2   -181 

Totalt antal   1277 

Observationer utan nedskrivning  -1129 

Totalt antal observationer med nedskrivning   148 

 
I modellerna tre till sex har interaktionsvariabler använts. I modell 3 och modell 4 
användes den i form av skuldsättningsgrad som en indikatorvariabel där värdena som 
överstigit medianvärdet har antagit värdet 1, och de som understigit har antagit värdet 0. 

                                                
1 Avskrivningar av goodwill kan förekomma om ett företag har använt sig av tidigare redovisningsprinciper 
där linjär avskrivning var tillämplig. I ett fåtal årsredovisningar har en årlig avskrivning av goodwill 
identifierats. Enligt IAS 8.5 ska retroaktiv till ett fåtal årsredovisningar har en årlig avskrivning av goodwill 
identifierats. Enligt IAS 8.5 ska retroaktiv tillämpning användas. Detta betyder att rättelser för nya 
redovisningsregler ska genomföras. Dock så kan retroaktiv tillämpning vara praktisk ogenomförbar enligt 
IAS 8.50, när det inte går att uppnå jämförbarhet mellan nuvarande period och tidigare perioder.  
2 Saknade värden för någon av variablerna ΔAPt, ΔARt, CFt, CFt+1, CFt+2,,Δ INVt, OTHERACCt, DEPt 
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För att kunna dela upp materialet på mitten har både medianen och medelvärdet räknats 
ut, där medelvärdet var 3,22 och medianen var 1,21. Utifrån dessa värden har medianen 
använts för att särskilja de med hög och låg skuldsättningsgrad, med tanke på att 
medianen delar materialet mitt itu och är mindre känsligt för extrema värden jämfört med 
medelvärdet. När det kommer till modell 5 och modell 6 har bonus till företagsledningen 
(VD och styrelse) använts som interaktionsvariabel. Den har behandlats på så vis att en 
indikatorvariabel, där observationer med utbetald bonus för något av åren antar värdet 1 
medan observationer där ingen sådan utbetalning skett antar värdet 0.  
 
De extremvärden som uppkommer i vårt datamaterial har vi valt att justera för genom att 
beräkna värdena som ligger inom 1:a och 99:e percentilen. Materialet konstrueras så att 
de värden som är mindre än 1:a percentilen antar värdet för den 1:a percentilen medan de 
värden som är högre än 99:e percentilen antar värdet för den 99:e percentilen. Denna 
åtgärd gjordes för alla variabler förutom indikatorvariablerna då detta inte är möjligt när 
observationerna endast antar värdena 0 eller 1. Den här metoden brukar benämnas som 
“winsorize” där tidigare studier som Kothari et al. (2005) har använt samma metod för 
att undvika att extremvärden ska påverka de statistiska testerna. Detta medför att en 
generalisering av resultaten blir mer försvarbar. 
 
För att kunna göra en rimlig analys och föra en vettig diskussion är det även viktigt att 
ställa krav på den statistiska signifikansen för våra tester. Med statistisk signifikans menas 
således, med en signifikansnivå på 5%, att vid 95% av testtillfällena är bevisen tillräckligt 
starka för att förkasta H0 samt att vid 95% av tillfällena går det att utesluta att resultatet 
beror på slumpen (Studenmund, 2014, s. 132). De valda signifikansnivåerna i denna 
studie har först och främst sin grund i Studenmund’s (2014, s. 133) rekommendation om 
en signifikansnivå på 5%. Vidare har vi, utöver en signifikansnivå på 5%, identifierat 
signifikansnivåer på 1% och 10% i mer eller mindre all tidigare forskning som 
presenterats. Således har vi alltså signifikansnivåer på 1%, 5% och 10% för att möjliggöra 
diskussioner om de förklarande variablerna signifikans på olika nivåer. 
 
För att vidare öka validiteten och reliabiliteten i operationaliseringen av de data som 
använts har vi, i STATA, kontrollerat för heteroskedasticitet med hjälp av ett Breusch-
Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity som presenteras i tabell 5. Att justera 
för heteroskedasticitet, är ekvivalent med att sträva efter homoskedasticitet, och innebär 
enligt Studenmund (2014, s. 102-103) att variansen ska vara konstant för att inte försvaga 
estimatens riktighet i en regression, med tanke på att modelleringen antar att de fel som 
uppstår är normalfördelade och ej korrelerade. För att uppnå detta har vi i STATA använt 
oss av något som kallas för cluster id som är ett kommando för att korrigera för 
heteroskedasticitet. 
 
Vidare har vi även genomfört ett korrelationstest för att säkerställa att de variabler som 
inkluderas i modellerna inte ska ha samma effekt på den beroende variabeln. Vid ett 
korrelationstest antar variablerna alltid ett värde mellan 1 och -1 (Studenmund, 2014, s. 
52). Vidare förklarar Studenmund (2014, s. 52) att när korrelationen mellan två variabler 
är 0 finns det ingen korrelation, medan värdet 1 indikerar ett starkt positivt samband och 
värdet -1 innebär ett starkt negativt samband. Jarva (2009, s. 1070-1071) har i sin studie 
0,601 som sin starkaste korrelation mellan CFt och CFt+1, varpå vi kan acceptera en så 
pass hög korrelation mellan just dessa variabler eftersom de bör vara relativt korrelerade. 
Vidare finner vi att Jarva (2009, s. 1070) i sin studie har en relativt stark korrelation 
mellan förändring i kundfordringar och förändring i leverantörsskulder (0,777) i sitt 
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Pearsons korrelationstest, vilket bör anses som rimligt. Som en följd av detta kan vi även 
på rimlig grund acceptera en något starkare korrelation mellan förändringen i 
kundfordringar och förändringen i leverantörsskulder. Med tanke på att övriga variabler 
som Jarva (2009, s. 1068-1070) modellerar visar en svag korrelation bör även vi kunna 
förvänta oss variabler med svag korrelation. För att ytterligare undvika att två eller flera 
variabler förklarar samma sak har vi i STATA även kontrollerat för multikollinearitet 
genom att göra ett VIF-test, vilket förklaras ytterligare i 6.1 Deskriptiv statistik. I 
resultaten för VIF-testet kan vi acceptera värden som understiger fem (<5), som är allmänt 
godtagbara värden (Studenmund, 2014, s. 260).  
 
5.4 OPERATIONALISERING 
 
Avsnitten som följer förtydligar de modeller som estimerats för att svara på våra 
hypoteser som på deduktivt sätt inspirerats av tidigare forskning. Med hjälp av 
modellerna som estimeras vill vi uppfylla studiens syfte och besvara problemformulering. 
De hypoteser som tagits fram har, med viss kritik riktad mot oss själva, bara delvis sitt 
ursprung i tidigare forskning och inte direkta replikeringar vilket vore att föredra. Mer 
om detta i avsnittet 5.5 Kritik mot praktisk metod. Den första hypotesen vi testar är mer 
eller mindre en replikering av den modell som Jarva (2009, s. 1064) operationaliserar. 
Denna OLS regression, hädanefter regression, är konstruerad med framtida kassaflöden, 
CFt+j (där j är 1 eller 2), som beroendevariabeln, och testas genom sju förklarande 
variabler som alla är i linje med hur Jarva (2009, s. 1064-1065) testar sin beroende 
variabel. Däremot använder sig Jarva (2009, s. 1064-1065) sig av två kontrollvariabler, 
varav en av dessa är utelämnad. Där Jarva (2009, s. 1064-1065) använder sig av 
aktieavkastning under tolv månader och år som kontrollvariabler har vi endast valt att 
använda oss av år (YEARt) som kontrollvariabeln, vilket vi anser tillräckligt för att 
beroendevariabeln och de förklarande variablernas samband inte ska påverkas av en 
tredje variabel. Med tanke på att vi använder en kontrollvariabel kan vi utesluta de 
korrelationer som kan uppstå mellan de kontrollvariabler som används. Vidare kommer 
vi, för att i så stor utsträckning som möjligt replikera Jarva’s (2009), inte att ta någon 
hänsyn till de kassagenererande enheter som goodwill kan vara fördelade på. För att 
motivera detta hänvisar Jarva (2009, s. 1064) till en tidigare studie av Watts (2003a, s. 
218)3 som hävdar att det inte är nödvändigt att allokera goodwill till kassagenererande 
enheter, varpå vi inte anser det nödvändigt att beakta detta. Sammanfattningsvis 
presenteras variablerna i vår modell mer ingående i Tabell 2 på nästa sida.  

                                                
3!Watts (2003, s. 218) argumentation för att inte beakta goodwills allokering till kassagenererande enheter 
framförs utförligare i 4.4 Nedskrivning av goodwill. 
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Tabell 2, Förklaring av variabler 

Variabler  Förklaring 

CFit+j  
 Företag i’s redovisade kassaflöde för år t+j, 

i relation till totala tillgångar för år t. 

CFit  
 Företag i’s redovisade kassaflöde för år t, 

i relation till totala tillgångar för år t. 

WOit  
 Företag i’s redovisade nedskrivning för år t, 

i relation till totala tillgångar för år t. 

ΔARit 
 Företag i’s förändring i kundfordringar från år t-1 till år t, i relation till totala 

tillgångar för år t. 

ΔINVit 
 Företag i’s förändring i lager från år t-1 

till år t, i relation till totala tillgångar för år t. 

ΔAPit 
 Företag i’s förändring i leverantörsskulder från år t-1 till år t, i relation till totala 

tillgångar för år t. 

DEPit  Företag i’s redovisade avskrivning för år t, i relation till totala tillgångar för år t. 

OTHERACCit
1  Företag i’s redovisade övriga periodiseringar för år t.  

YEARit 
 Kontrollvariabel för företag i där åren är 2007-2012 , är en indikatorvariabel för 

varje år som antar värdet 1 vid år t, annars 0. 

DBit
2  Indikatorvariabel som antar värde 1 om företag i, år t har en skuldsättningsgrad 

över medianen, antar annars värde 0.  

BONUSit 
 Indikatorvariabel som antar värde 1 om företag i har betalat ut en bonus år t, antar 

annars värde 0. 

WODBit  Interaktion mellan WOit och DBit. 

WOBONUSit  Interaktion mellan WOit och Bonusit. 

 
Samtliga redovisningsmässiga variabler (CFt+j, CFt, WOt, ΔARt, ΔINVt, ΔAPt, DEPt 
och OTHERACCt) är i relation till de observerade företagens totala tillgångar till skillnad 
från Jarva (2009, s. 1065) vars redovisningsmässiga variabler är i relation till företagets 
marknadsvärde av kapital för att jämna ut de statistiska resultaten. Anledningen till att vi 
uteslöt marknadsvärde av kapital och istället dividerade med totala tillgångar för år t är 
dels av resursmässig karaktär i form av tidsbrist då totala tillgångar var enklare att ta fram 
och mindre tidskrävande. Vi valde totala tillgångar även med tanke på att definitionen av 
en tillgång är att de tillhör ett företag med syfte att inbringa framtida inflöden av likvida 
medel. Att marknadsvärdet av kapital är det värde som investerare och dess marknad 
sätter på företaget medan totala tillgångar är det faktiska elementet som genererar intäkter 
och på så vis skapar företagets reella värde, fick oss att utesluta marknadsvärdet av 
kapital. Även Alves (2013, s. 88) dividerar sina redovisningsmässiga variabler med totala 

                                                
1 Beräknat som Eit - (CFit + WOit + ΔARit +Δ INVit + ΔAPit + DEPit), i relation till totala tillgångar för 
år t. 
2 Beräknad som (summa avsättningar + summa kortfristiga skulder + summa långfristiga skulder + 
(summa obeskattad reserver * 0,28)) / (Summa eget kapital + (summa obeskattade reserver 0,72)). !
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tillgångar, men från det närmast föregående räkenskapsåret (t-1), till skillnad från vad 
denna studie använder. Det huvudsakliga argumentet som Alves (2013, s. 88) har för att 
motivera totala tillgångar (t-1) som nämnare i sin modell är för att undvika problem med 
heteroskedasticitet, vilket är något som vi justerar för på andra sätt som nämnts i 5.3 
Databehandling.  
 
Den kontrollvariabel som har använts är år (YEARt), som även Jarva (2009, s. 1065) 
använder sig av, och inkluderas för att möjliggöra en analys av förhållandet mellan de 
andra variablerna. Denna variabel är en indikatorvariabel som antar 1 eller 0 beroende på 
vilket av åren 2007-2012 som testas. Syftet med detta är att identifiera trender för de år 
vi har observationer, vilket möjligtvis kan ligga utanför studiens huvudsyfte, men ur ett 
investerarperspektiv finner vi det intressant att inkludera ett tidsperspektiv med tanke på 
att den långsiktighet som ofta finns hos investerare. Med endast en kontrollvariabel 
undviks den möjliga korrelation som kan uppstå mellan två eller flera variabler, men å 
andra sidan blir modellen något svagare och de indikationer som resultatet ger blir således 
inte lika valida och reliabla.  
 
