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Sammanfattning  

 

Titel: Nedskrivning av goodwill i svenska börsnoterade bolag 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Frida Nilsson och Charlotta Söderlund 

 

Handledare: Peter Lindberg  

 

Datum: 2018 - Juni 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om goodwillnedskrivningar fungerar som 

signaleringseffekter avseende framtida kassaflöde. 

 

Metod: I den här uppsatsen har en hypotesprövning genomförts där vi använt oss av en 

deduktiv ansats och en kvantitativ forskningsmetod för att samla in data från databasen 

Retriever och NASDAQ. Med hjälp av insamlad data har en regression och 

korrelationsanalys genomfört för att studera ifall en nedskrivning av goodwill är en pålitlig 

signaleringseffekt på kassaflödet.    

 

Resultat och slutsats: Hypotesprövningen kunde inte förkasta H0, varken på en 5% eller 

10% signifikansnivå. Detta resulterade i att det inte finns något samband mellan en 

nedskrivning på goodwill och det framtida kassaflödet efter tre år.  

 

Uppsatsens bidrag: Resultatet bidrar till kunskap om hur svenska börsnoterade bolags 

goodwillnedskrivning inte visar ett minskat kassaflöde vilket kan stödja agentteorin och big 

bath om det opportunistiska handlandet. Vidare bidrar det till att investerare behöver 

undersöka de bakomliggande faktorerna till goodwillnedskrivningen samt att revisor bör bli 

mer involverade i nedskrivningsprövningen.     

 

Nyckelord: Goodwill, framtida kassaflöde, IAS 36, regressionsanalys



 

 

 

Abstract  

 

Title: Goodwill impairment in Swedish listed companies 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

 

Author: Frida Nilsson and Charlotta Söderlund 

 

Supervisor: Peter Lindberg  

 

Date: 2018 – June  

 

Aim: The purpose of this study is to investigate if goodwill impairments has a signaling 

effect regarding the future cash flow on a long term.    

 

Method:  This study built around a hypothesis test with a deductive approach and a 

quantitative research method. Data are gathered from the database Retriever and NASDQ that 

we used to do a regression analysis to study if a goodwill impairment has a trustworthy 

signals effect regarding the future cash. 

  

Result and Conclusions: The study’s results show that we can’t reject H0 on a 5% or a 10% 

significant level. This lead to the conclusion that it does not exist a relationship between a goodwill 

impairment and a future cash flow after three years.  

 

Contribution of the thesis: The study’s results contribute to knowledge that shows that 

Swedish listed companies does not show a negative future cash flow after a goodwill 

impairment. This support the agency theory and big bath concerning opportunistic behavior. 

Furthermore, investors should investigate underlaying factors to the goodwill impairment and 

that the auditor should be more involved with the impairment test.      
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1.Inledning 

 

Tanken med goodwill är att den ska representera företagets värde och framtida avkastning. I 

och med att en förändring av redovisningsstandarderna har flyttat över makten för 

värderingen av goodwill till företagsledaren har det skapats en gråzon för vad som är tillåtet 

inom standarderna. Det finns därför skäl att misstänka att goodwill inte värderas med rätt 

motiv (Jarva, 2009). Guth och Macmillan (1986) förklarar att företagsledare är vinstdrivande 

och har samtidigt ett egenintresse, varför det pekar på att företagsledaren kan tänkas handla 

efter vad som passar företaget bäst. 

  

International Accounting Standards Board (IASB) är det ramverk som används i Europa. 

AbuGhazaleh, Al-Hares, Alrefaei och Roberts (2011) förklarar att IASB i mars år 2002 

presenterade ett förslag om att anpassa sig efter International Financial Reporting Standards 

(IFRS). 1 januari 2005 genomfördes förslaget som lagts fram 2002 och samtliga 

marknadsnoterade bolag i Europa tvingades att ändra till IFRS. Onali, Ginesti och Ballestra 

(2017) förklarar att detta även gäller koncernredovisning i Sverige som sedan dess tillämpar 

redovisningsstandarden IFRS. Det finns andra ramverk som gjort liknande ändringar, 

däribland Financial Accounting Standards Board (FASB), som Jarva (2009) menar används i 

USA. Beckman och Beckman (2016) pekar på att även om likheter finns mellan FASB och 

IFRS skiljer de sig också åt. Författarna menar att detta främst gäller definitioner av intäkter, 

skulder, kostnader och inkomster samt värderingsprinciper. 

  

När nya IFRS infördes i Sverige medföljde det också ett nytt förhållningssätt till goodwill 

som innebär att företagen inte längre ska göra årliga avskrivningar. Detta förklarar Deegan 

och Unerman (2011) bidrog till att goodwill tidigare blev helt avskriven med tiden. Företagen 

får nu istället en möjlighet att skriva ned goodwill ifall den inte är bokförd till verkligt värde 

vid varje bokslut. Efter anpassningen till IFRS kan det därför antas att det nu är färre företag 

som gör nedskrivningar än vad det var avskrivningar av goodwill tidigare. Detta menar även 

Bepari och Mollik (2015) som pekar på skillnaden mellan den nu frivilliga nedskrivningen 

kontra den tidigare tvingande avskrivningen. Författarna förklarar att det kan finnas andra 

faktorer som avgör huruvida nedskrivning av goodwill genomförs eller inte. Även Gauffin 

och Thörnsten (2010) påpekar att goodwillnedskrivningar i mycket mindre utsträckning sker 

efter att IFRS infördes, jämfört med innan.  
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Nagar och Sen (2017) menar att goodwill skapas genom ett företagsförvärv, när ett företag 

köper ett annat för ett högre värde än dess nettotillgångar är värderade till. Detta torde 

signalera till intressenter att detta är en investering som kommer kunna bidra till framtida 

avkastning. Tidigare skrevs alltid goodwill av linjärt över ett bestämt antal år. Detta innebar 

att en avskrivning inte signalerade något särskilt och gjorde inte heller någon skillnad på kort 

och lång sikt. Cheng, Peterson och Sherrill (2017) menar att detta ändrades i och med den nya 

anpassningen år 2005 i IASB. AbuGhazaleh et al. (2011) menar att ramverket ändrades för att 

goodwill skulle spegla det verkliga värdet. Cheng et al. (2017) förklarar samtidigt att den 

frivilliga nedskrivningen nu gör att en goodwillnedskrivning ska signalera ett minskat 

kassaflöde och då också minska förväntningarna hos investerare. 

  

 1.1 Problematisering 

Ratih och Reni (2015) anser att det finns olika tillvägagångssätt för hur företagen ska 

redovisa. Stent, Bradbury och Hooks (2017) menar att de olika tillvägagångssätten 

uppkommer genom att företagsledarna kan utnyttja gråzonerna i redovisningens ramverk till 

deras fördel. Stent et al. (2017) kallar detta för accounting choice, vilket innebär att 

företagsledarna ställs inför val när de ska värdera sina tillgångar. Även Ferramosca, Greco 

och Allegrini (2017) pekar på användandet av accounting choice och har i sin studie av 

amerikanska bolag kommit fram till att företagen är benägna att manipulera resultatet. 

  

Davide, Elisa, Ferrari och Pisano (2016) anser att vinstmanipulering är vanligt 

förekommande inom redovisning. Davide et al. (2016) förklarar att vinstmanipulering varit 

populärt att studera sedan en lång tid tillbaka, vilket även Gunny (2005) anser och menar att 

det började redan på ett tidigt 1960-tal. Davide et al. (2016) förklarar att det finns tre sätt att 

vinstmanipulera resultatet. Författarna menar att det första sättet går ut på att jämna ut 

resultatet över åren för att undvika toppar och dalar. De andra två sätten innebär att företagen 

höjer eller sänker resultatet för perioden, beroende på vad som vill uppnås. Ett sätt för 

företagsledare att manipulera resultatet menar Jarva (2009) är genom värdering av goodwill 

vilket påverkar investerarnas förväntningar.  

 

Santoso och Sebayang (2017) beskriver agentteorin, vilket bygger på att värderingen av 

goodwill påverkas av andra orsaker än dess verkliga värde. Teorin grundar sig i att 
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företagsledare systematiskt ger vilseledande information om företagets ekonomiska situation 

genom att manipulera resultatet i redovisningen. Ciocan (2017) menar att metoder som 

används av företag för att tillfälligt minska sina resultat kallas big bath och används främst av 

nytillsatta chefer. Šapkauskienė och Leitonienė (2014) menar att goodwill har stor betydelse 

för bokslutet främst eftersom goodwill hos vissa företag kan utgöra en väldigt stor del av 

balansräkningen. Detta leder till att en påverkan på goodwill i dessa fall får en stor påverkan 

på företagets totala tillgångar. 

 

AbuGhazaleh et al. (2011) förklarar att värderingen av goodwill kommer att vara viktig för 

vidare bedömning av framtida kassaflöde hos företagen och att en nedskrivning av goodwill 

ska signalera ett minskat framtida kassaflöde. Davide et al. (2016) påpekar att goodwill har 

en större betydelse, jämfört med andra tillgångar, att signalera det framtida kassaflödet. 

Watts (2003) förklarar att agentteorin däremot förutser att företagsledare kommer att använda 

sig av goodwill för att värdera det till det belopp som gynnar dem själva mest. Watts (2003) 

menar att företag både kan göra en för stor nedskrivning men också undvika att göra en 

nedskrivning som egentligen behövs. Jarva (2009) anser vidare att en nedskrivning av 

goodwill ska spela stor roll för dess signaleringseffekt men att det inte alltid är så. Teorier 

som kan förklara varför det inte är så, menar Jarva (2009), är agentteorin. Signaleringen 

behöver därför inte vara helt tillförlitlig. Jarva (2009) menar att goodwill ger utrymme för 

vinstmanipulering efter det att standarderna ändrades från årliga avskrivningar till 

nedskrivningsprövningar eftersom det ska värderas till verkligt värde. 

 

Watts (2003) som studerat amerikanska bolag menar att SFAS 142 (tillhör amerikanska 

ramverket FASB) använder sig av det framtida kassaflödet när beslut fattas om en eventuell 

nedskrivning, vilket gör att företagsledaren får ett stort spelrum när de ska värdera goodwill. 

Därför menar Watts (2009) att han ställer sig negativ till denna värdering då den ger 

möjlighet till manipulering. Barth (2006) ställer sig däremot positiv till att goodwill ska 

värderas till verkligt värde efter att ha studerat amerikanska bolag. Detta för att Barth (2006) 

menar att den ger mer användbar information för både investerare och ledningen då den säger 

något om den framtida ekonomiska situation företaget står inför. 

   

Enligt Bostwick, Krieger och Lambert (2016), som också studerat amerikanska bolag, är 

kassaflödet ytterst relevant att ta del av för att få en överblick över företagets framgång. 

Bostwick et al. (2016) menar att en nedskrivning av goodwill ofta är en faktor som bortses 
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ifrån när kassaflödet ska förutspås, även fast nedskrivningen bör ses som en 

signaleringseffekt, både på lång och kort sikt. Den korta sikten skriver Doyle och Logan 

(2012) kan definieras att vara allt från 4 timmar till 72 timmar. Doyle och Logan (2012) anser 

att signaleringseffekten på kort sikt studeras bäst genom att undersöka aktiekurserna vid en 

goodwillnedskrivning. Flera studier på detta har redan gjorts, bland annat av Cheng et al. 

(2017), Feng och Lev (2011), Henning, Lewis och Shaw (2000) samt Doyle och Logan 

(2012), vilka alla visar på ett samband mellan en goodwillnedskrivning och minskade 

aktiekurser.  

  

Cheng et al. (2017) menar att det behövs fler studier för att se hur goodwillnedskrivningar 

påverkas på lång sikt. Jarva (2009) har gjort en studie om just detta där han har undersökt hur 

en goodwillnedskrivning på lång sikt, definierat till 3 år, påverkar kassaflödet i amerikanska 

bolag. I studien kunde Jarva (2009) inte hitta något samband mellan nedskrivningar av 

goodwill och kassaflöde efter tre års tid och ger som förslag till vidare forskning att göra 

liknande studier på andra länder. 