5.4.1 H1 & H1a – NEDSKRIVNINGAR AV GOODWILL 
 
För att sedermera testa H1, det vill säga om nedskrivningar av goodwill är negativt 
associerat med framtida förväntade kassaflöden används en modell med sju förklarande 
variabler, däribland WOt som används för att testa våra hypoteser, och en 
kontrollvariabel. I regressionerna använder vi nedskrivningar av goodwill, WOt, med 
positiva värden vilket innebär att nedskrivningar av goodwill skulle indikera negativa 
framtida kassaflöden, om sambandet är negativt. Detta skiljer sig rent tekniskt från Jarva’s 
(2009, s. 1065) studie där WOt antar ett negativt värde där ännu mer negativa 
nedskrivningar (större nedskrivningar) skulle indikera på negativa framtida kassaflöden 
om sambandet däremellan är positivt. Även om vår variabel för nedskrivningar WOt 
skiljer sig från Jarva’s (2009, s. 1065) på ett tekniskt plan bör resultatet indikera på 
detsamma förutsatt att resultatet tolkas i motsatt riktning.  
 
Gällande övriga variabler förväntar vi oss ett positivt samband mellan CFt och CFt+j 
vilket är i likhet med vad Jarva (2009, s. 1071) förväntar sig. Vidare representerar ΔARt 
förändringen i kundfordringar, ΔINVt är förändringen i lager och ΔAPt är förändringen i 
leverantörsskulder där samtliga variabler är beräknat som (t - t-1). Uttryckt i ord är dessa 
variabler skillnaden mellan årets bokförda värde (t) och det föregående årets (t-1) 
bokförda värde för posten. Motiveringen till att använda de tre ovan nämna variabler 
individuellt och inte på ett aggregerat plan hämtar Jarva (2009, s. 1064) från Barth et al. 
(2001, s. 82-86), som menar på att varje enskild post där periodiseringar kan förekomma 
bidrar med olika information angående ett företags framtida kassaflöden. Med tanke på 
att kundfordringar bör ha ett positivt samband med framtida kassaflöden och högre 
leverantörsskulder bör ha ett negativt samband med framtida kassaflöden förväntar vi oss 
ett positivt samband mellan CFt+j och ΔARt och ett negativt samband för ΔAPt och 
CFt+j. Detta då ökade kundfordringar innebär ökat inflöde av likvida medel medan högre 
leverantörsskulder ger motsatt effekt som innebär mer utbetalningar. Även sambandet 
mellan CFt+j och ΔINVt förväntas vara positivt. Vi bör rimligtvis även ha samma 
förväntningar som Jarva (2009, s. 1072) gällande DEPt och OTHERACCt, vilket ger 
förväntningen att DEPt har ett negativt samband med den beroende variabeln och att 
OTHERACCt lämnas utan förväntningar. Modell 1 som använts för att testa H1 är 
konstruerad enligt följande sätt: 
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Vad gäller operationaliseringen för att testa H1a så har endast nedskrivningar av goodwill 
(WOt) undersökts genom att observationer med WO>0 inkluderats i modellen (n=148). 
Detta för att se ifall någon skillnad i styrkan på sambandet kan infinna sig när endast 
dessa observationer ingår i modellen. Den estimerade modellen (modell 2) tar därför 
följande form: 
 
!"#,%&' = )* + ),!"#,% + )-./#,% + )0∆23#,% + )4∆567#,% + )8∆29#,% + ):;<9#,%
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5.4.2 H2 - AGENT-TEORETISKA PROBLEM 
 
För att testa H2 har vi använt samma variabler som vid tidigare regressioner, men med 
skuldsättningsgrad (DBt) som en interaktionsvariabel som i modellen sätts mot 
nedskrivningar av goodwill (WOtDBt). Skuldsättningsgraden som komponent är härlett 
ur tidigare forskning, där exempelvis Hamberg et al. (2011, s. 272-273) använder skulder 
genom eget kapital som en representant för företagens grad av lojalitet mot dess 
skuldkontrakt. Däremot använder inte Hamberg et al. (2011, s. 272) skuldsättningsgraden 
som en interaktionsvariabel, varpå tillämpningen av en interaktionsvariabel har 
inspirerats av Jarva (2009, s. 1065). Bristfällig blir dock en jämförelse i analysen med 
Jarva (2009) på grund av att han har en interaktion mellan företagens storlek och 
nedskrivningar av goodwill. 
 
Likt Hamberg et al. (2011, s. 272-273) använder AbuGhazaleh et al. (2011, s. 178) 
skuldsättningsgrad som en variabel men med skillnaden att de senares variabel består av 
skulder i förhållande till totala tillgångar. För att särskilja de med hög och låg 
skuldsättningsgrad har vi, som nämnts ovan under avsnittet 5.3 Databehandling, givit 
observationerna över medianen (1,21) värdet 1, annars 0. AbuGhazaleh et al’s. (2011, s. 
174) resonerar om att den tidigare forskningen är tudelad om hur hög(låg) 
skuldsättningsgrad påverkar diverse skuldkontrakt. Därav ämnar vi, i linje med 
AbuGhazaleh et al. (2011, s. 174), att förutsättningslöst testa om skuldsättningsgraden 
som en interaktion med nedskrivningar av goodwill har ett samband med de framtida 
kassaflödena. Modell 3 som estimeras för att testa H2 presenteras nedan: 
 
!"#,%&' = )* + ),!"#,% + )-./#,% + )0∆23#,% + )4∆567#,% + )8∆29#,% + ):;<9#,%
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När det kommer till operationaliseringen för att testa H2a så har samma procedur använts 
som vid testet av H1a, men med DBt som en interaktionsvariabel mot WOt. 
Nedskrivningar av goodwill (WOt) nås genom att endast observationerna med WO>0 
inkluderats i modellen (n=148). Denna metod appliceras för att se om någon skillnad i 
sambanden kan urskiljas när endast observationer med en gjord nedskrivning (n=148) 
ingår i modellen jämfört med när hela urvalet ingår i modellen (n=1277). Den estimerade 
modellen (modell 4) tar följande form: 
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5.4.3 H3 - RESULTATMANIPULERING  
 
Även för att testa H3 användes en interaktionsvariabel. Detta ter sig som en interaktion 
mellan tantiem (BONUSt) och nedskrivning av goodwill (WOt). BONUSt antar värdet 1 
för observationerna där företagsledningen har tilldelats tantiem, annars 0. Begreppet 
tantiem är synonymt med bonus beroende på företagets resultat som tillfaller dess VD 
och/eller övriga tjänstemän såsom styrelseledamöter. Utifrån denna studies teoretiska 
referensram har det identifierats ett antal studier som beskriver bonus-planer för ett 
företags VD eller företagsledning som ett tänkbart incitament till resultatmanipulering. 
Kopplat till nedskrivningar av goodwill går det med fördel att nämna Hamberg et al. 
(2011, s. 272-273) som använder resultatberoende kompensation i form av bonusplaner 
som en variabel till att försöka förklara de incitament som kan finnas för 
företagsledningen när en nedskrivning av goodwill görs. Dock använder Hamberg et al. 
(2011, s. 273) en indikatorvariabel med värdet 1 för de som erhållit bonusar och värdet 0 
för de som inte erhållit bonusar, medan vi använder en interaktionsvariabel. Värt att 
förtydliga är även att skuldsättningsgraden har exkluderats när det har testats för H3 och 
H3a för att på ett mer uteslutande sätt undersöka huruvida framtida kassaflöden har ett 
samband med nedskrivningar av goodwill som ett resultatmanipulerande verktyg som 
gagnar företagsledningens privata intressen. Även Ramanna & Watts (2012, s. 759) 
använder VD:ns bonus som en indikatorvariabel där värdet 1 innebär att en bonus har 
utbetalats och där värdet 0 har antagits för de företag vars VD inte har erhållit någon 
bonus. Modell 5 som har estimerats ser ut som följer:  
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Gällande operationaliseringen för att testa H3a, så är det som vid testet av H3, att BONUSt 
använts som en interaktionsvariabel mot WOt, men där endast observationer med WO>0 
har inkluderats (n=148). Vidare har detta gjorts för att se ifall någon skillnad i styrkan på 
sambandet kan urskiljas när endast dessa observationer (n=148) ingår i modellen jämfört 
med när urvalet även inkluderar de som inte har gjort en goodwill-nedskrivning (n=1277). 
Den estimerade modellen (modell 6) tar därför följande form: 
 
!"#,%&' = )* + ),!"#,% + )-./#,% + )0∆23#,% + )4∆567#,% + )8∆29#,% + ):;<9#,%
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5.5 KRITIK MOT PRAKTISK METOD 
 
Även fast vi har kontrollerat och justerat för det som diskuteras tidigare i kapitlet så finns 
det viss kritik att rikta mot studiens praktiska metod. Denna kritik kommer framföras mot 
delarna i den praktiska metoden som vi anser är mest vitala för vårt resultat. Anledningen 
till att rikta kritik mot vår egen praktiska metod är för att öka trovärdigheten och diskutera 
hur våra ställningstaganden påverkat på resultaten. 
 
I urvalsprocessen och datainsamlingen vore det givet att kritisera att en minskning av 
goodwillposten är detsamma som en nedskrivning. Ett sådant tillvägagångsätt hade mest 



! 42!

troligt påverkat resultatet med tanke på att en minskning i goodwill inte per automatik är 
detsamma som en nedskrivning av goodwill. Variabeln för WOt hade i ett sådant fall 
således sett annorlunda ut. Tack vare att vi, i samarbete med en annan uppsatsgrupp, 
manuellt har justerat till att det bara är observationer som faktiskt har gjort en 
nedskrivning av goodwill som har beaktats för variabeln WOt, finner vi inte fog för att 
kritisera inhämtningen av den variabeln. 
 
Med tanke på att vi gör avsteg från den initiala intentionen att replikera Jarva (2009) finns 
det anledning att kritisera operationaliseringen av modell 1 och modell 2. Framförallt 
avsaknaden av en variabel som kontrollerar för aktieavkastning, som Jarva (2009, s. 
1064-1065) använder, är negativ för vår operationalisering. Att denna kontrollvariabel 
inte är inkluderad i vår modell föranleddes av tidsmässiga skäl, i och med att vi inte har 
funnit den tillgänglig från de databaser som i huvudsak har använts. Även valet att 
dividera de redovisningsmässiga variablerna med totala tillgångar och inte med 
marknadsvärdet av kapital kan ifrågasättas. Detta metodologiska val av oss skulle även 
kunna affektera resultatet eftersom nedskrivningar minskar totala tillgångar och att 
marknadsvärdet nödvändigtvis inte är detsamma som totala tillgångar. Kritik kan med 
fördel även riktas mot att vi har dividerat med totala tillgångar år t och inte med totala 
tillgångar för år t-1 med tanke på att en del variabler vi använder i modellen påverkar de 
totala tillgångarna. Ett motargument till detta är dock att vi i denna studie inte är ute efter 
att jämföra mellan år för att se hur nedskrivningar och andra variabler påverkar de 
framtida kassaflöden. Vi avser snarare att identifiera tendenser bland företagen i urvalet 
och hur dess framtida kassaflöden har ett samband med de förklarande variablerna. Med 
dessa argument anser vi inte att analysen och slutsatserna i denna studie påverkas av det 
faktum att vi dividerat med totala tillgångar för år t. 
 
Vad gäller H2 och H3 har vi hållit oss till studiens deduktiva angreppssätt eftersom dessa 
variabler är inspirerade av tidigare forskning, varvid vi inte finner någon anledning att 
ifrågasätta vår vetenskapliga teori i detta sammanhang. Däremot går det att framföra 
kritik mot de interaktionsvariabler som använts för att testa H2, H2a, H3 och H3a. Bland 
annat skuldsättningsgraden som variabel för att representera agent-teorin går att kritisera 
ur en del aspekter. För det första går det att ifrågasätta på vilket sätt skuldsättningsgraden 
svarar mot agent-teorin. Med tanke på att tidigare forskning inte förklarar agent-teorin på 
ett enhälligt sätt går det att argumentera för att skuldsättningsgraden möjligtvis inte är 
den mest optimala proxyn för agent-teorin. Att använda en annan interaktionsvariabel än 
skuldsättningsgrad hade kunnat påverka resultatet åt det ena eller andra hållet, varpå 
studiens validitet ur denna aspekt kan ifrågasättas. För det andra finns det även utrymme 
att kritisera vilken typ av skuldsättningsgrad som använts, eftersom skuldsättningsgraden 
som nyckeltal kan beräknas på andra sätt än den beräkning som Retriever Business 
använt. En annan beräkning av skuldsättningsgraden än den som presenterats i denna 
studie skulle alltså kunna generera ett annat resultat, varpå validiteten i denna studie 
återigen kan ifrågasättas.  
 
Likt den kritik som framförts mot skuldsättningsgraden går det även att ifrågasätta valet 
av bonus till företagsledningen som en interaktionsvariabel för resultatmanipulering. Likt 
skuldsättningsgraden har inte heller resultatmanipulering enhälligt representerats av en 
och samma variabel i tidigare forskning. Utifrån tidigare forskning har vi insett 
resultatmanipuleringens komplexitet då det finns en mängd olika variabler som skulle 
kunna representera resultatmanipulering i en statistisk modell. Således går det inte att 
utesluta det faktum att ett annat val av interaktionsvariabel som proxy för 
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resultatmanipulering skulle kunna ge ett annat resultat än det som nås i denna studie. 
Därför går även validiteten ur denna aspekt att ifrågasätta.  
 
Att vi har valt att operationalisera med interaktionsvariabler inkluderade, och inte 
indikatorvariabler, motiveras av att modellen rent tekniskt är bättre med en 
interaktionsvariabel. Förhoppningsvis medför detta ett resultat som ökar validiteten och 
möjliggör en mer korrekt analys av H2, H2a, H3 och H3a än vad som kan nås med 
indikatorvariabler. Resultaten från de modeller som estimerats med DBt och BONUSt 
som indikatorvariabler presenteras i appendix 1. 
 
Med hänsyn till ovan presenterad kritik bör vi reservera oss för de brister som, framförallt 
angående agent-teorin och resultatmanipulering, analysen kan lida av. I analysen och den 
slutliga diskussionen blir vi därför begränsade i att interpretera resultaten som nås till att 
endast visa på hur dessa interaktionsvariabler har ett samband med de framtida 
kassaflödena, som ett redskap i resultatmanipulering och intressekonflikter mellan 
företagsledningen och dess ägare. Däremot kan vi inte visa på att intressekonflikter eller 
resultatmanipulering beror uteslutande på de interaktionsvariabler som använts.  
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6. EMPIRISKT RESULTAT 
 
I följande kapitel presenteras det empiriska resultatet från de genomförda testerna. 
Förhoppningen är att genomgående presentera resultaten på ett objektivt sätt utan egna 
värderingar eller analyser. Kapitlet inleds med en presentation av den deskriptiva 
statistiken, för att sedan presentera resultaten från de statistiska testerna som utförts.  
 
6.1 DESKRIPTIV STATISTIK 
 
I detta avsnitt behandlas den deskriptiva statistik som vi anser är relevant för vårt 
datamaterial. Detta tillhandahålls för att öka trovärdigheten i de resultat som presenteras 
under avsnittet 5.2 Statistiska tester, vilket även är de resultat som ligger till grund för att 
bemöta studiens problemformulering och syfte. Ett histogram över densitet och residualer 
har tagits fram som visar att residualerna är någorlunda normalfördelade, vilket visas i 
appendix 2. Utifrån histogrammet ser vi även att residualerna är relativt symmetriska runt 
väntevärdet noll och inte verkar skevt. Vidare kontrollerades datamaterialet för 
multikollinearitet med hjälp av ett VIF-test, för att se ifall några av variablerna 
korrelerade med varandra.  
 
Materialet har testats med två olika infallsvinklar, en där alla observationer som innehar 
goodwill beaktats och en där observationer utan en nedskrivning av goodwill har 
exkluderats med hjälp av en indikatorvariabel. VIF-testerna som har gjorts på variablerna 
som är inkluderade i modell 1 och modell 2 visas i tabell 3 nedan. 
 
Tabell 3, VIF-värden 

 Innehar goodwill (n=1277) Endast obs. med nedskrivning (n=148) 

Variabler VIF 1/VIF VIF 1/VIF 

ΔAPt 3.59 0.278829 3.56 0.280886 

ΔARt 3.59 0.278846 2.95 0.339048 

OTHERACCt 2.93 0.341660 2.90 0.345327 

ΔINVt 1.43 0.697706 1.58 0.632263 

CFt 1.14 0.880488 1.36 0.736303 

WOt 1.06 0.945253 1.24 0.809034 

DEPt 1.04 0.961191 1.16 0.865252 

Mean 2.11  2.11  

 
VIF-värdena för variablerna ΔAP, ΔAR, OTHERACC är på medelnivå för 
multikollinearitet medan CFt, WO och DEP ligger nära 1 vilket tyder på låg/ingen 
multikollinearitet enligt Studenmund (2014, s. 260). Ingen av variablerna i regressionerna 
har VIF-värden över 5 vilket betyder att ingen av variablerna är starkt korrelerade med 
varandra i någon av regressionerna. Att variablerna ligger på medelnivå (VIF mellan 1 
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och 5) är någonting som vi valt att acceptera. Medelvärdena 2,11 för de två VIF-testerna 
är även de relativt låga. 
 
I tabell 4 nedan presenteras ett korrelationschema som redovisar korrelationen mellan 
variablerna. 
 
Tabell 4, Pearson correlation test - Korrelationschema för de förklarande och beroende 
variablerna. 

Variabler CFt+2 CFt+1 CFt WOt ARt INVt APt DEPt OTHERACCt 

CFt+2 1.0000         

CFt+1 0.4881 1.0000        

CFt 0.3898 0.5477 1.0000       

WOt 0.0050 0.0001 0.0912 1.0000      

ΔARt -0.0207 -0.0378 -0.0356 -0.0751 1.0000     

ΔINVt 0.0097 -0.0061 0.0035 -0.0981 0.0262 1.0000    

ΔAPt -0.0360 -0.0592 -0.0647 0.0546 0.8303 -0.0042 1.0000   

DEPt -0.0990 -0.1248 -0.2813 -0.0136 -0.0086 0.0566 0.0043 1.0000  

OTHERACCt -0.0877 -0.0846 -0.1512 -0.0625 0.7657 0.4398 0.7532 0.0543 1.0000 

 
Korrelationstestet visar upp relativt förväntade resultat. Framförallt har variablerna ΔAP 
och ΔAR en hög korrelation med varandra, något som är i likhet med variablernas 
korrelation i Jarva’s (2009, s. 1070) studie. Även OTHERACC, där både ΔAP och ΔAR 
ingår, har en högre korrelation med dessa två och är något som vi valt att acceptera, just 
på grund av att ΔAP och ΔAR ingår i beräkningen av OTHERACC. Av de andra 
variablerna så har CF, CFt+1 och CFt+2 korrelationer kring 0,4-0,5 mellan varandra, 
vilket inte är så anmärkningsvärt då samtliga är kassaflöden och skillnaden ligger i vilket 
år som studeras. I övrigt är det genomgående värden i närheten av 0 vilket tyder på väldigt 
låg/ingen korrelation mellan variablerna. 
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Som vi tidigare nämnt i avsnitt 5.3 databehandling så har även en kontroll för 
heteroskedasticitet utförts på datamaterialet. Nedan följer resultatet från detta test i tabell 
5. 
 
Tabell 5, Test av heteroskedasticitet. 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  

H0 Constant variance 

Variables Fitted values of CFt+1 

chi2(1)  185.05 

Prob > chi2  0.0000 

 
Ur tabell 5 så går det att utläsa ett högt chi2(1)-värde vilket tyder på heteroskedasticitet, 
samtidigt som Prob>chi2-värdet ligger på 0,0000 vilket gör att vi kan förkasta 
nollhypotesen om konstant varians. Heteroskedasticitet har det därefter justerats för med 
robusta standardfel, med hjälp av att cluster-id har lagts till i modellen. 
 
I tabell 6 nedan följer deskriptiv statistik för varje enskild variabel med antal 
observationer, medeltal samt min- och maxvärden. 
 
Tabell 6, Medel-, min-, och maxvärden för varje enskild variabel. 

Variabler Obs Medel Min Max 

CFt+1 1277 6,1497 -74,6135 96,6388 

CFt+2 1277 7,0953 -74,6135 96,6388 

CFt 1277 4,0549 -81,4418 65,0737 

WOt 1277 1,1462 0 96,0878 

ΔARt 1277 15,3357 -100 100 

ΔINVt 1277 3,7817 -100 100 

ΔAPt 1277 15,9981 -100 100 

DEPt 1277 2,7904 0 35,6455 

OTHERACCt 1277 18,8141 -100 100 

 
I tabell 6 ser vi förutom de olika medeltalen för de förklarande variablerna även en 
översikt på vilka variabler som medfört bortfall i materialet. Den deskriptiva statistiken 
visar på 1277 observationer efter bortfall som förklarats i 5.2 Bortfall. Tittar vi på de 
lägsta och högsta värdena bland variablerna så kan en stor spridning urskiljas bland de 
olika variablerna. Detta tyder på att vårt urval innehåller observationer (företag) med 
väldigt olika ekonomiska förutsättningar, vilket vi anser vara bra och något som ökar 
generaliserbarheten av resultatet. Generaliserbarheten ökar således när spridningen 
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indikerar att observationerna inte endast kommer från en och samma kategori med 
liknande företag. 
 
6.2 STATISTISKA TESTER 
 
Nedan presenteras de resultat som nåtts och som är utgångspunkten för att testa våra 
hypoteser med hjälp av testvariabeln WO. Med dessa resultat ämnar vi att svara på 
studiens problemformulering och uppfylla studiens syfte.  
 
För att testa H1 för både år t+1 och t+2 användes en regression på datamaterialet för alla 
företag med goodwill i balansräkningen (n=1277) mellan åren 2007 och 2012. I ett första 
skede utfördes en regression, men med tanke på att materialet består av paneldata har vi 
adderat cluster i modellen för att undvika heteroskedasticitet. Tack vare detta behandlas 
varje enskilt år för alla företag som en enskild observation. Resultatet från modell 1 
presenteras nedan i tabell 7. 
 
Tabell 7, Test av H1 - framtida kassaflöden. Observationer innehållande goodwill med 
CFt+1 och CFt+2 som beroende variabler (n=1277). 

  CFt+1 CFt+2 

Förklaringsgrad  0.3320 0.1690 

Variabler  Förväntat utfall Coef. P>t Coef. P>t 

CFt + 0,671 0.000*** 0,471 0.000*** 

WOt - -0,075 0.030** -0,086 0.020** 

ΔARt + -0,008 0.856 0,033 0.377 

ΔINVt + 0,001 0.981 0,066 0.253 

ΔAPt - -0,004 0.911 0,039 0.255 

DEPt - 0,187 0.181 0,067 0.681 

OTHERACCt ? 0,001 0.981 -0,073 0.251 

2008  -1,465 0.363 -3,254 0.007*** 

2009  -3,396 0.019** -2,162 0.205 

2010  -1,935 0.263 -0,988 0.499 

2011  -0,895 0.554 0,280 0.875 

Intercept  4,460 0.001 5,240 0.000 

*** Signifikant på 1% **Signifikant på 5% *Signifikant på 10%  
 
Som det går att utläsa ur tabell 7 så har testvariabeln WO ett negativt samband med de 
förklarande variablerna, CFt+1 och CFt+2, på signifikansnivån 0,05. Vidare finner vi ett 
positivt samband med riktningskoefficient 0,671 mellan CFt och CFt+1, medan ett 
positivt samband med riktningen 0,471 gäller mellan CFt och CFt+2. Sambandet mellan 
CFt och de beroende variablerna är för båda åren positiva på signifikansnivån 0,01 i och 



! 48!

med att de bådas p-värden är 0,000. Utöver dessa går det utifrån den gjorda regressionen 
utläsa att övriga variabler inte är signifikanta på någon signifikansnivå. Trots saknaden 
av signifikans kan det vara värt att nämna AR och AP, som båda har negativa 
riktningskoefficienter med CFt+1 som beroende variabeln men positiva när det gäller 
CFt+2. DEP och INV har positiva lutningar för bägge beroende variabler.  
 
Kontrollvariabeln YEAR, som har sina riktningskoefficienter i procent eftersom 
kassaflödena är dividerade med totala tillgångar, visar på negativa lutningar för 2008 och 
framåt för beroende variabeln CFt+1. För beroende variabeln CFt+2 syns dock en 
brytpunkt mellan 2010 och 2011 där riktningen skiftar från negativ till positiv. Däremot 
så finner vi endast signifikant samband för året 2009 mot beroende variabeln CFt+1, på 
signifikansnivå 0,1. CFt+2 har signifikant samband med åren 2008 och 2012 där 
sambandet för 2008 är starkast med signifikans på nivån 0,01, medan 2012 är signifikant 
på signifikansnivå 0,1. 
 
I tabell 8 framgår resultatet av modell 2 där H1a testas. I modellen ingår endast de 
observationer som där nedskrivning förekommit, för att se hur testvariabeln WO samt 
resterande av de inkluderande variablerna påverkar de framtida kassaflöden. 
 
Tabell 8, Test av H1a - framtida kassaflöden. Endast observationer med gjord 
nedskrivning med CFt+1 och CFt+2 som beroende variabler (n=148). 

 CFt+1 CFt+2 

Förklaringsgrad 0.5011 0.4369 

Variabler Coef. P>t Coef. P>t 

CFt 0,876 0.000*** 0,763 0.000*** 

WOt -0,101 0.012** -0,122 0.005*** 

ΔARt 0,029 0.761 -0,044 0.620 

ΔINVt 0,038 0.689 0,060 0.623 

ΔAPt 0,004 0.965 0,101 0.284 

DEPt 0,294 0.128 -0,268 0.325 

OTHERACCt -0,092 0.361 -0,050 0.707 

2008 -2,940 0.713 -6,562 0.186 

2009 -9,210 0.236 -3,982 0.280 

2010 -3,388 0.653 4,487 0.248 

2011 -4,835 0.538 4,018 0.505 

2012 -1,301 0.885 4,234 0.332 

Intercept 8,805 0.268 2,914 0.325 

***Signifikant på 1% **Signifikant på 5% *Signifikant på 10%  
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I tabell 8, i likhet med i tabell 7 så visar WO i detta test upp en negativ lutning, men med 
koefficienter på -0,101 för CFt+1 och -0,121 för CFt+2, och WO har p-värden under 
signifikansnivån 0,05 för sambandet med CFt+1 och under 0,01 för sambandet med 
CFt+2. Vi finner ett positivt signifikant samband mellan CFt och de beroende variablerna 
på signifikansnivån 0,01. Av de andra oberoende variablerna så finner vi positiva 
riktningskoefficienter för ΔINV och ΔAP. Av dessa så är det däremot ingen som har ett 
så pass lågt p-värde att vi finner ett signifikant samband på någon av signifikansnivå. Av 
de övriga variablerna ΔAR, DEP och OTHERACC, har de två förstnämnda olika 
riktningar för de beroende variablerna, där sambanden med CFt+1 är positiva, medans 
sambanden med CFt+2 är negativa. OTHERACC har däremot ett negativ samband med 
både beroende variablerna. Av ΔAR, DEP och OTHERACC finner vi inget statistiskt 
säkerställt samband på grund av de höga p-värdena. Däremot så är det positiva sambandet 
mellan DEP och CFt+1 relativt starkt då p-värdet är marginellt högre än signifikansnivån 
0,1, till skillnad från den negativa lutningen för CFt+2 som visar upp ett högt p-värde på 
0,325, vilket tyder på att i 32,5 procent av fallen så beror sambandet på slumpen.  
Vad gäller kontrollvariabeln YEAR så visar detta resultat, till skillnad från resultatet i 
tabell 7, inte på några signifikanta samband för något av åren. Det enda år som har ett 
någorlunda starkt samband är 2008 med beroende variabeln CFt+2, där p-värdet är 0,137, 
vilket inte är allt för långt över signifikansnivån 0,1. 
 