  

Ferramosca et al. (2017), Jarva (2009), Watts (2003), Bostwick et al. (2016) och Barth (2006) 

har alla gjort välgrundade studier på amerikanska bolag som använder FASB gällande 

goodwillnedskrivningar, kassaflöden, signaleringseffekter och vinstmanipulering och detta är 

därför inget ämne som vi anser är i behov av mer forskning. Det finns däremot inte studier 

kring signaleringseffekten av en goodwillnedskrivning och det framtida kassaflödet på 

företag som tillämpar IFRS. Vi menar därför att det finns ett gap och behov av studier. Detta 

eftersom Deegan och Unerman (2011) menar att nedskrivningsprövningar är hårdare vid 

tillämpning av IFRS jämfört med FASB. Jarva (2009) anser samtidigt att liknande studier 

som redan gjorts behövs på länder med andra ramverk. Fokus i vår studie kommer därför vara 

att undersöka om goodwillnedskrivningar är en pålitlig signaleringseffekt för kassaflödet de 

kommande åren i svenska börsnoterade bolag. 

  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om goodwillnedskrivningar fungerar som 

signaleringseffekter avseende framtida kassaflöde. 
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2 Referensram 

 

För att ge läsaren förståelse kring det valda ämnet utformas en referensram med hjälp av en 

allmän och teoretisk referensram samt tidigare forskning. Referensramen leder slutligen fram 

till en utformning av den hypotes som vidare ska testas. Studiens syfte fokuserar på att 

undersöka om en goodwillnedskrivning får någon påverkan på framtida kassaflöden. För att 

kunna undersöka detta är det viktigt att se vad tidigare forskning kommit fram till om ämnet 

och kringliggande begrepp, principer och standarder. 

 

2.1 Allmän referensram 

2.1.1 Redovisningsramar 

Idag finns det inget gemensamt ramverk inom redovisning som används för alla länder i 

världen. Samtliga börsnoterade företag i EU-länder har anpassat sig till IASB 

redovisningsstandard IFRS, förklarar Deegan och Unerman (2011). Många studier är idag 

baserade på amerikanska bolag där ramverket FASB används (Ferramosca et al., 2017, Jarva, 

2009, Watts, 2003 och Barth, 2006) och som idag skiljer sig från IASB. Deegan och 

Unerman (2011) menar att även om FASB och IASB underförstått resonerar lika, finns ändå 

skillnader mellan dessa ändå. Därför är det relevant att studera företag med ramverket IASB 

menar Deegan och Unerman (2011). 

  

Deegan och Unerman (2011) definierar en tillgång, utifrån IASB paragraf 49 (a), som en 

resurs som kontrolleras av företaget och som finns på grund av en tidigare händelse. Den 

förväntas även ge framtida ekonomiska fördelar till företaget. Deegan och Unerman (2011) 

menar att FASB definierar en tillgång liknande, där den ska uppfylla följande tre kriterier: 

  

1. Det måste förväntas ge framtida ekonomiska fördelar 

2. Den rapporterade enheten måste kunna kontrollera tillgången som förväntas ge 

upphov till ekonomiska fördelar. 

3. Transaktionen eller händelsen som ger den ekonomiska fördelen måste ha skett. 

  

 Deegan och Unerman (2011) beskriver att FASB har haft en stor påverkan på IASB gällande 

värderingen av tillgångar. IASB har blivit influerad av FASB när de införde 

redovisningsstandarden IFRS år 2005. Deegan och Unerman (2011) förklarar att det innebar 



 

6 

 

att företagen gick från att värdera tillgångar till historiskt värde till att istället använda sig av 

verkligt värde. Detta har skapat en längre tidsåtgång och högre kostnader vid värdering av 

balansposter då det inte alltid är en självklarhet vad posten är värd idag menar Deegan och 

Unerman (2011). 

  

Skillnader mellan ramverken som Deegan och Unerman (2011) tar upp är definitioner och 

vilka värderingsprinciper som används. Värdering av goodwill i de olika ramverken ser olika 

ut, dock förbjuder båda återföring av nedskrivningar av goodwill (SFAS 142, IAS 36). FASB 

testar behovet av nedskrivning genom att ställa den immateriella tillgångens bokförda värde 

mot det verkliga värdet (SFAS 142, 2011). IFRS undersöker istället nedskrivningsbehovet 

genom att jämföra det redovisade värdet med återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det 

högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader eller nyttjandevärdet (nuvärdet av 

tillgångens framtida kassaflöde) (IAS 36, 2004). 

  

Detta tyder på att prövningen av nedskrivningar är hårdare i Sverige än i USA eftersom testet 

i Sverige berör flera kassagenererande enheter och kan resultera i att fler företag skriver ner 

goodwill i Sverige än i USA (SFAS 142 2001, IAS 36 2004). Det kommer därför, menar 

Deegan och Unerman (2011), att vara svårare för svenska företag att skriva ned tillgångar 

utifrån sitt eget självintresse. Därför är det intressant att komplettera studierna på 

amerikanska företag med studier på svenska företag som applicerar IFRS. Även Deegan och 

Unerman (2011) menar att studier på företag som redovisar enligt IFRS är relevant att göra. 

  

Det finns även skillnader mellan K3 och IFRS gällande hanteringen av goodwill. Enligt K3, 

som är accepterat att applicera för svenska icke-noterade bolag, skrivs goodwill av över en 

sannolik nyttjandeperiod precis som andra tillgångar. Inom K3 används fortfarande den 

linjära avskrivningsmetoden för att periodisera kostnader och goodwill får en begränsad 

nyttjandeperiod. Inom IFRS ses det som att problematiken ligger i att det inte går att avgöra 

nyttjandeperioden för goodwill och den är därför svår att beräkna (IFRS-volymen 2016). På 

grund av denna syn på nyttjandeperioden har IFRS istället valt att företagen varje år prövar 

om goodwill ska skrivas ned på grund av minskat värde. Därför är det viktigt att använda sig 

av enbart börsnoterade företag i Sverige vid en undersökning på signaleringseffekten av 

goodwillnedskrivningar. 
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2.1.2 Värdering av goodwill 

Nagar och Sen (2017) menar att goodwill skapas genom ett företagsförvärv, när ett företag 

köper ett annat för ett högre värde än dess nettotillgångar är värderade till. Författarna 

förklarar att företaget här förväntar sig positiva effekter av förvärvet. I IAS 38, punkt 8 

definieras den immateriella tillgången goodwill som en icke-monetär tillgång utan fysisk 

form. Marton, Lundqvist och Pettersson (2016) tar upp IAS 36 punkt 12 där de externa och 

interna faktorerna (se figur 1) ska beaktas när företaget tar ställning till om en nedskrivning 

behöver göras. Med andra ord ska nedskrivningen signalera att de positiva effekterna 

företaget förväntade sig vid förvärvet inte längre kommer att kunna realiseras. Jarva (2009) 

menar att investerare i och med detta minskar sina förväntningar på det framtida kassaflödet.  

  

 

 

 

 

Figur 1. Egen figur över de interna och externa informationskällorna som bör beaktas när en 

nedskrivningsprövning av goodwill ska göras. Baserade på Marton et al. (2016). 

  

Vid en nedskrivning kan företag vidta åtgärder som avviker från redovisningsstandarderna 

menar Rahm, Sandell och Svensson (2016). Författarna anser där att goodwill är en post som 

är lättare att manipulera för ett bättre resultat. Detta förklarar Rahm et al. (2016) beror på att 

goodwill består av mer diffusa begrepp som “förväntade”, “verksamhet” och “framtid”. 

Gauffin och Nilsson (2014) menar därför att det enligt IFRS ska lämnas en kvalitativ 

beskrivning av de faktorer som utgör redovisad goodwill för att ge investerare en bättre 

förståelse. 

  

•Höjda marknadsräntor/avkastningskrav

•Företagets redovisade kapital överstiger börsvärdet.

•Utveckling inom teknologi, marknad, lagstiftning, 
ekonomi.

•Tillgångens marknadsvärde har minskat kraftigt under 
perioden.

Externa

•Väsentliga förändringar har skett under perioden eller 
förväntas inom en snar framtid. 

•Den interna rapporteringen indikerar att tillgångens 
avkastning är sämre än vad som tidigare antagits.

•Tillgången är tekniskt föråldrad eller skadad.
Interna
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Massoud och Raiborn (2003) menar att nedskrivningar av goodwill kom till för att uppnå en 

mer transparent redovisning men att det även ger företagen chansen att välja att göra 

nedskrivningar av en opportunistisk anledning. I studien av Massoud och Raiborn (2003), 

som är gjord på företag som använder FASB, undersöktes avskrivningarnas storlek år ett 

jämfört med år två. Resultatet visade att samtliga företag ökade nedskrivningen år två med 

14% till 32% mer än vad avskrivningarna skulle ha varit. En annan undersökning på 

amerikanska företag, gjord av Huefner och Largay (2004), visade en ökning av 

nedskrivningar bland företag gentemot den tidigare avskrivningen. 

  

Sun (2016) har också undersökt amerikanska företag och sett till sambandet mellan 

nedskrivningens storlek och chefens erfarenhet och fann att nytillsatta chefer med mindre 

erfarenhet tenderar att göra större nedskrivningar än chefer som har haft sin position under 

flera års tid. Denna teori kallas big bath och beskrivs vidare i 2.2.2.1. Sun (2016) menar att 

det inte behöver betyda att nytillsatta chefer vill manipulera resultatet utan snarare att erfarna 

chefer har bättre bild av företagets kassaflöde och lättare kan uppfylla upplysningskraven om 

väsentliga antaganden till nedskrivningen som måste finnas i årsredovisningen.  

  

Jarva (2009) menar att det är två saker som kan påverka nedskrivningen av goodwill. Han 

förklarar att det första är storleken på företagen, då han menar att mindre företag kan ha 

svårare rent ekonomiskt eller kunskapsmässigt att göra en korrekt bedömning av hur stor 

nedskrivningen bör vara. I sitt resultat finner Jarva (2009) att även mindre företag kan 

genomföra acceptabla nedskrivningsprövningar. Det andra som Jarva (2009) tar upp är den 

påverkan av nedskrivningen som företagsledaren använder sig av för att vinstmanipulera (se 

mer under 2.2.2), exempelvis genom big bath.  

2.1.3 Kassaflöde 

Drefeldt och Törning (2013) beskriver företagets kassaflöde genom att förklara att det 

handlar om pengar som strömmar in och ut ur företaget. Enligt Drefeldt och Törning (2013) 

kan likvida medel vara mer än bara kassa och bank. Författarna menar att det antingen kan 

vara kassamedel, disponibla tillgångar hos banker eller kortfristiga likvida placeringar som 

lätt kan omvandlas till ett känt belopp. Kinnunen och Koskela (1999) förklarar att en 

kassaflödesanalys kan visa hur stabilt ett företags betalningsströmmar av likvida medel är. 

Kassaflödesanalysen kan, enligt Kinnunen och Koskela (1999), delas in i tre delar där den 

första är den löpande verksamheten, den andra är investeringsverksamheten och den sista är 
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finansieringsverksamheten. Den löpande verksamheten kallas även för det operativa 

kassaflödet och är ett mått som ofta nämns i årsredovisningar, menar Kinnunen och Koskela 

(1999). 

2.1.3.1 Operativa kassaflödet 

I det operativa kassaflödet ingår inbetalningar från kunder, utbetalning till leverantörer, lager 

samt av- och nedskrivningar (IFRS-volym, 2016). Operativa kassaflödet ser till de in- och 

utbetalningar som företaget har och är den del av kassaflödet där vi får en uppfattning om 

företaget faktiskt tjänar några pengar och är lönsamt. Det är främst kostnader för den löpande 

verksamheten som ska täckas, därefter kan företaget besluta om ett eventuellt överskott till 

investerare ska delas ut (IFRS-volym, 2016). 