Med hjälp av hög eller låg skuldsättningsgrad som interaktionsvariabel mellan 
nedskrivningar och skuldsättningsgrad (WODB) adderat till den ursprungliga modellen 
har vi testat H2 som presenteras i tabell 9. Detta är gjort för att förutsättningslöst 
undersöka om skuldsättningsgraden, som en interaktion med nedskrivningar där hög 
skuldsättningsgrad antar värdet 1, annars 0, har något samband med de framtida 
kassaflödena. Tabell 9 presenterar resultatet av modell 3. 
 
Tabell 9, Test av H2 - hög eller låg skuldsättningsgrad som interaktionsvariabel med 
CFt+1 och CFt+2 som beroende variabler (n=1277). 

 CFt+1 CFt+2 

Förklaringsgrad 0.3333 0.1575 

Variabler Coef. P>t Coef. P>t 

CFt 0.675 0.000*** 0.4698 0.000*** 

WOt 0.117 0.252 -0.093 0.679 

ΔARt -0.015 0.727 0.0329 0.337 

ΔINVt -0.007 0.898 0.065 0.222 

ΔAPt -0.007 0.866 0.038 0.252 

DEPt 0.163 0.247 0.075 0.638 

OTHERACCt 0.011 0.836 -0.075 0.196 

WOtDBt -0.224 0.026** 0.005 0.981 

Intercept 3.001 0.000 5.120 0.000 

***Signifikant på 1% **Signifikant på 5% *Signifikant på 10% 
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I tabell 9 ovan kan vi utläsa att när hög eller låg skuldsättning agerar som en interaktion 
mellan WO och skuldsättningsgrad (DB) så finner vi, till skillnad från resultaten i Tabell 
6, inget signifikant samband mellan WO och de beroende variablerna CFt+1 och CFt+2. 
WODB som tillkommer vid hög skuldsättning visar ett negativt samband där p-värdet är 
signifikant vid sambandet med CFt+1 på 0,05 signifikansnivå. Däremot så finns inget 
stöd för att så skulle vara fallet vid sambandet med CFt+2. Vidare, även om sambandet 
inte är signifikant mellan WO och de beroende variablerna CFt+1 och CFt+2, så har 
variabeln en positiv riktningskoefficient för den förstnämnda i detta resultat vilket skiljer 
sig från testerna för H1 där lutningen för WO är negativ. Vad gäller resterande variabler 
så har vi fått ett resultat där ingen av dessa visar upp några signifikanta samband när 
interaktionsvariabeln WODB är inkluderad i modellen.  
 
För att vidareutveckla det som estimerades i tabell 9, visas i tabell 10 resultatet från 
modell 4 med skuldsättningsgrad som en interaktion med nedskrivningar. Denna modell 
testar H2a och inkluderar endast de observationer som gjort en goodwill-nedskrivning. 
Skuldsättningsgraden fungerar alltså på samma sätt som i föregående modell där 
observationerna med hög skuldsättningsgrad har tilldelats värdet 1, annars 0. Detta för att 
utreda huruvida hög eller låg skuldsättningsgrad har någon inverkan på sambandet mellan 
nedskrivningar (WO) och de framtida kassaflödena (CFt+j). 
 
Tabell 10, Test av H2a - Skuldsättningsgrad som interaktionsvariabel endast med de 
observationer som gjort en nedskrivning med CFt+1 och CFt+2 som beroende 
variabler (n=148). 

 CFt+1 CFt+2 

Förklaringsgrad 0.5137 0.4125 

Variabler Coef. P>t Coef. P>t 

CFt 0.951 0.000*** 0.779 0.000*** 

WOt 0.117 0.007*** 0.007 0.964 

ΔARt -0.035 0.636 -0.0692 0.335 

ΔINVt -0.0333 0.699 0.026 0.820 

ΔAPt -0.006 0.929 0.085 0.321 

DEPt 0.256 0.185 -0.280 0.343 

OTHERACCt -0.015 0.851 -0.0195 0.839 

WOtDBt -0.279 0.000*** -0.154 0.349 

Intercept 4.119567 0.084 2.901 0.202 

***Signifikant på 1% **Signifikant på 5% *Signifikant på 10% 
 
Från tabell 10 kan resultatet av modell 4 utläsas. Det finns ett positivt samband på 
signifikansnivån 0,01 mellan WO och CFt+1, vilket skiljer sig från resultatet som visas i 
tabell 8 där vi fann ett signifikant negativt samband. Även för CFt+2 så är koefficienten 
positiv men där är p-värdet så pass högt (0,964) att vi inte finner något stöd för att det är 
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signifikant skiljt från noll. Vid observationerna med hög skuldsättningsgrad har 
interaktionsvariabeln (WODB) ett negativt signifikant samband på signifikansnivån 0,01 
med CFt+1. Riktningskoefficienten är negativ även för WODB med CFt+2 som beroende 
variabel. Här är dock p-värdet så pass högt (0,349) att vi inte finner något signifikant 
samband. Vad gäller resterande variabler så är det endast DEP för CFt+1 som har ett 
någorlunda lågt p-värde (0,185) vilket är något högre än det som syns i tabell 8 (0,128) 
som visade samma data när interaktionsvariabeln inte var en del av modellen. Däremot 
så är det fortfarande inte signifikant på någon signifikansnivå. 
 
Vid testet för H3, är modell 5 utformad på liknande sätt som vid testet av H2, men med 
utbetald bonus som en interaktion med nedskrivningar av goodwill istället för 
skuldsättningsgrad. Variabeln BONUS har antagit värdet 1 när en bonus till 
företagsledningen är utbetald och 0 om någon bonus inte är utbetald. Tabell 11 som 
presenteras nedan visar resultatet från modell 5 med CFt+1 och CFt+2 som beroende 
variabler. 
 
Tabell 11, Test av H3 - med utbetald bonus som interaktionsvariabel mellan 
nedskrivningar och de beroende variablerna CFt+1 och CFt+2 (n=1277). 

 CFt+1 CFt+2 

Förklaringsgrad 0.3296 0.1577 

Variabler Coef. P>t Coef. P>t 

CFt 0.668 0.000*** 0.470 0.000*** 

WOt -0.075 0.035** -0.088 0.020** 

ΔARt -0.007 0.887 0.033 0.391 

ΔINVt 0.005 0.932 0.0649 0.258 

ΔAPt -0.004 0.915 0.038 0.265 

DEPt 0.178 0.207 0.0728 0.655 

OTHERACCt 0.001 0.982 -0.075 0.235 

WOtBONUSt -0.022 0.899 -0.470 0.274 

Intercept 3.032 0.000 5.150 0.000 

***Signifikant på 1% **Signifikant på 5% *Signifikant på 10% 
 
I tabell 11 så finner vi svaga negativa riktningskoefficienter för WO med signifikant 
samband på signifikansnivå 0,05 med båda beroende variablerna. Vad gäller 
interaktionsvariabeln WOBONUS så visar resultatet ett p-värde på 0,899 för sambandet 
med CFt+1 och 0,274 för sambandet med CFt+2 vilket tyder på att det inte finns några 
signifikanta negativa samband när bonus till ledningen har betalats ut. 
Riktningskoefficienten för WOBONUS är negativ i sambandet med både CFt+1 och 
CFt+2, där den brantaste negativa lutningen är mot CFt+2 (-0,470). Av resterande 
oberoende variabler så är det endast CFt som har ett signifikant samband när 
interaktionsvariabeln är inkluderad i modellen. Detta positiva samband är i likhet med de 
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andra testerna som utförts, då resultaten visat upp genomgående signifikanta positiva 
samband mellan CFt och de beroende variablerna.  
 
För att få fram resultatet i tabell 12 har, i likhet med vad som presenterats i tabell 11, en 
interaktionsvariabel för utbetald bonus använts för att testa H3a. Skillnaden är att testet 
utförts på endast de observationer där en nedskrivning har förekommit där de beroende 
variablerna är de framtida kassaflöden CFt+1 och CFt+2. Tabell 12 presenterar resultatet 
av modell 6. 
 
Tabell 12, Test av H3a - Med utbetald bonus som en interaktionsvariabel mellan 
nedskrivningar och de beroende variablerna CFt+1 och CFt+2 endast för observationer 
med gjord nedskrivning (n=148). 

 CFt+1 CFt+2 

Förklaringsgrad 0.4873 0.4057 

Variabler Coef. P>t Coef. P>t 

CFt 0.889 0.000*** 0.745 0.000*** 

WOt -0.105 0.004*** -0.116 0.006*** 

ΔARt 0.018 0.837 -0.040 0.631 

ΔINVt 0.055 0.573 0.074 0.568 

ΔAPt .0201 0.800 0.102 0.273 

DEPt 0.277 0.140 -0.275 0.341 

OTHERACCt -0.090 0.359 -0.061 0.633 

WOtBONUSt -0.240 0.370 -0.439 0.270 

Intercept 4.824 0.050 3.465 0.137 

***Signifikant på 1% **Signifikant på 5% *Signifikant på 10% 
 
Resultatet från modell 6 i tabell 12 visar på negativa riktningskoefficienter med 
signifikant samband mellan WO och både CFt+1 och CFt+2, på signifikansnivå 0,01. 
Även den förklarande variabeln CFt visar här, som i tidigare test, på starka positiva 
riktningskoefficienter (0,889) och (0,745) som är signifikanta på signifikansnivå 0,01. 
Vad gäller interaktionsvariabeln WOBONUS där bonus till ledningen har förekommit så 
är riktningskoefficienten negativ vid sambandet med båda beroende variablerna men 
visar upp p-värden som är högre än våra angivna signifikansnivåer. Något att nämna är 
att de negativa riktningskoefficienterna är större för WOBONUS än WO. Vad gäller 
resterande förklarande variabler så visar resultatet av testet inga signifikanta samband då 
de har p-värden som är högre än de angivna signifikansnivåerna. 
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7. ANALYS 
 
I följande kapitel kommer vår studies empiriska resultat att analyseras och jämföras med 
tidigare forskning för att fullfölja det deduktiva angreppsätt som präglar studien. 
Framförallt kommer mycket att fokuseras runt hypoteserna för att kunna besvara studiens 
problemformulering och uppfylla studiens syfte. För att åstadkomma detta är det av 
yttersta vikt att sammankoppla den här studiens empiriska operationalisering och 
resultat med tidigare forsknings operationalisering och resultat. 
 
Som framgått tidigare i texten har uppsåtet med studien varit att till en början replikera 
den studie som Jarva (2009) genomför, för att besvara H1 och H1a. Därav kommer den 
initiala analysen föras med kopplingar till framförallt Jarva’s (2009) studie, men även 
inslag av Lee (2011) förekommer. För att vidare analysera H2, H2a, H3 och H3a vill vi 
samspela med de resultat och analyser som nås i framförallt Beatty & Weber (2006), 
AbuGhazaleh et al. (2011) Hamberg et al. (2011) och Ramanna & Watts (2012). Detta 
med tanke på att dessa studier har varit inspirationskällor till interaktionsvariablerna 
skuldsättningsgrad och utbetald bonus, som en eventuell förklaring till agent-teorin och 
resultatmanipulering. I tabell 13 presenteras ovan nämna studier med dess 
redovisningsstandard, beroende variabel, observationer, tidsperiod och population. 
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Tabell 13, Överblick av tidigare forskning. 

 
Redovisnings-

standard 
Beroende 
Variabel 

Antal 
observationer 

& 
urvalsperiod 

Population 

Beatty & 
Weber 
(2006) 

US GAAP Nedskrivning av 
goodwill 

187 
observationer 

Amerikanska 
bolag som bör 

göra en 
nedskrivning 

Jarva (2009) US GAAP 
 

Framtida 
kassaflöden 

 

327 
observationer 
mellan 2002-

2006 

Amerikanska 
företag med 

gjord 
nedskrivning 
av goodwill 

Lee (2011) US GAAP Framtida 
kassaflöden 

14202 
observationer 

mellan 1995 & 
2006 

Amerikanska 
bolag med 
redovisad 
goodwill 

AbuGhazale
h et al. 
(2011) 

IFRS Nedskrivning av 
goodwill 

528 
observationer 

mellan 2005 & 
2006 

De 500 största 
bolagen i 

Storbritannien 

Hamberg et 
al. (2011) IFRS Nedskrivning av 

goodwill 

1691 
observationer 

mellan 2001 & 
2007 

Svenska 
börsnoterade 

bolag 

Ramanna & 
Watts (2012) US GAAP Nedskrivning av 

Goodwill 

124 
observationer 

mellan 2003 & 
2006 

Amerikanska 
bolag med 

indikationer 
för att skriva 
ned goodwill 

 
Som tabell 13 ovan visar så har de tidigare studierna ingen tidsmässig dynamik, vilket 
kan förklaras av att nedskrivningar av goodwill i reglerad form är en relativt ny företeelse, 
både inom US GAAP och IFRS. Detta borde dock inte harma analysen. Däremot går det 
att ifrågasätta det faktum att Beatty & Weber (2006), Jarva (2009), Lee (2009) och 
Ramanna & Watts (2012) samtliga har bidragit till forskningen med studier innehållande 
företag som redovisat under US GAAP. Det är alltså endast studierna av AbuGhazaleh et 
al. (2011) och Hamberg et al., (2011) som utför en studie med ett urval som redovisar 
under IFRS.
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Vidare varierar de tidigare studiernas antal observationer betänkligt utifrån tabell 13, där 
våra urval (n=1277 och n=148) står sig väl till antalet. Vilket är något som ger oss 
trygghet i de analyser som presenteras. Dock så kan analysen vid H1 och H1a halta en 
aning på grund av skillnaden i urval jämfört med Jarva’s (2009) studie. Som går att utläsa 
ur tabell 13 har de tidigare studierna ett brett spektra av urval. Alltifrån studien av Beatty 
& Weber (2006) med amerikanska bolag som bör göra en nedskrivning, till studien av 
Hamberg et al. (2011) vars urval består av svenska börsnoterade bolag. Syftet med vår 
studie är att på en aggregerad nivå kunna föra analyser och dra slutsatser, vilket föranleder 
oss att inte nämna huruvida de tidigare studierna inkluderar bransch, andel goodwill av 
totala tillgångar eller dylikt i deras urval.  
 
Vidare är det värt att nämna att det enbart är till studien utförd av Jarva (2009) som vi kan 
relatera vårt resultat till på ett direkt sätt. Övriga tidigare studier har, som nämnts tidigare, 
fungerat som inspirationskällor för oss för att vidareutveckla den modell som Jarva (2009) 
använder sig av. Detta har föranlett att modellerna som tagits fram för att besvara H2, 
H2a, H3 och H3a inte är estimerade i någon tidigare studie, så vitt vi vet. Vilket är något 
som endast möjliggör analoga kopplingar mellan våra egna resultat och tidigare studiers 
resultat och analyser.  
 
Analysen kommer fortskrida som så att H1 och H1a kommer att analyseras. Som hjälp 
till detta kommer de signifikanta variablerna analyseras var för sig. Därefter kommer H2 
och H2a att analyseras och besvaras på en aggregerad nivå där fokus är på hur 
interaktionsvariabeln WODB har inverkat på resultatet. Detsamma gäller för H3 och H3a 
som analyseras parallellt med varandra, med fokus på de båda hypoteserna och vad 
interaktionsvariabeln WOBONUS har för inverkan på sambandet mellan nedskrivningar 
av goodwill och de framtida kassaflödena. För att underlätta den fortsatta analysen 
presenteras i tabell 14 en sammanfattning av studiens hypotesprövningar och dess utfall.  
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Tabell 14, Sammanfattning av hypoteser. 

Hypotes Alternativhypotes Utfall 

H1 Nedskrivningar av goodwill har ett negativt samband med 
framtida förväntade kassaflöden. 

Förkasta!
ej 

H1a 
För de observationer där nedskrivningar av goodwill har gjorts 

finns det ett negativt samband med framtida förväntade 
kassaflöden. 

Förkasta!
ej 

H2 
Skuldsättningsgraden har en inverkan på sambandet mellan 

nedskrivningar av goodwill och de framtida förväntade 
kassaflödena. 

Förkasta!
ej 

H2a 

När en nedskrivning av goodwill har gjorts, har 
skuldsättningsgraden en inverkan på sambandet mellan 
nedskrivningar av goodwill och de framtida förväntade 

kassaflödena. 

Förkasta!
ej 

H3 
En utbetald bonus till företagsledningen inverkar på sambandet 
mellan nedskrivningar av goodwill och de framtida förväntade 

kassaflödena. 
Förkasta 

H3a 

När en nedskrivning av goodwill har gjorts, inverkar en 
utbetald bonus till företagsledningen på sambandet mellan 

nedskrivningar av goodwill och de framtida förväntade 
kassaflödena. 

Förkasta 

 
7.1 ANALYS H1  
 
När H1, nedskrivningar av goodwill har ett negativt samband med framtida förväntade 
kassaflöden, testades fann studiens resultat signifikans för variablerna kassaflöden (CFt) 
och nedskrivning av goodwill (WO). Tack vare signifikansen och riktningskoefficienten 
på testvariabeln WO kan vi inte förkasta H1. Övriga variabler; förändring i 
kundfordringar (ΔAR), förändring i lager (ΔINV), förändring i leverantörsskulder (ΔAR), 
avskrivningar (DEP) och övriga periodiseringar (OTHERACC) visade ej på något 
signifikant samband med de beroende variablerna.  
 
7.1.1 NEDSKRIVNING AV GOODWILL (WO) 
 
Som presenterats under avsnittet 5.4 Operationalisering har nedskrivningar av goodwill 
i denna studie antagit positiva värden medan Jarva (2009, s. 1065) använder negativa 
värden för WO, varpå riktningskoefficienten går i motsatt riktning. Detta borde dock inte 
påverka resultaten med tanke på hur modellerna i övrigt är uppbyggda med CFt+j som 
beroende variabel samt att WO är signifikant i vår studie, likväl som i Jarva’s (2009, s. 
1071). Däremot har WO en brantare lutning i Jarva’s (2009, s. 1071) studie vilket 
möjligtvis kan förklaras av att vi i detta test har ett urval som även inkluderar 
observationer som inte har gjort en nedskrivning, till skillnad från Jarva (2009). 
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Vidare kan vi inte förkasta den första hypotesen med det resultat som nåtts, vilket innebär 
ett negativt samband mellan nedskrivningar av goodwill och de framtida kassaflödena. 
Det vill säga att företag väljer att skriva ned sin goodwill när kassaflödena förväntas bli 
lägre i framtiden, vilket indikerar att reglerna för nedskrivning av goodwill efterföljs av 
svenska börsnoterade företag. Att riktningskoefficienten för WO blir brantare, om än 
marginellt, år t+2, jämfört med t+1, är inte i enlighet med Jarva’s (2009, s. 1071) resultat. 
Jarva (2009, s. 1071) förklarar sitt resultat med den osäkerhet som finns i att prediktera 
kassaflöden längre fram i tiden. Den flackare lutningen, ju längre fram i tiden 
kassaflödena predikteras, kan även bero på att företag väljer att skriva ned sin goodwill i 
god tid innan det faktiska nedskrivningsbehovet uppstår (Jarva, 2009, s. 1072). Analysen 
blir dock aningen haltande med tanke på skillnaden i resultatet mellan vår studie och 
Jarva’s (2009). Däremot så kan en analog förklaring av vårt resultat göras med hjälp av 
vad Lee (2011, s. 250) argumenterar för, vilket är att tidsaspekten inte nödvändigtvis 
inverkar på förmågan att förutspå framtida kassaflöden. Lee (2011, s. 250), som även han 
har framtida kassaflöden som beroende variabel, finner ett resultat som visar ett starkare 
samband mellan en nedskrivning och kassaflöden för år t+2 jämfört med sambandet 
mellan nedskrivningar och kassaflöden för år t+1.  
 
7.1.2 KASSAFLÖDEN (CFt) 
 
Kassaflöden (CF) som en förklarande variabel har i denna studie, liksom i Jarva’s (2009, 
s. 1071) studie, ett positivt samband på signifikansnivån 0,01. Skillnader jämfört med 
Jarva’s (2009, s. 1071) går dock att finna i lutningens förändring beroende på om CFt+1 
eller CFt+2 är den beroende variabeln. Där lutningen i Jarva’s (2009, s. 1071) ökar från 
t+1 till t+2 sker det omvända i vår studie. Jarva (2009, s. 1072) förklarar variabelns 
tendens i sin studie som att det helt enkelt kan bero på att prestationen ser ut att förbättras 
eller att något slags bias för företagens fortsatta existens förekommer. Dessa tänkbara 
förklaringar är dock inget vi kan argumentera för. Vi kan heller inte utesluta en så enkel 
förklaring som att skillnaderna i studiernas resultat kan bero på de olika urvalsgrupperna. 
 
Möjligtvis finns det anledning att tro att den konservativa redovisning som IFRS 
vedertaget resulterar i, jämfört med den mindre konservativa redovisningen som följer av 
US GAAP, leder till en skillnad i hur de framtida kassaflödena beräknas och påverkas av 
år t’s kassaflöden. Denna tolkning bör dock beaktas med försiktighet även om detta 
analytiska inslag inspireras av hur Watts (2003a, s. 208) beskriver konservativ 
redovisning, som innebär att kostnader redovisas före intäkter, vilket rimligtvis bör 
föranleda lägre redovisade kassaflöden.  
 
7.1.3 SAMMANFATTNING H1 
 
Till skillnad från ovan presenterade variabler som är signifikanta, är de övriga förklarande 
variablerna inte signifikanta. Vilket stärker det vi har kunnat utröna ur tidigare forskning, 
det vill säga att med sämre förväntade kassaflöden följer överlag en nedskrivning av 
goodwill. Vilket är något som investerare bör uppmärksamma när det gäller diverse 
investeringsbeslut, även om denna antydan bör interpreteras med viss försiktighet. Detta 
med tanke på att det inte går att utesluta att de yttre omständigheterna för ett företag kan 
föranleda sämre kassaflöden i framtiden (Lee, 2011, s. 250). Det bör även nämnas att 
variabeln aktieavkastning, som vi exkluderat men som inkluderas i Jarva’s (2009) studie, 
möjligtvis hade påverkat resultatet. Däremot finns det ingen anledning att spekulera i 
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aktieavkastningen inverkan på de övriga variablerna, mer än att det skulle medföra bättre 
analytiska kopplingar mellan denna studie och Jarva’s (2009). 
 
7.2 ANALYS H1a 
 
I likhet med H1 har vi empiriskt stöd för att inte förkasta H1a, för de observationer där 
nedskrivningar av goodwill har gjorts finns det ett negativt samband med framtida 
förväntade kassaflöden. Således visar det empiriska resultatet att det finns ett negativt 
samband mellan nedskrivningar av goodwill och de framtida kassaflödena, även när 
endast observationer med en gjord nedskrivning är inkluderade i modellen. Förutom att 
testvariabeln WO visar signifikant samband visar även CFt ett signifikant samband med 
CFt+j. Med anledning av detta kommer WO och CFt analyseras mer djupgående, medan 
övriga variabler ges mindre utrymme. 
 
7.2.1 NEDSKRIVNING AV GOODWILL (WO) 
 
Syftet med modell 2, för att testa H1a, var att undersöka om sambandet mellan WO och 
CFt+j förändras när observationerna som inte gjort en nedskrivning av goodwill 
exkluderas. Att riktningskoefficienten för WO är brantare i tabell 8 än i tabell 7 
förtydligar det faktum att nedskrivningar görs när de framtida kassaflödena förväntas vara 
lägre. Vilket är i enlighet med Jarva’s (2009, s. 1083) slutsats om att nedskrivningar 
överlag beror på ekonomiska faktorer. Av samma anledning har vi inte empiriskt stöd för 
att hävda att företag tenderar att godtyckligt skriva ned goodwill, utan snarare det 
motsatta. Mer precist så kan skillnaderna i resultaten (mellan tabell 8 och tabell 7) ge 
svaga indikationer på att företag undviker nedskrivningar av goodwill på ett godtyckligt 
sätt med tanke på den brantare lutningen för WO i tabell 8.  
 
Även fast riktningskoefficienterna är väldigt nära varandra i lutningen, kan skillnaden 
mellan WO för CFt+1 och CFt+2 inte heller vid detta test hänvisas till argumenten Jarva 
(2009, s. 1071-1072) använder. Det vill säga att lutningens förändring inte kan förklaras 
av osäkerheter i prediktionen av kassaflöden längre fram i tiden eller företags tendens att 
skriva ner goodwill innan det faktiska nedskrivningsbehovet uppstår. Likt argumenten 
som fördes tidigare så kan denna effekt snarare likställas med argumenten Lee (2011, s. 
250) för fram. Det vill säga att en prediktion av framtida kassaflöden inte behöver vara 
direkt känslig för tidshorisonten. Ur ett standardmässigt perspektiv går det att 
argumentera för att lutningen inte borde skilja sig mellan t+1 och t+2, vilket den inte gör 
nämnvärt i vårt resultat. Kassaflödesberäkningen för nyttjandevärdet ska nämligen 
baseras på en tidshorisont om fem år enligt IAS 36.33b, förutsatt att det inte finns goda 
skäl till en längre period. Med detta i åtanke kan vårt resultat indikera på att svenska 
börsnoterade bolag testar sina nedskrivningsbehov för goodwill i enlighet med rådande 
regelverk. 
 