  

Drefeldt och Törning (2013) menar att en goodwillnedskrivning minskar företagets 

tillgångar, vilket i sin tur gör att goodwillnedskrivningen får en signaleringseffekt på 

kassaflödet. Bostwick et al. (2016) menar att även om en nedskrivning av goodwill inte 

egentligen är något som påverkar kassan är det ändå en viktig signaleringseffekt för att 

förutse kassaflödet i framtiden då det sänker investerares förväntningar. Hayn och Hughes 

(2006) visar i sin studie att en nedskrivning av goodwill kan speglas i det operativa 

kassaflödet i upp till tio år. 

  

Jarva (2009) påpekar att även om det är allmänt accepterat att en goodwillnedskrivning är en 

signaleringseffekt på att kassaflödet kommer att minska, så är det viktigt att komma ihåg att 

det kan finnas andra faktorer som påverkar nedskrivningen. Dessa faktorer handlar om att 

företagen använder nedskrivningen av goodwill för att kunna påverka resultatet, snarare än 

att värdera den till verkligt värde. Detta skulle kunna innebära att nedskrivningen inte är 

någon pålitlig signaleringseffekt av kassaflödet. 

  

2.2 Teoretisk referensram 

2.2.1 Positiv redovisningsteori 

Santoso och Sebayang (2017) beskriver i sin artikel skillnaden mellan positiv 

redovisningsteori och normativ redovisningsteori. De förklarar att den normativa teorin var 

den teori som först tog fart och som diskuterade hur företag borde redovisa i sina finansiella 

rapporter. Den positiva teorin, även kallad den deskriptiva, har lagt vikt på att undersöka hur 



 

10 

 

företag väljer att redovisa samt förklara samband inom redovisningen. En av delarna inom 

den positiva teorin har lagt mycket vikt på att studera samband mellan siffrorna i den 

finansiella rapporten, aktiepriser och avkastningen beroende på vilken metod som används 

men också hur företagsledare kan handla på ett opportunistiskt sätt för att eventuellt 

manipulera resultatet i den önskade riktningen (Santoso och Sebayang, 2017). Detta är något 

som Jarva (2009) menar är lättare att göra med en goodwillnedskrivning. 

2.2.1.1 Agentteori 

Agentteorin utvecklades av den positiva redovisningsteorin och fokuserar på relationen 

mellan principalen (kan vara investerare och intressenter) och agenten (företagsledare). Det är 

den första teorin som godkände att informationskostnader och transaktionskostnader existerar 

på grund av en sådan relation. Deegan och Unerman (2011) förklarar att grunden i teorin är 

att agenten handlar efter sitt egna självintresse, vilket innebär att det kan finnas olika 

intressen mellan agenten och principalen. 

  

Bosse och Phillips (2016) beskriver teorin som en svår relation mellan två parter eftersom 

både principalen och agenten vill maximera resultatet efter sitt eget självintresse. Författarna 

förklarar att problem uppstår på grund av skilda intressen, samtidigt som agenten har bättre 

insyn och därför kan styra över informationen till principalerna. Genom att styra över 

informationen till principalen menar Bosse och Phillips (2016) att agenten kan möta de 

förväntningar som principalerna har för att på så sätt manipulera dem.   

 

Jarva (2009) anser att agentteorin spelar en stor roll i nedskrivningsprövningar då den ger 

agenten stort utrymme att utgå från subjektiva värderingar och har därför en teori om att 

nedskrivningar kan göras av fel anledning. Jarva (2009) pekar på att agenterna kan 

manipulera nedskrivningar på två olika sätt. Det första sättet är att företagsledaren gör för 

stora nedskrivningar, vilket påverkar den signaleringseffekt som nedskrivningen ska ha på 

kassaflödet negativt. Detta eftersom att den kommer att bli missvisande och inte längre 

signalera det den är tänkt att göra. En för stor nedskrivning kommer att signalera ett minskat 

kassaflöde, vilket här kanske inte är fallet. Det andra sättet är då motsatsen, att undvika att 

göra nedskrivningar. Det kan också påverka signaleringseffekten av det framtida kassaflödet 

negativt och vara missvisande. 
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2.2.2 Vinstmanipulering 

Ciocan (2017) förklarar att vi idag lever i en värld där information och dess signalering har en 

väldigt viktig och central betydelse för oss. Vad är det som händer när vi inte kan lita på den 

information och den signaleringseffekt vi får? När någon manipulerat den för att få oss att 

fatta ett visst beslut? Detta frågar sig Ciocan (2017). Stolowy och Breton (2000) menar att 

accounts manipulation, alltså att manipulera redovisningen kan gå ut på att manipulera både 

för att maximera och minimera resultatet, beroende på vad som vill uppnås. 

  

Stolowy och Breton (2000) beskriver att vinstmanipulering är en del av att manipulera 

redovisningen. Gunny (2005) beskriver det som att vinstmanipulering kan delas in i tre olika 

kategorier; fraudulent accounting, accruals management och real earnings management. Där 

fraudulent accounting innebär att företagsledaren inte alls tar hänsyn till vilka regler och lagar 

som gäller, vilket indirekt gör att det blir olagligt. Gunny (2005) berättar vidare att accruals 

management är ett sätt att påverka resultatet. Här förhåller sig företagen till de lagar och 

regler som satts upp, men utnyttjar sina periodiseringar där företagen kan dölja eller maskera 

sitt verkliga ekonomiska resultat. Sista kategorin, real earnings management, som Gunny 

(2005) tar upp, innebär att företagen vidtar åtgärder som avviker från rekommendationerna 

från ramverken vilket gör att gråzonerna utnyttjas för att visa ett bättre resultat. 

  

Stolowy och Breton (2000) menar också att vinstmanipulering är ett sätt för företagen att nå 

ett förväntat resultat och på detta sätt kunna kontrollera och påverka hur investerare ser på 

företaget. Jarva (2009) menar vidare att nytillsatta VD:ar kan vara mer benägna att göra detta 

för att framställa deras prestationer i företaget till det bättre. Stolowy och Breton (2000) 

trycker även på att det finns två anledningar till att företagen använder vinstmanipulering och 

det är för att få mer pengar i företaget genom nyemission av aktierna eller för att öka 

marknadsvärdet. Detta kan vara ett sätt att tillfälligt hålla kostnader borta för att förbättra 

årets resultat, menar Stolowy och Breton (2000). Författarna poängterar dock att detta endast 

är en kortsiktig lösning och att företagen förr eller senare kommer behöva redovisa dem 

kostnaderna också. 

2.2.2.1 Big bath 

Schipper (1989) förklarar att teorin om big bath förekommer inom vinstmanipulering och 

används av företagsledare för att tillfälligt minska resultatet. Även Ciocan (2017) anser att 

metoder som företag använder sig av för att tillfälligt minska sina resultat kallas för big bath. 
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Ciocan (2017) förklarar att företagen gör detta för att sedan kunna visa på ett ökat resultat i 

framtiden. 

  

Davide et al. (2016) anser att användandet av big bath gör att företagen sänker sina resultat. 

Ciocan (2017) menar att metoden främst används av nytillsatta VD:ar på företag som gör en 

omotiverat stor nedskrivning av goodwill. Beatty och Weber (2006) menar att en nytillsatt 

VD kan vilja skriva ner goodwill under sitt första år för att på så sätt minska förväntningarna 

hos investerare. Författarna menar att utomstående på detta sätt blir manipulerade av 

företaget.  

 

Nieken och Sliwka (2015) förklarar att en nytillsatt VD kan göra en stor nedskrivning det 

första året för att på så sätt få det att verka som att den tidigare VD:n bär skulden för det 

dåliga resultatet. Detta för att själv kunna ta åt sig äran de kommande åren om resultatet blir 

bättre. Ramanna och Watts (2012) anser också att en nytillsatt VD är mer benägen att 

använda sig av big bath, vilket dessutom Darrough, Guler och Wang (2014) instämmer med. 

  

Enligt Jordan och Clarke (2015) handlar big bath om att företag värderar goodwill för att 

skriva ner direkt efter företagsförvärvet. Li och Sloan (2017) menar istället att chefer väntar 

med att skriva ner goodwill för att visa en bättre bild av företaget för att inte förlora 

investerare. Det Ciocan (2017) menar är att redovisningsstandarderna är flexibla och ger 

utrymme för företagsledarna att göra egna tolkningar. Därför kan företagen redovisa ett 

försämrat resultat för att framöver kunna undvika nedskrivningar av goodwill och visa ett 

bättre resultat. 

  

2.3 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som behandlar goodwillnedskrivning och dess signaleringseffekt är 

till största del gjord på amerikanska bolag. Detta gör att vår utgångspunkt tar avtryck i vad 

den tidigare forskning gjord på företag, som använder ramverket FASB, har sagt. Även om 

skillnader finns mellan FASB och IASB bör det ändå ses som att stöd kan tas ur 

nedanstående forskning då stora likheter kring värdering till verkligt värde finns. 

  

Det Ciocan (2017) undersöker i sin studie är inte något särskilt ramverk utan snarare om det 

går att både vara kreativ i sin redovisning, samtidigt som företagen håller sig till 
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redovisningsstandarderna om att återspegla verkligt värde. Enligt Ciocan (2017) finns det i 

standarderna något som författaren kallar för gråzoner, där det är upp till var och en att tolka 

vad lagen säger. Ett exempel på en sådan gråzon menar Ciocan (2017) är big bath där 

nytillsatta chefer kan manipulera resultatet genom en överdriven goodwillnedskrivning. 

Nytillsatta chefer kan, förklarar Ciocan (2017), agera på detta sätt eftersom gråzonerna i 

standarderna tillåter dem att värdera företagets goodwill efter subjektiva bedömningar. 

Ciocan (2017) menar att det inte är olagligt att manipulera resultatet inom dessa gråzoner 

men att det inte är långt ifrån. Författaren menar därför också att det kommer vara svårt att 

både vara kreativ i sin redovisning och samtidigt hålla sig till de redovisningsstandarder som 

finns. 

  

Li och Sloan (2017) har i sin undersökning jämfört skillnaden mellan hur amerikanska 

företag gör en goodwillnedskrivning nu efter anpassning av deras standarder när de ska 

värdera till verkligt värde. Li och Sloan (2017) fann i sin studie att företag, nu efter 

anpassningen, antingen har övervärderat sin goodwill eller plötsligt gör oförutsägbara 

nedskrivningar av den. Författarna menar att de genom sin studie kan visa på att företag 

utnyttjar den gråzon som uppstår i och med att de själva ska värdera sin goodwill och 

värderar efter att förbättra sitt resultat snarare än till det verkliga värdet. Detta visar att även 

Li och Sloans (2017) studie kommer fram till att big bath används inom företag i USA. 

  

Bens, Heltzer och Segal (2011) har sett till marknadsreaktionen när goodwill skrivs ned och 

finner i sin studie att ju större nedskrivningen är desto mer går företagets börsvärde ned. 

Författarna menar även på att en goodwillnedskrivning som sker oväntat påverkar börsvärdet 

mer än en nedskrivning som är väntad. Bens et al. (2011) förklarar att en oväntad 

nedskrivning kommer till på grund av användandet av exempelvis big bath eller agentteorin. 

En sådan nedskrivning påverkar mer än en nedskrivning som kommer utav att goodwill 

värderas till verkligt värde (det som ses som en väntad nedskrivning). 

  

Jarva (2009) anser också att big bath och agentteorin existerar och väljer att testa denna teori 

på amerikanska företag genom att jämföra goodwillnedskrivningens signaleringseffekt på ett 

framtida kassaflöde ett, två och tre år fram i tiden. Jarva (2009) kan i sin studie finna ett 

samband mellan en goodwillnedskrivning och ett framtida kassaflöde för ett och två år fram i 

tiden. Han lyckas dock inte finna ett statistiskt samband med kassaflödet det tredje året. Jarva 

(2009) menar själv att detta kan bero på att big bath används. Jarva (2009) väljer därför att 
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testa om företag med omstrukturering i ledningen gör det svårare att förutse kassaflöden 

vilket han också finner bevis för. Detta eftersom sambandet mellan nedskrivning och 

kassaflöde minskade hos företag som gjort omstrukturering i ledningen. 

  

Utgångspunkten för svenska börsnoterade koncerner är att deras goodwill ska värderas till 

verkligt värde enligt IFRS redovisningsstandard. Många författare ovan pekar på de gråzoner 

som finns inom ramverket vilket utnyttjas när goodwill ska värderas till verkligt värde. När 

goodwill värderas till verkligt värde och företagsledaren väljer att göra en nedskrivning ger 

det en signaleringseffekt att det framtida kassaflödet kommer minska. Samtidigt tas studier 

gång på gång fram som visar att agentteorin och big bath påverkar, snarare än verkligt värde. 

  

Bens et al. (2011) menar att när agentteorin och big bath används får det en större påverkan 

än en motiverad nedskrivning genom verkligt värde. Ciocan (2017) menar på att det inte går 

att vara både kreativ i sin redovisning och helt hålla sig till de redovisningsstandarder som 

finns. Jarva (2009) lyckas inte finna något samband mellan en goodwillnedskrivning och 

kassaflödet tre år fram i tiden, vilket tyder på att den inte helt är värderad till dess verkliga 

värde utan att något annat påverkar.  Den tidigare forskningen ger stöd till att nedskrivningen 

av goodwill inom FASB använder agentteorin och big bath, vilket påverkar 

signaleringseffekten av den. Samtidigt menar Deegan och Unerman (2011) på att det ska vara 

svårare för företag som förhåller sig till IFRS redovisningsstandarder att använda sig av dessa 

teorier och att det därför bör undersökas. 

  

Med stöd av detta utformas en hypotes för att undersöka om signaleringseffekten mellan en 

goodwillnedskrivning och ett framtida kassaflöde finns bland svenska börsnoterade företag 

som använder sig av IFRS redovisningsstandard. 

  

H0 – En goodwillnedskrivning har ingen signaleringseffekt på kassaflödet tre år efter 

nedskrivningen. 

  

Inget samband finns mellan dessa variabler vilket då stödjer att teorier som agentteorin och 

big bath används. 

  

H1 – En goodwillnedskrivning har en effekt på kassaflödet tre år efter nedskrivningen. 
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Samband finns mellan dessa variabler vilket i sin tur skulle innebära att IFRS 

redovisningsstandarder används korrekt och goodwill värderas (och skrivs ned) till verkligt 

värde och kan återspeglas i det framtida kassaflödet. 
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3 Allmän metod 

 

 I det här avsnittet presenteras vårt metodval vilket har en deduktiv ansats och utgår från 

tidigare kapitel. Även populationen och datainsamling presenteras samt att våra hypoteser 

operationaliseras. Vi går igenom det kvalitetskrav som ställs på vår metod och metodkritik 

till den. Detta för att ge en djupare förståelse för tillvägagångssättet genom att använda oss 

av metodlitteratur. Efter detta kapitel följer en mer detaljerad genomgång av vår 

analysmodell i kapitel 4. 

 

3.1 Forskningsansats 

Inom forskningen beskrivs vanligtvis två olika ansatser, deduktiv och induktiv ansats som 

grundar sig i olika teorier menar Bryman och Bell (2011). Det deduktiva förhållningssättet 

letar efter förhållandet mellan teori och praktik, se figur 2. Medan Bryman och Bell (2011) 

istället menar att det induktiva förhållningssättet drar generaliserbara slutsatser på grundval 

av observationer, enkäter, intervjuer eller liknande. I vår uppsats utgår vi från en deduktiv 

ansats då vi utgår från teorier, exempelvis agentteorin och big bath, och kopplar den med 

praktiken. 

 

Figur 2. Deduktiv ansats (Bryman och Bell, 2011) 

  

Bryman och Bell (2011) presenterar den deduktiva ansatsmodellen (se figur 2), som den här 

uppsatsen bygger på, som följande. Utifrån teorin formas hypoteser som går vidare till 

1. Teori

2. Hypoteser

3. Datainsamling

4. Resultat

5. Hypoteserna 
bekräftas eller förkastas

6. Omformulering av 
teorin
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datainsamling och genomförandet. De sista stegen angriper resultat, utvärdering av 

hypoteserna och omformulering av teorin. Alla stegen kan följas i vårt arbete. I steg 1 

presenteras teorier i referensramen, för att sedan kunna utgå från dessa befintliga teorier och 

formulera våra hypoteser i steg 2.  I steg 3 samlar vi sedan in all data utifrån populationen 

som behövs för att kunna testa hypoteserna med en regressions- och korrelationanalys. 

Genom datainsamlingen och analysen presenteras ett resultat i kapitel 6, som representerar 

steg 4. När resultatet är fastställt går uppsatsen vidare till steg 5 och hypoteserna kommer 

utifrån resultatet att förkasta H0 eller inte. Utifrån detta presenteras en slutsats i steg 6, som 

också är det sista steget där vi bygger vidare på tidigare teorier med vårt bidrag studien 

kommit fram till. 

 

3.2 Metodval 

I den här uppsatsen använder vi en kvantitativ forskningsmetod, något som Bryman och Bell 

(2011) beskriver som en strategi där vi samlar in numeriska data och hittar en relation mellan 

teori och forskning med en deduktiv ansats. Vi kommer göra en korrelations- och 

regressionsanalys vilket är en sambandsanalys inom kvantitativ forskning. Detta gör vi för att 

undersöka om det finns ett samband mellan X och Y. Multivariat analys beskriver Bryman 

och Bell (2011) som en analys av tre eller flera variabler. För att säkerställa kvalitén i 

dataanalysen kommer vi därför att använda oss av en multivariat analys för att få fler 

oberoende variabler att jämföra sambandet med (se mer under kapitel 4). 

  

Vi väljer att göra studien över fyra år, så att vi får det året som goodwillnedskrivningen sker 

och sedan jämföra effekten av den tre år fram i tiden. Detta eftersom vi vill studera 

signaleringseffekterna på lång sikt. Att vi inte väljer en längre tidsperiod än 3 år beror på att 

längre tid mellan nedskrivningen av goodwill och det framtida kassaflödet gör det svårare att 

utesluta att andra faktorer har spelat in. Vi väljer vidare de år där all data är tillgänglig för oss 

och som ligger närmast i tiden. Därför väljer vi åren 2012–2015, för att vi inte har tillgång till 

allt material från 2017 och för att vi ska kunna få tillgång till utdelningar (som sker ett år 

efter) kan vårt sista år inte vara 2016 heller. 

  

Till grund i vår dataanalys tar vi stöd av en modell skapad av Jarva (2009) för att undersöka 

om det finns ett samband mellan goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöden. En 

goodwillnedskrivning menar Jarva (2009) ska signalera ett negativt framtida kassaflöde.  
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3.3 Population 

Vi gör en total populationsundersökning där vi inkluderar alla svenska företag noterade på 

Stockholmsbörsen. Databasen vi använder oss av heter Retriever Business och är en databas 

som har den data vi behöver. För att välja dem mest relevanta företagen utesluter vi företag 

som blivit registrerade efter 2012 och/eller som avregistrerat sig under 

undersökningsperioden 2012–2015. Ett annat kriterium för populationen är att företaget har 

goodwill. Företag som inte har goodwill är inte av betydelse och kommer därför att sållas ut. 

Det ses inte som ett bortfall utan det är så som den normala populationen ser ut. Eftersom vi 

inte gör något urval utan riktar oss till hela populationen påverkas vår studie inte i lika stor 

utsträckning av bortfall. Något som Bryman och Bell (2011) menar annars kan vara ett 

problem i kvantitativa studier. 

  

I Retriever Business finns inte företag som inte är aktiva idag, även om de var aktiva under 

2012–2015 och hade goodwill som skrivits ned. Detta förklarar Brown, Goetzmann, Ibbotson 

och Ross (1997), kallas survivorship bias. Vilket författarna här menar innebär att endast de 

företag som överlever processen finns kvar i undersökningen. Detta kan därför leda till 

felaktiga slutsatser anser Brown et al. (1997) 

  

Totalt finns det 773 antal företag i studien som stämmer in på populationskriterierna för 

svenska börsnoterade bolag som funnits mellan åren 2012–2015 och som ingår i en koncern. 

När företag som inte har goodwill utesluts återstår 245. Maximalt utfall på 

goodwillnedskrivning under denna period borde därför vara 245, om alla företag gjort 

nedskrivning på goodwill vid bokslutet. Utfallet innan lagförändringen hade gett det resultatet 

eftersom företagen gjorde årliga avskrivningar. Då utfallet vi får inte återspeglar detta kan vi 

redan se en effekt av lagförändringen som gjordes 2005. Vi får ett utfall att det totalt har 

genomförts 31 nedskrivningar på goodwill under tidsperioden, vilket motsvarar endast 

12,65% av möjliga nedskrivningar. Antal observationer vi kan använda oss av är därmed 31. 

Dessa 31 företag som vi använder oss av finns presenterade i bilaga 1. 

 

3.4 Datainsamling 

3.4.1 Primärdata 

För att kunna genomföra studien samlar vi data från årsredovisningar. Vi har valt att ta fram 

dessa från Retriever Business då det är en databas som Högskolan i Gävle har tillgång till. 
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Retriever Business är en databas som innehåller bokslutssiffror från svenska företag och 

koncerner som kan sammanställas och exporteras till Excel. Det finns historik tillgänglig 

sedan 10 år tillbaka i tiden vilket gör den lämplig att använda i vår studie då den inte löper 

längre tillbaka i tiden. Vi väljer att ta samtliga börsnoterade koncernbolag som finns listade i 

Retriever Business databas. Detta resulterade i att Aktietorget, First North, Large Cap, NGM 

Equity, NGM Nordic AIF, NGM Nordic MTF, Mid Cap och Small Cap var de som togs med. 

Data som vi samlar in hjälper oss att analysera goodwillnedskrivning år 0 med det framtida 

kassaflöde år 3. För att öka trovärdigheten, validiteten (se mer under 3.6.2), i studien har vi 

under analysen använt kontrollvariabler som ska bidra till ett mer informativt resultat som 

bidrar till användbar information (De veaux, Velleman och Bock, 2015). 

  

 Syftet med datainsamlingen är att kunna göra en regression- och korrelationsanalys. Här tar 

vi stöd av analysmodellen av Jarva (2009) för att få kunskap om den precisa data vi behöver 

från varje företag. Nedan (se tabell 1) följer de utvalda variabler vi använder i vår studie som 

även är inspirerade av dem som Jarva (2009) hade i sin analys: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Tabell 1. Egen tabell med variabler inspirerad från studien av Jarva (2009) Se mer under 

4.1. 

  

Retriever Business överför en del data direkt till Excel, vilket minskar risken för felaktiga 

siffror. Däremot har Retriever Business inte all information tillgänglig i databasen vilket gör 

att vi även kommer behöva inhämta data manuellt. Retriever Business kan inte ge oss 

information om det operativa kassaflödet och goodwillnedskrivningens storlek och hämtas 

därför manuellt från årsredovisningarna för samtliga företag. Slutligen har vi också fått hämta 

Jarvas analysmodell 

Operativa kassaflödet 

Kundfordringar 

Leverantörsskulder 

Lager 

Avskrivning 

Nedskrivning av goodwill 

Resultatet 

Årlig aktieavkastning 
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information om aktiekursen från Stockholmsbörsen NASDAQ då Retriever Business inte har 

information om detta.  För att sedan säkerställa att all data som hämtas automatiskt från 

Retriever Business är korrekt kommer vi att genomföra stickprov för att även kontrollera 

dessa emot årsredovisningen. 