7.2.2 KASSAFLÖDEN (CFt) 
 
Vid en jämförelse mellan tabell 8 och tabell 7 går det att se att riktningskoefficienten för 
kassaflöden (CFt) är lika signifikanta i båda modellerna för både CFt+1 och CFt+2, där 
sambandet är starkare i modellen där endast observationer med en gjord nedskrivning är 
inkluderade. Även i detta test är lutningen brantare för t+1 än för t+2. Av den anledningen 
kan vi inte använda Jarva’s (2009, s. 1072) argument. Det går alltså inte säga att 
skillnaderna i lutningen beror på optimism inför framtiden eller en eventuell 
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överlevnadsbias. Analytiska inslag som kan förekomma, apropå skillnader i 
koefficientens lutning, är även här att det kan bero på den konservatism som IFRS medför, 
jämfört med US GAAP. Givetvis kan vi dock inte utesluta att skillnaderna i lutningen för 
CFt mellan resultaten i tabell 8 och tabell 7 förklaras av rent statistiska skäl, på grund av 
den stora andelen observationer som inte är med i modellen.  
 
7.2.3 SAMMANFATTNING H1a 
 
Sammanfattningsvis kan vi inte förkasta H1a med tanke på den negativa och signifikanta 
riktningskoefficient som det empiriska resultatet ger för WO. Detta negativa samband kan 
möjligtvis tolkas som en förvarning till investerare. Förslagsvis bör investerare vidta 
försiktighet när de analyserar ett företags finansiella rapporter och identifierar en 
nedskrivning av goodwill. Att övriga variabler, förutom WO och CFt, inte visar något 
signifikant samband kan dock tolkas som att standardsättare är rätt ute med att lägre 
kassaflöden i framtiden bör rendera i en nedskrivning av goodwill.  
 
7.3 ANALYS H2 & H2a - AGENT-TEORIN 
 
Gällande resultaten från testet för H2, skuldsättningsgraden har en inverkan på 
sambandet mellan nedskrivningar av goodwill och de framtida förväntade kassaflödena, 
har vi empiriskt stöd för att inte förkasta denna hypotes. Resultaten som presenteras i 
tabell 9 ger ett signifikant samband mellan CFt+1 och WODB. Precis som fallet är i testet 
för H2 så visar testet av H2a att vi även här har ett signifikant samband, vilket gör att vi 
har empiriskt stöd för att inte förkasta H2a, när en nedskrivning av goodwill har gjorts, 
har skuldsättningsgraden en inverkan på sambandet mellan nedskrivningar av goodwill 
och de framtida förväntade kassaflödena.  
 
Utgångspunkten för dessa hypotesprövningar var en neutral värdering likt AbuGhazaleh 
et al. (2011, s. 174) som menade att den tudelade forskningen runt skuldsättning gör det 
rimligt att förutsättningslöst undersöka om skuldsättningsgraden har något samband med 
nedskrivningar av goodwill (beroende variabel i AbuGhazaleh et al’s. (2011) studie). 
Däremot kan vi i stora drag endast ett på analogt sätt analysera resultatens likheter och 
olikheter med tidigare studier på grund av ovanligheten att använda skuldsättningsgrad i 
en interaktionsvariabel.  
 
De signifikanta resultaten för båda hypotesprövningarna går stick i stäv med hur Hamberg 
et al. (2011, s. 281) anser att skuldsättningsgraden bör inverka i svenska börsnoterade 
bolag. Anledningen till varför svenska börsnoterade bolag användes i urvalet var att 
Sverige som land, enligt WGI (2015), kan anses ha ett väl utvecklat juridiskt system. Som 
följd av detta hade en analog koppling till Hamberg et al’s. (2011, s. 281) diskussion varit 
möjlig om WODB i vår studie inte varit signifikanta. Men med de resultat som nåddes 
kan alltså resultatet inte förklaras av det Hamberg et al. (2011, s. 281) nämner om att 
skuldsättningsgrad på ett svenskt urval inte bör vara signifikant med tanke på de 
restriktioner som finns angående aktieutdelningar, som tenderar att minska antalet 
skuldkontrakt. Det går möjligtvis snarare att föra en omvänd diskussion av de som 
AbuGhazaleh et al. (2011, s. 191) förklarar sin uteblivna signifikans för 
skuldsättningsgrad med. AbuGhazaleh et al. (2011, s. 191) föreslår att andelen skulder i 
brittiska företag inte ger ledningen incitament till att manipulera en goodwill-
nedskrivning. Som en förklaring till detta vågar AbuGhazaleh et al. (2011, s. 191) påstå 
att det finns mindre informationsasymmetrier bland deras urval än exempelvis 
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amerikanska, vilket kan tolkas likvärdigt som mindre agent-teoretiska problem. Utifrån 
detta, med tanke på att IFRS är applicerbart i både Sverige och Storbritannien, går det att 
finna indikationer på det motsatta. Nämligen att resultatet i denna studie kan tyda på 
förekomsten av informationsasymmetrier. Vilket kan föranledas av att andelen skulder i 
svenska bolag ger företagsledningen incitament till att godtyckligt behandla 
nedskrivningen av goodwill. Detta betyder alltså att en hög skuldsättningsgrad inverkar 
på sambandet mellan nedskrivningar och framtida kassaflöden.  
 
Fortsättningsvis går det med resultatet i tabell 9 och tabell 10 inte heller att hävda att 
företag med hög skuldsättningsgrad tenderar att vara mer lönsamma som Hamberg et al. 
(2011, s. 281) propagerar för. En förklaring till denna slutledning är att lönsamma företag 
rimligtvis skulle kunna ana goda framtidsutsikter, vilket bör föranleda högre framtida 
kassaflöden. Av den anledningen bör således inte en nedskrivning av goodwill 
förekomma. Trots att urvalet i Hamberg et al’s. (2011, s. 270) studie är svenska 
börsnoterade bolag, likt vårt urval, vågar vi med resultaten vid hypotesprövningarna för 
H2 och H2a hellre dra paralleller med vad AbuGhazaleh et al. (2011, s. 191) nämner. Det 
vill säga att en hög skuldsättningsgrad ger en ekonomisk situation som föranleder lägre 
kassaflöden i framtiden som bör indikera en nedskrivning av goodwill, snarare än att 
företagsledningen har andra incitament till att göra en goodwill-nedskrivning. Även vid 
denna tolkning ges utrymme att säga att sambandet mellan framtida kassaflöden och 
nedskrivningar av goodwill är i enlighet med IAS 36. En sådan tolkning ger indikationer 
till investerare att de inte behöver oroa sig över etiska aspekter, men att en hög 
skuldsättningsgrad bör beaktas vid ett investeringsbeslut. Framförallt när alternativa 
investeringsmöjligheter är företag som gjort en nedskrivning av goodwill bör 
skuldsättningsgraden tas i beaktning.  
 
Trots signifikansen för CFt lämnar vi en analys av denna därhän och hänvisar till 
föregående avsnitt där den analyseras mer djupgående. På grund av CFt är signifikant 
med en stark positiv lutning i samtliga resultat låter vi den tidigare analysen av variabeln 
företräda samtliga modellers resultat. 
 
7.3.1 SAMMANFATTNING H2 & H2a - AGENT-TEORI 
 
Kontentan av ovan förda analys är att vi har funnit empiriskt stöd, när skuldsättningsgrad 
använts i en interaktionsvariabel, för att inte förkasta agent-teorin. Därigenom kan vi inte 
utesluta informationsasymmetrier i närheten av en nedskrivning av goodwill. I övrigt 
lämnas de andra förklarande variablerna därhän på grund av saknad signifikans.  
 
7.4 ANALYS H3 & H3a - RESULTATMANIPULERING 
 
Vid en analys av H3, en utbetald bonus till företagsledningen inverkar på sambandet 
mellan nedskrivningar av goodwill och de framtida förväntade kassaflödena, visar 
resultatet i tabell 11 empiriskt stöd att förkasta H3. Likaså ger även resultatet i tabell 12 
empiriskt stöd att förkasta H3a, när en nedskrivning av goodwill har gjorts, inverkar en 
utbetald bonus till företagsledningen på sambandet mellan nedskrivningar av goodwill 
och de framtida förväntade kassaflödena. Som vid analysen för H2 och H2a anser vi det 
rimligt att lägga störst fokus vid interaktionsvariabeln, WOBONUS, i denna analys  
 
Ramanna & Watts (2012, s. 772) som använder bonus som en proxy för kompensation 
till företagens VD, finner att bonus är en signifikant och en negativ indikator för 
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nedskrivningar. Dock så använder Ramanna & Watts (2012, s. 763) nedskrivningar av 
goodwill som beroende variabel, varpå en jämförande analys bör göras på ett varsamt 
sätt. Ramanna & Watts (2012, s. 772) menar, trots variabelns signifikans och lutning, att 
en bonus inte inverkar på ett företags beslut rörande nedskrivningar av goodwill, 
åtminstone inte i samband med beslut angående ett företags avnotering från en marknad. 
Analogt relaterat till vad Ramanna & Watts (2012, s. 772) hävdar kan inte heller vårt 
resultat antyda att en utbetald bonus har en inverkan på sambandet mellan framtida 
kassaflöden och nedskrivningar av goodwill.  
 
När urvalet endast bestod av observationerna som gjort en nedskrivning gav testet ett 
snarlikt resultat jämfört med vad som framförts i tabell 11. Detta medför att vi inte kan 
säga någonting annat om H3a än vad som analyserats om H3. Beatty & Weber (2006, s. 
270) använder bonus som en dikotomvariabel i sin studie som antar värdet 1 om en bonus 
har betalats ut, annars 0 för att undersöka om resultatbaserade bonusar skulle kunna ha 
någon inverkan på företags beslut runt en nedskrivning. Vidare undersöker Beatty & 
Weber (2006, s 270) om företag medvetet undviker en nedskrivning eller inte varpå de 
menar att de som har en resultatbaserad bonus borde föredra att inte skriva ned goodwill. 
Enligt Beatty & Weber (2006, s. 279) minskar sannolikheten att skriva ned goodwill med 
22% om det finns en resultatbaserad bonusplan, varpå vi analogt inte kan dra paralleller 
till vår egen studie. 
 
Med tanke på avsaknaden av signifikans för WOBONUS i både modell 5 och modell 6, 
kan vi inte föra en diskussion liknande den Beatty & Weber (2006, s. 270) för. Som 
diskuterats tidigare är således sambandet mellan nedskrivningar och de framtida 
kassaflödena standardenliga, där företag skriver ned sin goodwill när deras framtida 
kassaflöden indikerar på det. Som en följd av resultatet bör det alltså inte gå att ifrågasätta 
företagsledningars etik och moral och hur de interpreterar de framtida kassaflödenas 
samband med nedskrivningar av goodwill. 
 
7.4.1 SAMMANFATTNING H3 & H3a - RESULTATMANIPULERING 
 
Slutligen har de resultat som har nåtts givit oss en anledning till att förkasta H3 och H3a, 
eftersom WOBONUS inte har funnit något signifikant samband med någon av de 
förklarande variablerna i någon av modellerna. Alltså kan vi utesluta att en utbetald bonus 
har någon inverkan sambandet mellan nedskrivningar av goodwill och de framtida 
kassaflödena. Att WO är signifikant för hela urvalet (n=1277) på 0,05 signifikansnivå och 
urvalet med endast nedskrivningar (n=148) på 0,01 signifikansnivå ger snarlika 
indikationer som vid analysen av H1 och H1a. Det vill säga att nedskrivningar i allra 
högsta grad föranleds av företagsledningen förväntningar och företagsekonomiska 
omständigheter. I övrigt lämnas de andra förklarande variablerna därhän på grund av 
saknad signifikans.  
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8. SLUTSATS 
 
I följande kapitel presenteras slutsatser som går att dra från resultatet för att svara på 
studiens problemformulering och uppfylla dess syfte. Det vill säga om de framtida 
kassaflödena har ett negativt samband med nedskrivningar av goodwill, och om agent-
teoretiska problem eller resultatmanipulerande incitament kan inverka på sambandet. 
Sedermera presenteras även samhälleliga aspekter och de praktiska samt teoretiska 
implikationer som studien har medfört där slutligen förslag till framtida forskning 
framförs.  
 
Det primära syftet med denna studie har varit att undersöka om de framtida förväntade 
kassaflödena kan förklaras genom ett underliggande nedskrivningsbehov av goodwill 
samt om sambandet kan påverkas av agent-teoretiska problem eller 
resultatmanipulerande incitament. För att närma oss ett svar på det primära syftet 
formulerades sedermera tre delsyften genom vilka följande slutsatser kan dras utifrån de 
resultat som nåtts. 
 
Som ett svar mot det första delsyftet har studien funnit att de framtida kassaflödena 
motsvarar de nedskrivningar av goodwill som har gjorts. De resultat som har nåtts rimmar 
väl med det första delsyftet i studien, när vi inte har empiriskt stöd för att förkasta varken 
H1 eller H1a. Med det sagt så påverkas de framtida kassaflödena negativt av en 
nedskrivning av goodwill. Om vi vänder på sambandet så följer alltså svenska 
börsnoterade företag i allmänhet de föreskrifter som finns i IAS 36 när nyttjandevärdet 
ska beräknas med hjälp av framtida kassaflöden. På ett generellt plan kan vi alltså hävda 
att företag som predikterar sämre förväntade framtida kassaflöden skriver ned sin 
goodwill. 
 