  

För vidare analys och de slutliga testen överför vi den sammanställda data till programmet 

SPSS. I SPSS utför vi olika undersökningar för att komma fram till ett resultat. De två 

analyser vi använder är korrelationsanalys och regressionsanalys för att kunna förkasta H0 

eller inte genom att se om samband finns. 

3.4.2 Val av vetenskapliga teorier och principer 

I uppsatsen använder vi oss av vetenskapliga artiklar och kurslitteratur för att ge läsaren en 

bakgrund och större förståelse till de teorier vi redogör för i referensramen. Fokus ligger i att 

förklara agentteorin och big bath för att få en förståelse varför ledningsgruppen i ett företag 

kan handla på ett opportunistiskt sätt och inte alltid värdera goodwill efter det verkliga värdet. 

För oss är det viktigt att ta med flera perspektiv och ge läsaren en helhetsförståelse. Artikeln 

vi lägger störst vikt på i det här arbetet är Jarva (2009), som för 10 år sedan gjorde samma 

undersökning vi tänker göra. Jarva (2009) gjorde sin studie på amerikanska bolag där 

redovisningen styrs av FASB. I vår studie ser vi till svenska bolag där IFRS istället används. 

Det är inte bara i Sverige, utan alla EU-länder som använder den redovisningsstandarden, 

men det är Sverige som vi kommer att rikta in oss på. 

3.4.3 Forskningsetik 

Då denna studie bygger på kvantitativ forskningsmetod och den data som vi väljer att samla 

in redan finns, kan vi inte se att vår metod ska kunna påverkas ur ett etiskt och 

samhällsperspektiv. Allt material till analysen är hämtad från en offentlig databas som vi inte 

kan påverka. Eftersom vi inte har några enkäter eller intervjuer finns det ingen möjlighet att 

respondenterna som i detta fallet är företag kan ha blivit påverkade av oss. Detta skulle i så 

fall skett redan vid bokslutet i och med revisionen. I vårt fall är det dock viktigt att poängtera 

att vi endast använder oss av svenska noterade bolag vilket gör att resultatet inte är 

generaliserbart för hela världen. 
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3.5 Operationalisering 

Körner och Wahlgren (2005) menar att när något abstrakt ska förklaras utförs en 

operationalisering. Eftersom vi använder en deduktiv ansats kommer hypoteserna att 

operationaliseras för att bli mätbara. Vi använder oss av både oberoende variabler och en 

beroende variabel (operativa kassaflöde 2015) för att göra hypoteserna mätbara. 

  

Först mäter vi de oberoende variablerna, som delvis är komponenter till det operativa 

kassaflödet. Detta för att utesluta att andra faktorerna, utöver goodwillnedskrivningen, skulle 

påverka det framtida operativa kassaflödet. Sedan mäter vi utfallet av det verkliga operativa 

kassaflödet 2015 och undersöker dess samband med variabeln goodwillnedskrivning. Detta 

gör vi för att kunna undersöka om en goodwillnedskrivning påverkar framtida kassaflöde 

negativ. När vi mäter våra oberoende variabler hämtar vi data från årsredovisningar. Samtliga 

årsredovisningar har granskats och reviderats av en revisor. 

  

De 8 oberoende variablerna vi använder oss av är (1) operativa kassaflödet för 2012, denna 

använder vi för att det operativa kassaflödet 2015 beror på hur det operativa kassaflödet såg 

ut 2012. Den andra oberoende variabel vi använder är (2) goodwillnedskrivning för 2012. Det 

är egentligen variabeln vi är mest intresserade av eftersom det är denna vi vill undersöka ifall 

den påverkar det framtida operativa kassaflödet. Sedan kommer vi att behöva kontrollera 

förändringen av (3) kundfordringar, (4) leverantörsskulder, (5) lager mellan 2012–2015, 

eftersom dessa förändringar ingår i det operativa kassaflödet och därför kommer att påverka 

det framtida kassaflödet. Det sista som också påverkar det operativa kassaflödet är (6) 

avskrivningar på tillgångar och (7) periodiseringar, vilket vi därför tar med i vår 

undersökning. Jarva (2009) väljer slutligen att kontrollera om goodwillnedskrivningar får den 

påverkan på kassaflödet genom att använda en kontrollvariabel (8) summa av de tre årens 

aktieavkastning. Han menar att om kassaflödet ökar efter en goodwillnedskrivning kommer 

den uppskattade koefficienten av goodwillnedskrivningar dra mot noll, alltså inget samband. 

Därför är det viktigt att kontrollera detta med aktieavkastning, vilket motiverar att även vi tar 

med denna variabel. 

 

Det krävs att en operationalisering sker för att undersöka om samband finns. Några krav inom 

operationalisering, menar Körner och Wahlgren (2005) är att validiteten inte ska kunna 

ifrågasättas, noggrannheten i mätningen. Upprepade mätningar för samma variabler bör ge 
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liknande resultat och tyda på att reliabilitet finns. 

 

3.6 Kvalitetskrav 

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet, menar Bryman och Bell (2011), är hur pålitliga mått och mätningar är samt vad 

följderna blir. Vi säkerställer reliabilitet i vår undersökning genom att testa korrelationen och 

mäta dess korrelationskoefficient och determinationskoefficienten (se mer om detta under 

4.2) för att avgöra om ett eventuellt samband endast är slumpen eller om det styrker vår teori. 

  

För att vi ska vara säkra på att den data vi får från Retriever Business är korrekt genomför vi 

stickprov manuellt för att kontrollera att årsredovisningar stämmer mot den information vi 

hämtat från programmet. Bland de 773 företag som inte har någon goodwill undersöker vi 

manuellt 30. Utifrån stickprovet kan vi inte heller se att de har någon goodwill bokförd. Av 

de 31 företag jämför vi 10 årsredovisningar och samtliga variabler med de vi får från 

Retriever Business och finner att även dessa stämmer. 

3.6.2 Validitet 

Validitet handlar, enligt Bryman och Bell (2011), om att undersöka om måttet verkligen 

mäter det som syftet vill. Genom att vi kan operationalisera våra hypoteser får vår studie en 

högre validitet. Det finns olika mått på validitet och vi går igenom de mest applicerbara för 

vår studie vilket är begrepps-, intern- och extern validitet. 

3.6.2.1 Begreppsvaliditet 

Bryman och Bell (2011) menar att kvantitativ metod ofta förknippas med bland annat 

begreppsvaliditet. Det innebär att forskaren måste sträva efter att komma fram till mått på 

samhällsvetenskapliga begrepp, vilket inte alltid är enkelt. Det krävs därför att begreppet 

verkligen speglar det som det är tänkt att spegla. Vi menar på att vårt underlag för begreppen 

härstammar från årsredovisningar, vilket vi tagit upp bör ses som ett säkert underlag att 

använda till begreppen. 

3.6.2.2 Intern validitet 

Intern validitet behandlar huruvida vi kan dra trovärdiga slutsatser med våra variabler. Har 

undersökningen genomförts på ett sätt att den känns trovärdig? 
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Då vi hämtar data från en databas som har kontrollerats genom stickprov är risken för 

felaktigheter inte lika stor som om vi hade samlat in data själv med hjälp av exempelvis 

enkäter. I och med att samtliga årsredovisningar som vårt data kommer ifrån har granskats av 

en revisor och godkänts räknar vi med att siffrorna är pålitliga. Det vi kan göra och kommer 

göra för att öka den interna validiteten är att genomföra flertal analyser, korrelation och 

regressionsanalys för att kunna säkerställa undersökningen.  

3.6.2.3 Extern validitet 

Extern validitet handlar enligt Bryman och Bell (2011) om generaliserbarhet. Kan studien 

generaliseras på andra länder än Sverige? Vi anser att det finns olika sätt att se på detta. På ett 

sätt kan det tänkas att det resultat som vi får fram borde kunna generaliseras på andra länder 

som använder samma ramverk, men också länder som använder ramverk som liknar Sveriges. 

Samtidigt som det andra sättet att se på det, vilket även vi håller med om, är att det inte kan 

generaliseras på något annat land eftersom andra faktorer kan spela roll och påverka. Andra 

kulturer kan reagera annorlunda på goodwillnedskrivning än svenskar. Vi menar att även om 

landet använder sig av samma ramverk (IFRS) kan effekten på framtida kassaflöde ändå 

skilja sig mot vårt resultat. Detta tror vi grundar sig i att regelverket har vissa 

tolkningsmöjligheter, gråzoner och kan därför tillämpas på olika sätt och då spelar andra 

faktorer in. 

3.6.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet är enligt Bryman och Bell (2011) att forskare vill upprepa en studie och 

resultatet som andra forskare redan kommit fram till. Detta kan säkerställa resultatet 

ytterligare om flera kommer fram till samma sak. Vi gör delvis en replikation på studien av 

Jarva (2009), vilket därför kan innebära att om vi får liknande resultat på vår studie kan det 

säkerställa vårt resultat ytterligare. Även vår studie är replikerbar och går att upprepa genom 

att använda samma metod och tillvägagångssätt som vi använt. 

 

3.7 Metodkritik 

Studien baseras på tidigare teorier och utgår därför från en deduktiv ansats. Vi samlar in 

dessa genom att använda Högskolan i Gävles biblioteks databas. För bättre säkerställa att 

dessa artiklar är pålitliga har vi till stor andel använt oss av artiklar som är Peer Reviewed 

vilket, enligt Vetenskapsrådet (2018) innebär att forskare som är kunniga inom samma 

forskningsfält har godkänt artiklarna. Därför bör det ses som att dessa har en hög 
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vetenskaplig kvalité. Det är samtidigt viktigt att poängtera att de inte måste vara pålitliga, och 

att alla artiklar ändå bör granskas källkritiskt. Dessutom bör vi belysa att vid en deduktiv 

ansats finns risken att resultatet inte bedöms objektivt och kanske därför inte speglar 

verkligheten. I vårt fall kan det tänkas att det samband och resultat vi får beror på någon 

ytterligare faktor och därför inte innebär ett verkligt samband.  
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4 Analysmetod 

 

I detta kapitel presenterar vi vår analysmetod. Först går vi igenom den modell vi använder 

oss av för att sedan beskriva korrelation- och regressionsanalysen. Vi jämför med tidigare 

forskning som använt liknande metod. Avslutningsvis väljer vi vilken signifikansnivå vi 

kommer att använda oss av. 

 

4.1 Analysmodell 

Den analysmodell vi använder oss av är framtagen av Jarva (2009) och presenteras nedan 

(modell 1) Eftersom den innehåller fler än en variabel innebär det att modellen som används 

är en multipel regressionsanalys (förklaras vidare i 4.2). Vi vill använda oss av fler oberoende 

variabler eftersom det finns fler variabler som kan påverka vår beroende variabel (kassaflödet 

2015) än goodwill. Därför vill vi undersöka samtliga variabler för att sedan kunna utesluta 

övriga och undersöka om goodwill ensamt kan påverka kassaflödet. 

 

 𝐶𝐹𝑡 + 𝑗 =  𝛼0 + 𝛼1𝐶𝐹𝑡 + 𝛼2𝑊𝑂𝑡 + 𝛼3∆𝐴𝑅𝑡 + 𝛼4∆𝐼𝑁𝑉𝑡 + 𝛼5∆𝐴𝑃𝑡+∝

6𝐷𝐸𝑃𝑅𝑇 + 𝛼7𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑡 + ∑ 𝛼8𝑅𝑡 + 𝑗3
𝑡=1 + ∑ 𝛼9𝑌𝑒𝑎𝑟𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑡 + 𝜀𝑡 + 𝑗 

 Modell 1. Jarvas regressionsanalys (Jarva, 2009) 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

Tabell 2. Variablerna till analysen, hämtade och översatta från studien av Jarva (2009). 

Jarvas (2009) variabler 

CFt+j (Beroende variabel, Framtida Kassaflöde tidsperiod (t+j) 
CFt (Kassaflöde) 

WOt (Nedskrivningar av goodwill) 

ΔARt (Förändring av kundfordringar) 

ΔINVt (Förändring av lager) 

ΔAPt (Förändring av leverantörsskulder) 

DEPRt (Avskrivningar) 

OTHERt (Övriga nettoperiodiseringar) 

Σtj=1Rt+j (Summa av t års framtida avkastning) 

t (Period, År) 

j (0–3) 

α0 (Skärningspunkt Y-axel) 

α1-9 (Parametrar) 
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Förklaring för variablerna finns i tabell 2 där CFt+j är kassaflödet för år 2015 och är den 

beroende variabeln. De oberoende variablerna är CFt som är kassaflödet 2012, WOt är 

goodwillnedskrivning för 2012. Efter det har vi förändring i kundfordringar (ΔARt), 

leverantörsskulder (ΔAPt) och lager (ΔINVt) mellan åren 2012–2015, avskrivningar (DEPRt) 

för 2012, och övriga nettoperiodiseringar (OTHERt). Det sistnämnda beräknas som Et − (CFt 

+WOt + ΔARt + ΔINVt + ΔAPt + DEPRt) där Et är resultat efter finansiella poster för år 

2012. Vår kontrollvariabel är aktieavkastning för åren 2012–2015. Eftersom vi, till skillnad 

från Jarva (2009), endast fokuserar på en skillnad (åren 2012 och 2015) behöver vi inte ha 

med YearsControls i vår modell. Vi kommer inte heller ha med mätbrus som en 

kontrollvariabel, även denna tar vi bort från modellen i undersökningen. Dessa två är därför 

inte heller med i tabell 2. 

  

För att analysen ska få ett positivt samband mellan de oberoende och de beroende variablerna 

ska riktningskoefficienterna också har ett positivt värde. Vid negativa värden gäller det 

motsatta.  Eftersom vi i vårt fall har negativa värden på vår oberoende variabler goodwill, 

eftersom den skrivs ned, genererar ett negativt värde på den riktningskoefficienten en negativ 

påverkan av framtida kassaflödet. Det kan sammanfattas med att ett positivt samband för oss 

innebär (i och med vårt negativa värde på goodwill) att ju mer goodwill skrivs ned desto 

mindre kommer det framtida kassaflöde bli. 

  

Vi har tidigare i arbetet nämnt det framtida kassaflödet. Detta för att vi är intresserade av att 

studera hur en goodwillnedskrivning idag (år 0) kan påverka kassaflödet i framtiden (år 3). 

När vi ska genomföra en undersökning för att kunna besvara syftet kan vi omöjligt använda 

oss av kassaflöden som kommer att finnas i framtiden. Vi utformar därför vår metod genom 

att vi använder historisk data och ser till goodwillnedskrivningar som skedde tre år tillbaka i 

tiden och ser vilken påverkan det fick på kassaflödet 2015. Genom att vi kommer kunna säga 

något om hur goodwillnedskrivningen som skedde för tre år sedan påverkar ett framtida 

kassaflöde anser vi att vi kan använda detta resultat även för att kunna applicera på framtida 

kassaflöden. 
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4.2 Korrelation- och regressionsanalys 

Vi ska, i och med vårt syfte, undersöka om det finns något samband mellan en 

goodwillnedskrivning och ett framtida kassaflöde. För att kunna förklara ett samband 

kommer en korrelation- och regressionsanalys genomföras. 

  

Korrelationsanalysen mäter styrkan och riktningen mellan en eller, som i vårt fall, flera 

variabler. Exempelvis kan ett spridningsdiagram visa om det ser ut att finnas ett positivt eller 

negativt samband baserat på diagrammets lutning. Vid en korrelationsanalys kan en 

korrelationskoefficient (R) tas fram. Denna kan få ett värde mellan 1 till -1, där 1 står för det 

maximala positiva sambandet och -1 innebär maximalt negativt samband, medan 0 tyder på 

att inget samband finns. Viktigt att påpeka är att samband inte är lika med kausalt samband. 

Samband kan uppstå mellan flera olika variabler, även om inte kausalitet föreligger. Detta 

betyder att en korrelationsanalys inte kan säga något om orsaken till sambandet, det kan 

föreligga andra orsaker än de vi testar. Vi använder oss därför av en korrelationsanalys endast 

för att se om samband finns (eller inte) mellan en goodwillnedskrivning och ett framtida 

kassaflöde. 

  

Vi använder oss av en multipel regressionsanalys för att komplettera korrelationsanalysen. En 

regressionsanalys utgår ifrån den räta linjens ekvation och kan tillsammans med 

korrelationsanalysen ge oss en möjlighet att förutse utfall. Lantz (2009) menar att en 

regressionsanalys studerar utfallet för en viss variabel och hur den beror på en eller flera 

andra variabler. Förutsatt att vi får ett samband kan vi använda regressionsanalysen för att 

sätta in ett värde på en goodwillnedskrivning och få fram vad det framtida kassaflödet borde 

bli. Lantz (2009) förklarar att syftet med att göra en regressionsanalys är att kunna beskriva 

ett samband och kunna förutspå förändringar. Eftersom vi vill kunna förutspå framtida 

kassaflöde och hur det beror på en goodwillnedskrivning menar vi på att en regressionsanalys 

är ett bra val för vår studie. 

  

Att vi använder en multipel regressionsanalys innebär att vi använder oss av flera variabler. 

Detta gör vi för att vi inser att det finns fler faktorer än goodwill som påverkar det framtida 

kassaflödet och därför använder dessa faktorer som kontrollvariabler. En viktig anledningen 

till att använda kontrollvariabler är att resultatet inte ska bli missvisande. Även Lantz (2009) 
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menar att det sällan bara är en variabel som förklarar den beroende och han anser att fler 

variabler bör användas för att få ett bättre regressionssamband och högre förklaringsvärde. 

  

För att förklara hur stor andel av variationen i den beroende variabeln som förklaras av att ett 

linjärt samband finns menar Lantz (2009) att kvadraten av korrelationskoefficienten (R²), 

även kallad determinationskoefficienten, kan användas. Denna formel kan anta en siffra 

mellan 0–1. Ett högre värde på R² tyder på att regressionslinjen bättre beskriver sambandet 

mellan variablerna. Vi kommer därför att testa både R och R² i vår korrelationsanalys för att 

både se hur starkt sambandet men också hur mycket som sambandet kan förklaras. 

 

4.3 Multikollinearitet 

Körner och Wahlgren (2005) påpekar att en regressionsmodell inte alltid blir bättre när fler 

variabler används, detta gäller främst om det finns stark korrelation mellan de olika 

oberoende variablerna. Eftersom vår undersökning har flera variabler är det viktigt att även 

testa de olika oberoende variablernas korrelation till varandra för att utesluta att det visar en 

högre förklaringsgrad än det faktiska. En högre förklaringsgrad kan uppstå genom att olika 

variabler förklarar samma och som därför resulterar i den högre förklaringsgrad men att de 

egentligen förklarar samma sak. Detta testar vi genom en multikollinearitet som innebär att vi 

genomför en korrelationsanalys som testar korrelationen mellan samtliga variabler i 

undersökningen. Det vill säga inte bara goodwillnedskrivning mot det framtida kassaflödet. 

Vi kommer även att ta fram VIF-värdet för att undersöka multikollinearitet.  

  

Bishara och Hittner (2012) beskriver de två olika korrelationerna Pearson och Spearman och 

menar att Pearson utvärderar linjära förhållanden och Spearman monotoniska förhållanden. 

Eftersom Jarva (2009) har utgått från Pearson kommer även vi att göra det. 

 

4.4 Mått på spridning 

Vi jobbar med data som kan rangordnas efter storleksordning och kommer därför behöva 

beskriva spridningen av resultatet genom variationsvidd, eller kvartiler. Lantz (2009) påpekar 

att användningen av dessa ger extremvärden (outliers) som kan vara av stor betydelse. Dessa 

ska uppmärksammas och analyseras. Eftersom undersökningen inte utgår från ett stickprov, 

utan en hel population kommer medelvärdet inte att diskuteras. Istället är variansen ett bra 

spridningsmått för vår studie. 
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4.5 Signifikansnivå 

Vi har ställt upp två hypoteser för att kunna besvara vårt syfte. När hypoteserna testas 

kommer H0 antingen att förkastas eller inte kunna förkastas. För att avgöra när hypotesen ska 

förkastas bestäms en signifikansnivå menar Körner och Wahlgren (2005). Signifikansnivån 

kommer att bestämmas innan hypoteserna testas. Denna signifikansnivå förklarar Körner och 

Wahlgren (2005) vidare är hur troligt det då är att hypotesen förkastas fast den är sann. Vi 

kommer därför att välja en låg signifikansnivå för att minska risken för att vi förkastar en 

sann hypotes. Vi utgår från den vanliga signifikansnivån 5% där undersökningens sannolikhet 

är 95%, men vi kommer även att markera om vi får en signifikansnivå som är ännu starkare. 
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5 Resultat 

 

I detta kapitel presenterar vi det resultat vi får från vår undersökning. Vi presenterar först 

deskriptiv data för att sedan gå igenom vår korrelationsanalys och därefter 

regressionsanalysen. I kapitel 7 kommer vi vidare att diskutera resultaten vi får fram här. 

 

5.1 Deskriptiv statistik 

Antalet företag som studien baseras på är 245 börsnoterade koncernbolag som år 2012–2015 

har existerat och har goodwill som uppstått vid företagsförvärv i balansräkningen. Av dessa 

245 stycken kunde vi hitta att endast 31 stycken gjorde en goodwillnedskrivning år 2012. 

Detta innebär att endast 12,65% av företagen valde att skriva ner sin goodwill. 

  

Av de 31 företag vi har undersökt, som valde att skriva ner sin goodwill 2015, finns dessa 

listade på olika börser. 51,62% av dem är noterade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista, 

3,23% är noterade på Mid Cap, 16,13% är noterade på Small Cap, 22,58% är noterade på 

First North och 6,44% är övrigt. Andelen övrigt är övriga börser och avrundningsjusteringar. 

Företag som gjorde goodwillnedskrivning 2012 fördelat på vilken börs de är noterade på 

finns illustrerat i diagram 1. 

 

 

Diagram 1. Illustration över vilka börser företagen som gjorde goodwillnedskrivning 2012 

finns noterade på. 
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5.2 Korrelationsanalys 

5.2.1 Resultat av korrelationsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** signifikant till en 1 % nivå 

* signifikant till en 5 % nivå 

Tabell 3. Visar korrelationsanalysen för kassaflöde t+3 med samtliga oberoende variabler, 

för att se hela korrelationen se bilaga 2. 

  

Tabell 3 visar resultatet som korrelationsanalysen ger oss. Vi väljer här att endast jämföra den 

beroende variabeln (kassaflöde t+3) med de oberoende variablerna. För att se hela 

korrelationsanalysen se bilaga 2. Med en korrelation på -0,87 mellan nedskrivningen och 

kassaflöde tre år fram visar det på att det är en stark korrelation. Korrelationen är även 

negativ. Korrelationen mellan goodwillnedskrivning och framtida kassaflöde t+3 är, i och 

med dess signifikansnivå på 0,000 statistiskt säkerställt med en signifikansnivå till 1%. 