Sammanfattningsvis har vi stöd nog för att anse att studien har uppfyllt sitt första delsyfte 
för att senare kunna uppfylla det primära syftet i studien. Med denna slutsats i åtanke kan 
således investerare lita på att svenska börsnoterade bolag skriver ner sin goodwill när de 
framtida kassaflödena kräver det. För standardsättare gäller att de, med resultatet i denna 
studie, kan känna sig trygga i nuvarande redovisningsregler för nedskrivningar av 
goodwill.  
 
Utifrån det andra delsyftet ämnades H2 och H2a att besvaras. Vad gäller H2 som vi har 
empiriskt stöd för att inte förkasta, kan slutledningar dras som innebär att sambandet 
mellan framtida kassaflöden och nedskrivningar av goodwill påverkas av skuldsättningen 
i ett företag. Åtminstone ett år efter nedskrivningen, då det är CFt+1 som har signifikant 
samband med WODB. Detta när företag som innehar goodwill, oavsett om de gjort en 
nedskrivning eller inte, inkluderas i urvalet, En slutsats som uteslutande baseras på 
utfallet för H2 kan alltså hävda att det kan förekomma agent-teoretiska problem när 
goodwill existerar som en balanspost.  
 
Det som ytterligare talar för vår misstanke om agent-teoretiska problem är det faktum att 
WODB även visar på signifikans samt ett starkare samband vid testet för H2a. Detta 
innebär att en hög skuldsättningsgrad har en inverkan på sambandet mellan 
nedskrivningar av goodwill och de framtida kassaflödena, när urvalet endast utgörs av 
observationer som gjort en nedskrivning. Det är dock endast för ett år efter en 
nedskrivning som vi har empiriskt stöd för att påstå att goodwill-nedskrivningar kan vara 
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frukten av agent-teoretiska problem, då testerna för två år efter en nedskrivning inte visar 
på något signifikant samband. Även om vi inte finner stöd för båda beroende variablerna 
(CFt+1 och CFt+2) bör ändock ett varningens finger höjas på grund av att en 
nedskrivning minskar resultatet som i längden påverkar skuldsättningsgraden till det 
högre, åtminstone såsom vi har beräknat skuldsättningsgraden. En indikation som denna 
är något som inte borde vara eftersträvansvärt genom den högre risk som medföljer en 
högre skuldsättningsgrad, vilket inte borde vara till gagn för investerares inställning till 
företaget i fråga.  
 
Angående det andra delsyftet, så finner vi visst empiriskt stöd för agent-teoretiska 
problems inverkan på sambandet mellan framtida kassaflöden och goodwill-
nedskrivningar. Men med tanke på att agent-teorin kan förklaras av så mycket mer än 
endast skuldsättningsgraden, kan studiens resultat inte entydigt hävda att nedskrivningar 
av goodwill beror på detta. Utifrån denna diskussion vågar vi ändå anse att utfallet för det 
andra delsyftet hjälper oss att närma oss ett svar på det primära syftet. 
 
För att svara på det tredje delsyftet ämnade vi alltså att undersöka om bonusar till 
företagsledningen, som ett resultatmanipulerande incitament, kan ha någon inverkan på 
sambandet mellan nedskrivningar av goodwill och de framtida förväntade kassaflödena. 
Resultaten som nåddes gav inget svar på att sambandet mellan företags framtida 
förväntade kassaflöden nedskrivningar av goodwill påverkas av en bonus som 
företagsledningen erhållit. Vi har inte funnit empiriskt stöd för att misstänka en förekomst 
av resultatmanipulering, varken när hela urvalet inkluderas (n=1277) eller när endast de 
med gjord nedskrivning inkluderas (n=148). Även om bonus som en del av en 
interaktionsvariabel inte påverkar sambandet mellan framtida kassaflöden och 
nedskrivningar av goodwill, kan dock vissa antydningar nämnas. Resultatet kan indikera 
på att svenska börsnoterade företags årsredovisningar är av god kvalitét, åtminstone vad 
gäller deras nedskrivningsprövningar. 
 
Med ovan förda argumentation kan vi känna oss trygga med att studien har svarat mot det 
tredje delsyftet. Med dem orden kan vi förmedla till investerare att nedskrivningar inte 
borde fungera som ett resultatmanipulerande verktyg. 
 
För att summera upp de tre delsyftena till det primära syftet, huruvida svenska 
börsnoterade företags framtida kassaflöden kan förklaras av företagens underliggande 
nedskrivningsbehov, känner vi oss trygga med våra slutsatser. Med andra ord anser vi att 
studien har nog med bredd och djup för att anse att de framtida förvänta kassaflödena för 
svenska börsnoterade företag, på en aggregerad nivå, har ett standardenligt samband med 
goodwill-nedskrivningar. Vidare så visar studiens resultat på att vi inte kan utesluta att 
det förekommer agent-teoretiska inslag, och att företagsledningar inte verkar basera ett 
nedskrivningsbeslut influerade av sina egna bonusar. Sammanfattningsvis så bör en 
identifierad nedskrivning av goodwill väcka en investerares risk-motsatta medvetande 
och få dem att analysera företagets framtidsutsikter på ett djupare plan. Tack vare att 
studien har svarat mot sitt primära syfte vågar vi även hävda att svar har funnits för den 
ställda problemformuleringen. 
 
8.1 SAMHÄLLELIGA ASPEKTER 
 
Som framförts tidigare under 2.8 Etiska perspektiv så anser vi inte att vi under studiens 
gång ställts inför något etiskt dilemma i och med avsaknaden av fysiska respondenter. Vi 
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har vidare genom hela studien varit uppmärksamma med att undvika misstag vid 
databearbetningen. Fortsatt har vi också varit öppna med att presentera en tillräcklig 
praktisk metod med tillhörande brister. Det empiriska resultatet är presenterat på objektivt 
sätt som ett efterföljande steg på den praktiska metoden där transparensen för de 
avgränsningar och avsteg vi gjort har framförts på ett tydligt sätt.  
 
Vad gäller generaliseringen av resultatet ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv finner 
vi en viss trygghet i att påstå att svenska börsnoterade företag, på en aggregerad nivå, 
följer de regelverk som finns i IAS 36. Av den anledningen kan vi anse att IASB har 
uppfyllt sitt syfte med standarden. Däremot måste vi ändå, trots denna studies resultat, 
påpeka att IASB kan behöva se över den nuvarande standarden med tanke på tidigare 
forsknings diskussioner runt nedskrivningar av goodwill. En förändring som vore att 
föredra skulle i sådana fall kunna vara ett förslag på att låta nedskrivningsprövningen vila 
mindre på godtyckliga bedömningar, som vi trots allt har kunnat ana att tidigare forskning 
har identifierat. Detta för att minimera diskussionen runt nedskrivningar av goodwill som 
ett verktyg för företagsledningen att utföra manipulerande åtgärder. En sådan förändring 
skulle skapa en effekt på årsredovisningar runt hela världen med tanke på hur utspridd 
användningen av IFRS är. En förändring av standarden skulle även innebära vissa 
förändringar för investerare som, om en behjälplig förändring kommer till stånd, troligtvis 
skulle känna större tillförlitlighet till de finansiella rapporterna. Detta skulle säkert även 
genomsyra deras analyser och tillåta dessa att bli mer korrekta vilket borde generera i 
bättre investeringar, även om investerare såklart har en mycket mer komplex uppgift än 
att utvärdera sambandet mellan de framtida kassaflödena och goodwill-nedskrivningar. 
 
8.2 PRAKTISKA & TEORETISKA IMPLIKATIONER 
 
De praktiska implikationerna anser vi till stor del tillhör investerare i och med studiens 
perspektiv. Men en annan aspekt som presenteras i studien är en del bidrag som kan vara 
till användning för IASB. Detta då standardsättare av IFRS bör finna det intressant att se 
hur svenska börsnoterade bolag agerar vad gäller behandlingen av goodwill och det 
underliggande nedskrivningsbehovet som kan följa med tillgången. Då resultaten till 
största del lutar åt att svenska bolag följer de regelverk och standarder som råder, finns 
ändock vissa förbehåll. Med tanke på att skuldsättningsgraden inverkar på sambandet 
mellan nedskrivningar och framtida kassaflöden i vårt resultat, kan andra faktorer än 
företagens framtida kassaflöden påverka bedömningarna vid en nedskrivning av 
goodwill. Detta kan vara hänförligt till agent-teoretiska problem på grund av att företag 
möjligtvis vill undvika en nedskrivning för att inte öka sin skuldsättningsgrad. En alltför 
hög skuldsättningsgrad skulle kunna leda till mer svårtillgängliga lån och problem med 
företagens skuldkontrakt. 
 
Här kan standardsättare fundera om upplysningskraven vid en nedskrivning, som förvisso 
är relativt omfattande och regleras i IAS 36, är tillräckliga eller om de behöver utvecklas. 
Förvisso bör nyttjandevärdets beräkning och dess diskonteringsränta svara mot risker 
som finns i företagets framtid. Dock så kan diskonteringsräntan vara godtycklig och ett 
svårkontrollerat element för utomstående. Med detta spekulativa inslag vore det av 
relevans att se över hur väl skuldsättningsgraden inkluderas vid beräkningen av 
nyttjandevärdet, och om möjligt se till att upplysningar om detta regleras på ett mer strikt 
sätt.  
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Ovan förda argument är även något som skulle vara till gagn för investerare, exempelvis 
vid ett placeringsbeslut, i och med att upplysningarna vid en nedskrivning ska ge svar på 
frågor rörande företagets framtidsutsikter. Apropå investerare så är denna studies resultat 
till hjälp för dem genom att resultatet visar att företag till stor del följer de regelverk som 
finns kring goodwill nedskrivningar och de årliga nedskrivningstester som standarderna 
kräver. Denna implikation visar att de uppgifter som finns att tillgå i årsredovisningarna 
kring goodwill kan anses reflektera företagets ekonomiska omständigheter och dess 
framtidsutsikter. Denna information bör vara av intresse för såväl småsparare men 
framförallt för institutionella investerare eller riskkapitalister vid en företagsvärdering 
som inkluderar att prediktera framtida kassaflöden. 
 
Då denna studie visat på liknande resultat som den tidigare studien av Jarva (2009), är 
det rimligt att säga att denna studie styrker Jarva’s (2009, s. 1083) slutsats om att det till 
största del är ekonomiska omständigheter som föranleder en nedskrivning av goodwill. 
Tack vare likheterna mellan de olika regelverken, gör vårt urval det möjligt att påstå att 
denna studie bidrar akademiskt då resultaten är i linje med tidigare forskning på området 
och på så vis ger ytterligare tyngd till teorin. 
 
8.3 REKOMMENDATIONER TILL FRAMTIDA FORSKNING 
 
För att på enklast möjliga sätt bidra med förslag till fortsatt forskning följer nedan en lista 
i punktform: 
 

•! Ett första och givet förslag till framtida forskning är att föreslå en kvalitativ studie 
som undersöker sambandet mellan nedskrivningar av goodwill och de framtida 
kassaflödena. Motiveringen till detta är att denna studie endast har legat på en 
kvantitativ nivå där analyser och slutsatser endast har kunnat dras på en 
aggregerad nivå. Av den anledningen vore det intressant med en mer kvalitativ 
studie givet att empiriskt material går att inhämta på ett reliabelt sätt för att ger en 
valid mätning. 

  
•! Att även inkludera finanskrisen i en liknande studie vore en intressant uppföljning 

av denna studie. Med tanke på att finanskrisen varade under delar av den period 
som vi har undersökt skulle det vara relevant med en studie som studerar och 
analyserar hur finanskrisen inverkade på sambandet mellan framtida kassaflöden 
och nedskrivningar av goodwill. En liknande studie som tar finanskrisen i 
beaktning skulle vara intresseväckande även för att utreda om det är de faktiska 
ekonomiska omständigheterna som påverkar sambandet mellan en nedskrivning 
av goodwill och de framtida kassaflödena, eller om sambandet kan påverkas av 
agent-teoretiska problem eller resultatmanipulerande incitament.  

 
•! Ytterligare en intressant uppföljning av denna studie skulle även vara att replikera 

studien på ett annat land inom EU. Förslagsvis något land med sämre ekonomi, 
exempelvis Grekland, Irland eller Portugal. Detta för att möjligtvis jämföra med 
denna studie och se om det föreligger någon skillnad i sambandet mellan 
nedskrivningar av goodwill och de framtida kassaflödena samt vad agent-teorin 
och resultatmanipulering kan ha för inverkan i länder med sämre ekonomi. Ett 
annat alternativ kan även vara att utföra en liknande studie på ett land utanför EU 
som redovisar under IFRS för att kunna dra paralleller till denna studie likt de som 
presenterats ovan.  
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•! Avslutningsvis är det lämpligt att föreslå en direkt replikering av Jarva’s (2009) 

studie som även innehåller replikeringar av Jarva’s (2009) andra och tredje 
hypotes. Detta skulle innebära ett resultat som visar skillnader mellan 
amerikanska och svenska bolag vad gäller storleken på företag och 
omstruktureringar och dess inverkan på sambandet mellan nedskrivningar av 
goodwill och de framtida kassaflödena. Vidare är det rimligt att föreslå en 
replikering av Jarva’s (2009) studie, där en tidshorisont om fem år bör användas 
för kassaflödena. Argument till detta härrörs från IAS 36.33b, som säger att 
företagen ska göra kassaflödesberäkningar med fem år som tidshorisont, förutsatt 
att inga speciella skäl föreligger för att använda en längre tidshorisont. 