Korrelation CFt+j 

CFt 
Pearson Correlation ,865** 

Sig. (2-tailed) ,000 

Wot 
Pearson Correlation -,870** 

Sig. (2-tailed) ,000 

ARt 
Pearson Correlation ,758** 

Sig. (2-tailed) ,000 

Invt 
Pearson Correlation ,159 

Sig. (2-tailed) ,392 

apt 
Pearson Correlation ,475** 

Sig. (2-tailed) ,007 

DEPRt 
Pearson Correlation -,378* 

Sig. (2-tailed) ,036 

OTHERt 
Pearson Correlation -,810** 

Sig. (2-tailed) ,000 

tj=1Rt+j 
Pearson Correlation -,188 

Sig. (2-tailed) ,402 
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Vi ser även från korrelationsanalysen att en goodwillnedskrivning har en negativ korrelation 

med samma års kassaflöde, kundfordringar, leverantörsskulder och lager. Samtidigt som 

nedskrivningen istället har en positiv korrelation med avskrivningar, OTHER och avkastning. 

 

5.3 Regressionsanalys 

5.3.1 Förklaringsgrad 

 

Tabell 4. Förklaringsgrad av regressionsanalyserna på svenska börsnoterade bolag 

  

I tabell 4 visas sammanfattningen av regressionsanalysen som är gjord enligt modellen av 

Jarva (2009. Regressionsanalysen med endast goodwill som oberoende variabel visas i andra 

raden och med samtliga åtta oberoende variabler på rad 3. Tabell 4 visar variablernas 

förklaringskraft, med andra ord hur väl variationen i de oberoende variablerna förklarar 

variationen i den beroende variabeln, kassaflödet t+3. Förklaringsgraden utläses som procent, 

desto högre förklaringsgrad desto högre procent. 

  

Med endast goodwill som oberoende variabel har vi en lägre förklaringsgrad (75,8%) än när 

samtliga variabler tas i akt (89,8%). Förklaringsgraden anger andelen förklarad varians i 

analysen. Detta beror på att många av de kontrollvariabler som används ingår i det operativa 

kassaflödet. Dock kan vi dra slutsatsen att båda har en relativt hög förklaringsgrad, även när 

vi ser till den justerade förklaringsgraden (adjusted R²) som tar hänsyn till antalet variabler 

74,9% respektive 89,8%. Standardavvikelsen för analysen visas i tabell 4 där båda testerna 

resulterade i en standardavvikelse på 3,3 miljarder kronor och 3,1 miljarder kronor. Den höga 

siffran beror på att företagens storlek på goodwill och omsättning skiljer sig markant (se 

tabell 6). Variationsbredden för nedskrivningen av goodwill är 7 532 792 tkr vilket återigen 

beror på företagens olika storlek. Den lägsta nedskrivningen av goodwill gjordes av 

TagetEveryOne AB på 1 208 tkr medan den största gjordes av Telia company på 753 4000 

tkr. 
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5.3.1.2 Resultat av regressionsanalys 

I modell 2 presenteras utfallet av regressionsanalysen utifrån de goodwillnedskrivningar som 

skedde år 0. I tabell 5 visas utfallet av hela regressionsanalysen. Här presenteras 

riktningskoefficienterna för respektive oberoende variablerna som även är våra parametrar i 

modell 2. I tabell 5 finns även de oberoende variablernas standardavvikelse, p-värde och VIF-

värde. VIF-värdet förklarar ifall det finns en risk att en oberoende variabel korrelerar med 

den beroende variabeln och även hur de oberoende variablerna korrelerar sinsemellan. 

  

Utifrån tabell 5 ser vi att goodwill har en riktningskoefficient på 0,250. Detta innebär att en 

goodwillnedskrivning som ökar med en enhet bidrar till att det framtida kassaflödet t+3 

minskar med 0,250. Tillsammans bildar de oberoende variablerna en multipel regressionslinje 

enligt modell 2. 

 

 

Modell 2. Parametrar för utfallet av regressionsanalysen 

  

I kolumn 4 (se tabell 5) visas p-värdet för respektive parametrar. Nedskrivning av goodwill t 

resulterar i ett p-värde på 0,183. P-värdet säger att givet att H0 är sann kan det i 18,3% av 

fallen ge samma eller ett mer extremt resultat av slumpen. Eftersom flera parametrars p-värde 

visade p <0,05 skulle H0 förkastas ifall dessa var våra primära oberoende variabler. Exempel 

på parametrar med ett lågt p-värde är kassaflöde t, förändring i kundfordringar, förändringar i 

leverantörsskulder och avskrivningar. 

 

I kolumn 5 (se tabell 5) visas VIF-värdet där nästan samtliga parametrar visar på att det 

förekommer multikollinearat samband. Detta innebär att våra oberoende variabler 

tillsammans kan påverka vår beroende variabel. VIF-värdet på goodwillvariabeln, vilket 

tidigare nämnts är vår primära oberoende variabel, ligger på 10 vilket inte är det högsta VIF-

värdet i undersökningen men ändå tillräckligt högt för att notera. 
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Tabell 5 Koefficient Standardavvikelse P-värde VIF-värde 

Konstant 616812 578694 0,031   

Kassaflöde  1,133 0,318 0,023 31 

Goodwillnedskrivning 0,250 1,045 0,183 10 

Kundfordringar 1,836 0,707 0,920 18 

Lager -0,305 1,013 0,121 5 

Leverantörsskulder 0,829 0,341 0,039 7 

Avskrivningar 2,369 0,860 0,011 5 

Övrigt 0,896 0,354 0,162 40 

Avkastning 134365 254280 0,004 1 

Tabell 5. Regressionsanalys 

  

Tabell 5 visar i kolumn 3 standardavvikelsen för samtliga oberoende variabler. Goodwill har 

en standardavvikelse på 1,045 vilket beror på den stora spridningen. Se tabell 6 där 

medelvärdet, lägsta nedskrivningen och den högsta nedskrivningen presenteras. 

 

Tkr Antal Medelvärde Lägsta Högsta 

Goodwill 31 -409 169 -1 208 -7 534 000 

Tabell 6: Data från regressionsanalysen 
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6 Diskussion 

 

I analyskapitlet diskuteras det resultat vi presenterade i föregående kapitel. Vi kopplar 

resultatet med tidigare forskning kring ämnet. Vidare diskuteras den deskriptiva analysen, 

korrelationsanalysen och regressionsanalysen var för sig. 

 

  

6.1 Deskriptiv analys 

Vi ser att det är relativt få företag som väljer att göra en nedskrivning på goodwill, endast 

12,65% gjorde det år 2012. Detta är då betydligt lägre än innan anpassningen till IFRS år 

2005 då alla företag gjorde en årlig avskrivning, vilket då kan motsvaras med att 100% av 

företagen gjorde avskrivningar. Nu går det inte att jämföra avskrivning och nedskrivning 

direkt då de har olika innebörd men vi kan ändå se en stor minskning av att goodwill tappar 

värde i balansräkningen. Detta kan tyda på olika saker. Minskningen kan bero på att 

företagen ser till det verkliga värdet och endast skriver ner för att finns ett behov, att de inte 

bara av vana skriver ner årligen utan att reflektera över det faktiska värdet av företagets 

goodwill. En annan orsak kan vara att en goodwillnedskrivning signalerar ett minskat 

framtida kassaflöde. Därför finns det en möjlighet för företag att undvika en nedskrivning och 

påverka utomståendes syn på företaget. 

  

Vi ser även på fördelningen av vilka företag som väljer att göra nedskrivning och ser att det 

är störst andel som tillhör Stockholmsbörsens Large Cap. Detta tyder på att det är de större 

företagen som i bredare utsträckning gör goodwillnedskrivningar. Huruvida det beror på att 

större företag faktiskt har bättre anledning att värdera ner sin goodwill än mindre företag, 

eller om det beror på att de är mer benägna till nedskrivningen av andra anledningar har vi 

här inte undersökt. 

 

6.2 Korrelationsanalysen 

Vi finner att alla beroende variabler visar korrelation och tyder därför på ett statistiskt 

samband. Med en signifikansnivå på 0,05 eller lägre visar kassaflödet t, 

goodwillnedskrivning, kundfordring, leverantörsskulder, nedskrivning och OTHER på att det 

är till 5% (eller lägre) sannolikhet att vi får detta resultat av slumpen. Det är bara lager och 

aktieavkastning som inte visar signifikant samband. 
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Vissa av variablerna visar på ett negativt samband medan andra visar på ett positivt. 

Goodwillnedskrivning har en negativ korrelation med kassaflödet för år 0 och 3 år fram likt 

total värdeminskning, avskrivningar och aktieavkastning. Att en goodwillnedskrivning och 

kassaflödet t+3 visar på ett starkt negativt samband innebär att ju mer en goodwill skrivs ned, 

desto mer kommer också kassaflödet tre år fram i tiden att minska. Denna minskning tyder på 

att den signaleringseffekt vi diskuterat tidigare mellan en goodwillnedskrivning och ett 

framtida kassaflöde finns. 

  

Att det finns ett negativt samband med OTHER, aktieavkastning och avskrivningar är inte 

heller helt oväntat, eftersom de på ett eller annat sätt innebär en kostnad för företaget som i 

sin tur minskar kassaflödet. Leverantörsskulder, kundfordringar och lager visade en positiv 

korrelation vilket innebär att en ökning i de oberoende variablerna kommer ge en ökning i 

kassaflöde t+3. Detta är inte heller oväntat eftersom alla är komponenter i kassaflöde t+3 och 

en ökning i dessa borde då också generera en ökning i kassaflödet t+3. 

  

En korrelation med styrkan 0 innebär att det inte finns ett samband. -1 tyder på ett starkt 

negativt samband och 1 innebär ett starkt positivt samband. Resultatet visar att de starkaste 

korrelationerna finns mellan kassaflöde t+3 och kassaflöde t, goodwillnedskrivning, 

kundfordringar och totala värdeminskningar. Svagast korrelation med kassaflöde t+3 finns 

mellan lager, avskrivningar, leverantörsskulder och avkastning. Ingen korrelation är noll 

vilket innebär att kassaflöde t+3 har något samband med alla variablerna. 

  

Det negativa sambandet stödjer att en goodwillnedskrivning har den signaleringseffekten på 

det framtida kassaflödet som den ska ha. Detta tyder på att det nya värderingssättet som kom 

år 2005 i och med IFRS, att tillgångar ska värderas till verkligt värde, fungerar som det ska. 

Detta skulle också betyda att företag inte använder sig av vinstmanipulering i någon 

betydande utsträckning som påverkar den signaleringseffekt som en nedskrivning av 

goodwill för med sig. Det är viktigt att belysa att korrelationsanalysen inte visar hur 

sambandet ser ut eller vad som orsakar resultatet. Därför blir det viktigt att göra en 

regressionsanalys eftersom korrelationen kan grunda sig i att det finns ett samband mellan de 

andra variablerna. 
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6.3 Regressionsanalys 

Förklaringsgraden uppgår i vårt fall till 89,8% efter det att vi tagit hänsyn till alla oberoende 

variabler (Adjusted R Square). Detta är en relativt hög förklaringsgrad till det framtida 

kassaflödet eftersom att en förklaringsgrad på 100% hade förklarat all varians. Den höga 

förklaringsgraden var väntat eftersom majoriteten av de oberoende variablerna ingår i det 

operativa kassaflödet. När vi jämför vårt resultat med det Jarva (2009) fick, har han en lägre 

förklaringsgrad, motsvarande 56%, även fast våra oberoende variabler borde ses som att de 

har lika stor påverkan sinsemellan som Jarva (2009) har. Att Jarva (2009) får en lägre 

förklaringsgrad kan bero på att han har ett mycket större observationsantal än vad vi har. Det 

bör ändå tyda på att vår förklaringsgrad är bra. 

  

Koefficienten av goodwill resulterade i 0,25 vilket betyder att det framtida kassaflödet 

minskar 0,25 enheter för varje extra enhet som goodwill skrivs ned. Jämför vi detta med 

koefficient som Jarva (2009) fick det tredje året (0,049) ser vi att vårt resultat ger en större 

påverkan på kassaflödet av nedskrivningen. Sambandet tyder alltså på en minskning i 

kassaflödet vid en ökning i goodwillnedskrivning. Detta eftersom vi, liksom Jarva (2009) 

gjorde i sin studie, har modellerat nedskrivningen med negativa värden. Utifrån värdet på 

koefficienten visar det att en goodwillnedskrivning får en högre signaleringseffekt på 

kassaflödet tre år fram i tiden i Sverige än vad den får för företag i USA. 

  

P-värde visar 0,183, vilket innebär att om H0 är sann kan vi få samma eller ett mer extremt 

värde av slumpen i 18,3% av fallen. Detta betyder att det är för stor sannolikhet att slumpen 

har gjort att vi fått detta resultat och vi kan varken, vid en signifikansnivå på 5% eller 10% 

förkasta vår nollhypotes. Vi kan därför inte utesluta att koefficienten kan anta värdet 0, vilket 

i sin tur skulle innebära att det att inte finns ett samband mellan goodwillnedskrivning och 

kassaflöde. Därför har vi inte tillräckligt med bevis för att kunna förkasta H0 i denna studie. 

 

Jarva (2009) kan i sin studie inte heller förkasta nollhypotesen det tredje året, vilket han 

kunde det första och andra året då statistisk signifikans fanns. Då varken vi eller Jarva (2009) 

kan förkasta nollhypotesen tyder det på att det finns argument att tro att det inte finns något 

samband mellan goodwillnedskrivningen och framtida kassaflödet. Den signaleringseffekt 

som borde finnas mellan dessa ser inte ut att göra det tre år efter att nedskrivningen gjordes.  
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Li och Sloan (2017) samt Hayn och Hughes (2006) visar i deras studier att nedskrivning av 

goodwill kan visa ha en inverkan på kassaflödet i upp till 10 år. Varför det kan tyda på att den 

signaleringseffekt vi letat efter inte har hunnit visa sig än. Vi kan endast säga att det inte finns 

ett statistiskt samband mellan nedskrivningen och tre år fram. För att kunna säga något om 

signaleringseffekten under en längre tidsperiod behöver andra studier göras. 

  

Vi vill belysa svårigheterna att hålla isär effekterna av olika variablers påverkan på 

kassaflödet t+3, ifall multikollinierat förekommer. Detta bero på att flera av de oberoende 

komponenter i kassaflödet skulle kunna påverka varandra. För att ta reda på om 

multikollinearitet förekommer tas ett VIF-värde ut. Regressionsanalysens VIF-värde på   

nedskrivning av goodwill visar 10, vilket beror på att flera oberoende variabler är högt 

korrelerade med det framtida kassaflödet och varandra. VIF-värdet gör det svårt att analysera 

effekterna av en nedskrivning av goodwill på det framtida kassaflödet. Resultatet från 

regressionsanalysen kan därför vara missvisande. Att se vilka av de oberoende som påverkar 

kassaflödet blir problematiskt. Eftersom vi utgår från en färdig modell, utvecklad av Jarva 

(2009), väljer vi ändå att inte byta ut några av variablerna även om vissa visar ett högt VIF-

värde. 

  

Vi vill poängtera att vårt resultat och höga p-värde kan bero på det låga antalet observationer 

vi använt oss av. 31 observationer kan ses som litet för att kunna genomföra en statistisk 

undersökning. Det låga observationsantalet beror på att det inte var fler företag som gjorde 

goodwillnedskrivning under år 2012. Även fast vi inte kunnat påverka observationsantalet är 

vi ändå medvetna om den påverkan som det kan ha fått för vår undersökning. Vi vill belysa 

detta problem då det kan bidra till att resultat inte återspeglar korrekt hur en 

goodwillnedskrivning påverkar andra år än det år som vi använt. De tidigare studier gjorda på 

företag som applicerar FASB (Ferramosca et al. 2017; Jarva 2009; Watts 2003; Barth 2006) 

menar även de att en nedskrivning av goodwill inte har den signaleringseffekt den borde ha. 

Att vi får samma resultat som tidigare studier i ämnet tyder på att det bör ses som att vårt 

resultat ändå är godtagbart. 
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7 Slutsats 

 

I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser och knyter samman arbetet i en diskussion. Vi 

funderar kring vad resultaten betyder både teoretiskt och praktiskt och sätter in det i ett 

större sammanhang. Avslutningsvis hänvisar vi till förslag för vidare forskning. 

 

Tanken med goodwill är att det ska representera företagets värde och framtida avkastning 

(Jarva, 2009). I den här studien är syftet att undersöka ifall en goodwillnedskrivning fungerar 

som en pålitlig signaleringseffekt på lång sikt för framtida kassaflöden. Den beroende 

variabeln kassaflödet 2015 ställdes mot oberoende variabler, bland annat 

goodwillnedskrivning. 

  

Data från årsredovisningar sammanställdes och en korrelations- och regressionsanalys 

genomfördes med hjälp av data från årsredovisningar. Analysen avslöjade att det inte finns 

något statistiskt säkerställt samband mellan en nedskrivning av goodwill och det framtida 

kassaflödet efter 3 år. 

  

Det teoretiska och praktiska bidraget till företagsekonomin presenteras i separata 

underrubriker. Detta för att förtydliga hur studien kan vara intressant både praktiskt och hur 

resultatet stödjer tidigare forskning. Vi vill poängtera att studien endast är gjord på svenska 

börsnoterade bolag och att utfallet för andra ramverk och länder kan skilja sig åt.   

  

7.1 Teoretiskt bidrag 

Jarva (2009) menar att hans studie bör genomföras även i andra länder med andra ramverk, 

för att jämföra skillnader mellan dessa. Även Deegan och Unerman (2011) menar att studier 

gjorda på amerikanska bolag som berör goodwillnedskrivning bör prövas på företag som 

använder IFRS redovisningsstandarder, eftersom de menar att det kan vara svårare för dessa 

företag att värdera sin goodwill av opportunistiska anledningar. Vilka faktorer som ligger 

bakom det opportunistiska beteendet menar Bosse och Phillips (2016), Jarva (2009) och 

Jordan och Clarke (2015) kan stödjas av agentteorin och big bath. 

  

 I vår studie har vi en deduktiv ansats och kommer därför att bygga vidare på den forskning 

som redan finns, snarare än att utveckla nya teorier. Den forskning vi kan bygga vidare på 
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med stöd av vår studie är att vi kan visa på att modellen av Jarva (2009) fungerar även på 

svenska företag som applicerar IFRS. Detta eftersom varken vi eller Jarva (2009) kan finna 

något samband mellan en goodwillnedskrivning och ett framtida kassaflöde efter tre år. Detta 

säger i sin tur emot Deegan och Unermans (2011) tanke om att det skulle vara svårare inom 

redovisningsstandarden IFRS att värdera goodwill av opportunistiska anledningar. 

  

Vi kan bidra med ytterligare argument för att teorier som big bath och agentteorin påverkar 

beteendet hos företagsledare vid värdering av goodwill, vilket ger stöd för Bosse och Phillips 

(2016), Jordan och Clarkes (2015) studier. Resultatet stödjer även Shipper (1989) och 

Ciocans (2017) teori om att chefer manipulerar företagets ekonomiska bild genom att göra 

nedskrivningar. Det stödjer även Beatty och Webber (2006) som antydde att en nedskrivning 

av goodwill används till företagsledaren opportunistiska beteende, snarare än att 

nedskrivningen behövdes.  

  

Bepari och Mollik (2015) samt Gauffin och Thörnsten (2010) menade att goodwill skrivs ned 

i mindre utsträckning nu i och med IFRS än när tidigare avskrivningar gjordes. Detta stödjer 

även vår deskriptiva analys i och med det låga antal av företag som valde att skriva ner sin 

goodwill 2012, jämfört med att alla företagen hade gjort en årlig avskrivning som det tidigare 

ramverket hänvisade till. 

 

Förutom att resultatet ger ytterligare stöd för ovanstående studier, bidrar den även till att visa 

likheter mellan länderna USA och Sverige. I detta fall likheterna att det inte finns någon 

signaleringseffekt av en goodwillnedskrivning och ett framtida kassaflöde. Detta visar även 

på att teorier som big bath och agentteorin kan användas vid värderingen. Trots att länderna 

använder sig av olika ramverk kan ändå samma slutsatser dras efter vår studie. Vilka exakta 

faktorer som ligger bakom att signaleringseffekten uteblir kan inte fastställas utan behöver 

studeras vidare med andra metoder. Det som går att fastställa i den här studien är att goodwill 

inte alltid värderas korrekt efter det tänkta verkliga värdet enligt IFRS riktlinjer. 

 

7.2 Praktiskt bidrag 

Resultatet får en betydelse i praktiken för revisorer som granskar årsredovisningar eftersom 

analysen kan anta att goodwill skrivs ned av en annan anledning än att den värderats till dess 

verkliga värde. Vi vill därför belysa revisorernas roll vid nedskrivningsprövningar och att de 
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kommer att behöva sätta sig in mer i företaget för att kunna göra en korrekt bedömning. Jarva 

(2009) menar att revisorerna behöver specialisera sig och fokusera på en särskild bransch för 

att kunna göra en korrekt bedömning. Det kommer att påverka revisionsföretagen både 

kostnadsmässigt och tidsmässigt då en högre utbildningsnivå kan behövas. Detta betyder 

också att företagen själva blir påverkade eftersom företagen kan behöva betala för fler 

debiterade timmar ifall utvärderingen av nedskrivningsprövningen tar längre tid. 

  

Jarva (2009) menar att investerare sänker sina förväntningar vid en goodwillnedskrivning. 

Ur en investerares perspektiv skulle resultatet innebära att det inte finns en signaleringseffekt 

på en goodwillnedskrivning. Om nedskrivningen inte är en bra signaleringseffekt behöver 

investerare undersöka bakomliggande faktorer till att nedskrivningen sker eller förlita sig på 

att nedskrivningen används av rätt anledning. Investerare behöver därför undersöka om det 

föreligger en väsentlig händelse det år som goodwill skrivs ned. Detta skulle innebära 

betydligt mer arbete för en investerare som tidigare bara behövt läsa årsredovisningen.  

 

7.3 Vidare forskning 

Då vi har genomfört studien med ett relativt lågt antal observationer är vårt första förslag till 

vidare forskning att göra om studien men med fler observationer. Eftersom det inte finns fler 

svenska företag som gör en goodwillnedskrivning år 2012 är det istället möjligt att inkludera 

fler länder eller utöka antalet år. 

  

Ett annat förslag till vidare forskning är att se till det resultat vi fann, att en 

goodwillnedskrivning inte har något samband med det framtida kassaflödet. En anledning till 

detta skulle kunna vara teorin om big bath. Vi anser att det skulle vara givande att undersöka 

ifall det finns en koppling mellan en nedskrivning av goodwill och nytillsatt VD.  En 

kvalitativ studie kan därför genomföras, där företagsledare som har goodwill i sin 

balansräkning intervjuas. Detta för att få större förståelse till hur företagsledaren värderar 

goodwill vid nedskrivningsprövningar och kunna tolka vilken signaleringseffekt en 

goodwillnedskrivning egentligen får. 

  

Slutligen kan varken vi eller Jarva (2009) förkasta nollhypotesen efter tre år, samtidigt som 

det finns teorier av Li och Sloan (2017) samt Hayn och Hughes (2006) om att 

goodwillnedskrivning kan ha släpande effekter upp till 10 år. Därför bör det ses som relevant 
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att göra en studie över en ännu längre tidsperiod än den som vi och Jarva (2009) gjort. 

Förslagsvis kan en sådan studie genomföras på 10 år för att testa den teorin. Vi menar att en 

längre tidsperiod än tre år fram i tiden skulle kunna ses som för komplex för den modell vi 

använder. Detta eftersom det vid en ännu längre tidsperiod kan finnas fler orsaker till 

kassaflödets påverkan. Därför skulle vid en sådan studie en ny modell som bättre tar hänsyn 

till dessa faktorer behöva utformas. 
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