 
•! Ett annat sätt att ta denna studie vidare är att operationalisera resultatmanipulering 

och agent-teorin med en andra proxys mot för vad vi använder, vilket skulle kunna 
ge ett resultat som skiljer sig mot denna studies resultat. En fulländad proxy för 
resultatmanipulering och agent-teorin anser vi dock är svår att finna, med tanke 
på hur tidigare forskning mäter resultatmanipulering och agent-problem på en 
mängd olika sätt. 
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9. SANNINGSKRITERIER 
 
För att framhäva denna studies styrkor och erkänna dess svagheter kommer följande 
kapitel att diskutera det empiriska resultatets generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. 
Slutligen kommer även en diskussion om den allmänna kritik som kan riktas mot studien 
att föras. 
 
9.1 GENERALISERBARHET 
 
Studiens generaliserbarhet bör rimligtvis endast täcka den svenska marknaden med tanke 
på urvalet. En generalisering till andra urval i samma population är möjlig. Det vill säga 
att resultat, analyser och slutsatser kan generaliseras till andra länders företag som 
redovisar under IFRS, trots att denna studie har gjorts för svenska börsnoterade företag. 
Vad gäller det svenska urvalet, är data inhämtad på en aggregerad nivå varpå en 
branschspecifik generalisering kan uteslutas.  
 
Däremot bör en generalisering till en annan population göras restriktivt i och med att 
studien inte riktigt uppnår att replikera tidigare studier utan avvikelser, trots att vissa 
likheter med tidigare studiers resultat och analyser har nåtts.  
 
9.2 RELIABILITET 
 
En studies reliabilitet ligger mångt och mycket i möjligheten till dess replikerbarhet, 
varpå den praktiska metoden är av yttersta vikt för studiens reliabilitet. Som framförts i 
den praktiska metoden, är materialet som studien använder av offentlig natur. Med 
anledning av detta finns det underlag för att hävda att resultatet är reliabelt och att en 
replikering av studien skulle mynna ut i ett liknande resultat. Avgörande för reliabiliteten 
är förvisso de databaser som använts och en förutsättning för en replikering med exakt 
likartat resultat är att dessa databaser används. Till de databaser vi har använt krävs det 
viss access, men det är dock viktigt att påpeka att dessa databaser hämtar sin information 
från årsredovisningar som för svenska börsnoterade företag ska vara offentliga. Detta 
styrker datamaterialets äkthet. Vi måste dock reservera oss för att andra databaser kan 
använda sig av andra formler för att räkna ut vissa tal/nyckeltal som inhämtats, vilket kan 
hämma reliabiliteten. Överlag anser vi dock, utifrån den praktiska metod som presenterats 
att studien besitter en god reliabilitet vilket innebär att en replikering bör generera i ett 
likvärdigt resultat som denna studie har nått. 
 
9.3 VALIDITET 
 
Denna studies validitet beror mycket på tidigare forskning i och med det deduktiva 
angreppsätt som finns. Ett problem med detta är dock enligt Ball & Foster (1982, s. 182) 
att det kan finnas ett problematiskt avstånd mellan det teoretiska och det operationella. 
Detta problem är något som denna studie har lidit av eftersom vi snarare inspirerats av 
tidigare studier än replikerat dem. Av den anledningen finns det således belägg för att 
kritisera validiteten i studien. Detta på grund av att både agent-teorin och 
resultatmanipulering har operationaliserats på andra sätt i tidigare forskning, där proxyn 
för dessa begrepp inte uteslutande är skuldsättningsgrad och utbetald bonus till 
företagsledningen. Ball & Foster (1982, s. 184) anser exempelvis att kompensation till 
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ledningen som en indikatorvariabel, vilket är nära besläktat med hur vi använder bonus 
till företagsledningen, inte är tillräckligt komplex för att representera incitament som en 
företagsledning kan ha i deras redovisning. Med det argumentet är det möjligt att våra 
interaktionsvariabler inte mäter det som avses att mäta. Däremot har vi i tidigare 
forskning identifierat både skuldsättningsgrad och bonus till företagsledningen i 
interaktionsvariabler som test för agent-teorin och resultatmanipulering, vilket ger oss 
stöd för att det ändå är acceptabla proxys.  
 
Sammanfattningsvis hävdar vi att kritiken som kan framföras mot studiens validitet är 
relaterat till de val av variabler som i denna studie representerar agent-teorin och 
resultatmanipulering snarare än operationaliseringen av dessa. Ur ett operationellt 
perspektiv vågar vi därav hävda att validiteten är god. Att vi, som presenterats i 5.5 Kritik 
mot praktisk metod, med statistiska metoder har justerat för faktorer som förbättrar 
validiteten skänker även trygghet över den validitet som har önskats bli uppnådd vad 
gäller det operationella.  
 
9.4 ALLMÄN KRITIK 
 
Givetvis är vi medvetna om att det finns en del brister i denna studie. Vi anser att kritik 
mot studien är oundviklig, med tanke på den tidsram som har tillhandahållits vilket har 
lett till prioriteringar och avgränsningar. Redan vid de vetenskapligt metodologiska 
avsnitten påverkas studien av de aktiva val som måste göras varpå kritik kan framföras. 
Ett distinkt exempel på detta är att vi inte vågar utesluta viss subjektivitet i analys och 
slutsats trots studiens objektivistiska synsätt. 
 
I det teoretiska kapitlet har störst fokus varit på tidigare forskning om nedskrivningar av 
goodwill. Risken som finns är att vi missat relevant forskning, vilket vi är medvetna om 
och något som möjligtvis kan komma att kritiseras. Ytterligare befogad kritik som går att 
rikta mot det teoretiska kapitlet är framförallt det faktum att stor del av den tidigare 
forskningen har nedskrivningar av goodwill som beroende variabel i modellerade 
regressioner. Detta försvagar denna studies koppling till tidigare forskning mer, men det 
bör inte ha någon större effekt på studiens resultat och implikationer med tanke på den 
replikering av Jarva (2009) som har ämnats. Utöver ovan nämna replikering bidrar det 
teoretiska kapitlet med inspiration till de senare hypoteserna (H2-H3a). Detta 
tillvägagångssätt kan ifrågasättas med tanke på att interaktionsvariablerna som använts i 
våra modeller inte uteslutande är variabler som har använts i tidigare forskning för att 
förklara agent-teorin och resultatmanipulering.  
 
Resterande kritik som kan riktas mot denna studie anser vi bör riktas mot den praktiska 
metoden. Den praktiska metoden är i mångt och mycket ett resultat av den teoretiska 
referensramen tack vare studiens deduktiva angreppsätt. Därav går valet av vissa variabler 
att ifrågasätta i de estimerade modellerna. Vad som möjligtvis går att kritisera med ett 
deduktivt perspektiv är att vidareutvecklade hypoteser och modeller (H2, H2a och H3, 
H3a) inte är identifierade i tidigare forskning, utan helt framtagna av oss själva. Den 
praktiska metoden är vidare ett resultat av den statistiska kunskap som författarna besitter 
vilket föranleder en misstanke om att databehandlingen och operationaliseringen går att 
förbättra. Framförallt med avseende på att vi har ämnat att replikera Jarva’s (2009) studie 
på ett annat urval, utan att ha lyckats fullt ut - åsyftande på att denna studie lämnar ute en 
variabel som Jarva (2009) inkluderar. Kritik kan även riktas mot att vi tar studien vidare 
på ett annorlunda sätt än Jarva (2009) efter den första statistiska modellen. Detta avsteg 
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har dock gjorts på grund av tidsaspekten som har tvingat oss till att göra aktiva val för att 
mäkta med en studie av tillräcklig dignitet och kvalitet som krävs på den här nivån. 
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APPENDIX 
 
Appendix 1: Tabeller med resultat när indikatorvariabler användes i modellerna. 
 

Tabell, Test med hög eller låg skuldsättningsgrad som indikatorvariabel med CFt+1 
som beroende variabel (n=1277) 

Variabel Hög skuldsättningsgrad (>1,21) Låg skuldsättningsgrad (<1,21) 

CFt 0.553*** 0.712*** 

WOt -0.000*** 0.088 

ΔARt -0.100* 0.001 

ΔINVt -0.183** 0.036 

ΔAPt -0.110** 0.035 

DEPt -0.117 0.261 

OTHERACCt 0.201** -0.043 

Intercept 4.165*** 2.758*** 

N 621 656 

***Signifikant på 1% **Signifikant på 5% *Signifikant på 10% 
 

Tabell, Test med hög eller låg skuldsättningsgrad som indikatorvariabel med CFt+2 
som beroende variabel (n=1277) 

Variabel Hög skuldsättningsgrad (>1,21) 
Låg skuldsättningsgrad 

(<1,21) 

CFt 0.377*** 0.515*** 

WOt -0.000* -0.128 

ΔARt -0.045 0.074* 

ΔINVt -0.063 0.125* 

ΔAPt -0.025 0.074* 

DEPt -0.203 0.235 

OTHERACCt 0.077 -0.153** 

Intercept 6.276*** 4.195*** 

N 621 656 

***Signifikant på 1% **Signifikant på 5% *Signifikant på 10% 
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Tabell, Test med skuldsättningsgrad som indikatorvariabel endast på de observationer 
som gjort en nedskrivning med CFt+1 som beroende variabel (n=148) 

Variabel Hög skuldsättningsgrad (>1,21) 

Låg 
skuldsättningsgrad 

(<1,21) 

CFt 0.544** 0.974*** 

WOt -0.000 0.037 

ΔARt -0.177*** 0.115 

ΔINVt -0.513*** 0.112 

ΔAPt -0.379*** -0.023 

DEPt -0.429* 0.377 

OTHERACCt 0.465*** -0.162 

Intercept 6.505* 4.836 

N 94 54 

***Signifikant på 1% **Signifikant på 5% *Signifikant på 10% 
 
Tabell, Test med skuldsättningsgrad som indikatorvariabel endast på de observationer som 
gjort en nedskrivning med CFt+2 som beroende variabel (n=148) 

Variabel 
Hög skuldsättningsgrad 

(>1,21) 
Låg skuldsättningsgrad 

(<1,21) 

CFt 0.522* 0.949*** 

WOt -0.000 0.007 

ΔARt -0.076 -0.149 

ΔINVt -0.178 0.270* 

ΔAPt -0.134 0.365 

DEPt -0.145 -0.794* 

OTHERACCt 0.182 -0.138 

Intercept 4.222** -0.638 

N 94 54 

***Signifikant på 1% **Signifikant på 5% *Signifikant på 10% 
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Tabell, Test med utbetald bonus som indikatorvariabel mot nedskrivningar, med CFt+1 
som beroende variabel (n=1277) 

Variabel Bonus utbetald Bonus ej utbetald 

CFt 0.510*** 0.673*** 

WOt -0.034 -0.000*** 

ΔARt 0.050 -0.045 

ΔINVt 0.008 -0.053 

ΔAPt -0.065 -0.018 

DEPt 0.284 0.113 

OTHERACCt 0.006 0.051 

Intercept 3.525*** 3.792*** 

N 387 890 

***Signifikant på 1% **Signifikant på 5% *Signifikant på 10% 
 
Tabell, Test med utbetald bonus som indikatorvariabel mot nedskrivningar, med CFt+2 
som beroende variabel (n=1277) 

Variabel Bonus utbetald Bonus ej utbetald 

CFt 0.557*** 0.465*** 

WOt -0.426 -0.000*** 

ΔARt 0.033 0.030 

ΔINVt 0.079 0.046 

ΔAPt -0.016 0.034 

DEPt 0.001 0.029 

OTHERACCt -0.023 -0.066 

Intercept 3.696*** 5.553*** 

N 387 890 

***Signifikant på 1% **Signifikant på 5% *Signifikant på 10% 
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Tabell, Test med utbetald bonus som indikatorvariabel endast för observationer med 
gjord nedskrivning och med CFt+1 som beroende variabel (n=148) 

Variabel Bonus utbetald Bonus ej utbetald 

CFt 0.864*** 0.792*** 

WOt 0.192* -0.001* 

ΔARt -0.064 -0.094 

ΔINVt 0.158 -0.306 

ΔAPt -0.184 -0.177 

DEPt -0.305 -0.054 

OTHERACCt 0.239 0.166 

Intercept 0.524 10.230** 

N 42 106 

***Signifikant på 1% **Signifikant på 5% *Signifikant på 10% 
 

Tabell, Test med utbetald bonus som indikatorvariabel endast för observationer med 
gjord nedskrivning och med CFt+2 som beroende variabel (n=148) 

Variabler Bonus utbetald Bonus ej utbetald 

CFt 0.817*** 0.800*** 

WOt -0.325 -0.001** 

ΔARt -0.063 -0.113 

ΔINVt 0.056 -0.079 

ΔAPt -0.062 0.052 

DEPt 0.167 -0.417 

OTHERACCt 0.080 0.072 

Intercept 1.883 3.947 

N 42 106 

***Signifikant på 1% **Signifikant på 5% *Signifikant på 10% 
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Appendix 2: Histogram med datamaterialets densitet och residualer.  
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