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SAMMANFATTNING 
  
Titel: Hur påverkar goodwillnedskrivningar företags kreditbetyg? - en kvantitativ 
undersökning av europeiska företag 
  
Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 
  
Författare: Danilo Jovanovic och Sven Nelson 
  
Handledare: Jan Svanberg 
  
Datum: 2019 - juni 
  
Syfte: År 2005 blev tillämpningen av IASB:s kontroversiella och värdebaserade 
redovisningsstandard IFRS obligatorisk för europeiska noterade bolag, genom en förordning 
antagen av Europarlamentet. Med tiden har allvarlig kritik kommit att riktats mot 
utformningen av standarden, då den inbegriper en hög grad subjektivitet i samband med 
goodwillnedskrivningar. Samtidigt har obligationer kommit att utgöra en allt viktigare 
finansieringskälla för europeiska företag. Syftet med studien är att undersöka om 
goodwillnedskrivningar, enligt standarden IAS 36, har någon påverkan på företags 
kreditbetyg. 
  
Metod: Studien utförs i positivistisk vetenskapstradition med en hypotetiskt-deduktiv ansats. 
Studien har en kvantitativ forskningsstrategi som innefattar åren 2013-2017. Sekundärdata för 
listade europeiska företag (exkl. UK) har inhämtats från Thomson Reuters Datastream och 
Thomson Reuters Eikon. Urvalet består av 76 företag. Hypotesen testas genom en 
regressionsanalys med ordered logit modellen i programmet IBM SPSS Statistics 24. 
  
Resultat & slutsats: Resultatet från studien bekräftar att goodwillnedskrivningar har en 
negativ påverkan på företags kreditbetyg. Slutsatsen medför därmed att sambandet även gäller 
i en europeisk kontext där man tillämpar redovisningsstandarden IAS 36. 
  
Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till redovisningslitteraturen genom att komplettera 
ett forskningsgap rörande faktorer som påverkar kreditbetyg, och om en faktor som 
karaktäriseras av subjektivitet får genomslag på kreditbetyg. Studien bidrar även till 
redovisningslitteraturen genom att fylla forskningsgapet rörande sambandet mellan 
goodwillnedskrivningar enligt IAS 36 och kreditbetyg. Studien lämnar även ett praktiskt till  
obligationsemittenter, investerare och redovisningsupprättare för bättre beslutsfattande. 
  
Förslag till fortsatt forskning: Då ett företags kreditvärdighet är multidimensionellt, 
begränsas studien av de utvalda företagsspecifika faktorerna. Även avgränsningen mot ett 
specifikt geografiskt område, tidsperiod och företagskaraktäristik utgör en begränsning. De 
förslag studien lämnar till fortsatt forskning utgörs av att basera framtida studier på en 
diversifierad geografisk kontext, för att undersöka möjligheten att generalisera de aktuella 
resultaten. Ytterligare förslag är att studera kreditbetygets påverkan av andra företagsspecifika 
faktorer, för att skapa en större förståelse för en multidimensionell bedömning av företags 
kreditvärdighet. 
 
Nyckelord: IAS 36, goodwillnedskrivning, kreditbetyg. 

 



 

  

Abstract 
  
Title: How does goodwill impairments affect companies bond rating? - A quantitative study 
of European companies 
  
Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
  
Author: Danilo Jovanovic and Sven Nelson 
  
Supervisor: Jan Svanberg 
  
Date: 2019 - June 
  
Aim: The application of IASB’s controversial and fair value-based standard of accounting, 
IFRS, became mandatory for listed European corporations through a statue passed by the 
European parliament in 2005. A severe criticism has been aimed at the framing of the 
standard throughout the years, due to the high degree of subjectivity in connection to goodwill 
impairments. In parallel, bonds have grown to become an even more significant source of 
finance for European companies. The aim of this thesis is to examine whether goodwill 
impairments, in accordance with IAS 36, have an impact on companies’ bond ratings. 
 
Method: The study is conducted in the positivist tradition with a hypothetical-deductive 
research approach. The study has a quantitative research strategy including the years 2013-
2017. Secondary data for the listed European companies (not including UK) have been 
collected using Thomson Reuters Datastream and Thomson Reuters Eikon. The sample 
consists of 76 companies. The hypothesis is tested by using a regression analysis with the 
ordered logit model in IBM SPSS Statistics 24. 
  
Result & Conclusions: The result from the study confirms that goodwill impairments have a 
negative impact on companies’ bond ratings. Therefore, the study reaches the conclusion that 
the relationship also applies in a European context where the accounting standard IAS 36 is 
applied. 
  
Contribution of the thesis: This thesis contributes to present accounting literature by filling a 
gap regarding how company factors affect bond ratings. This by its specific focus on the 
subjective characteristics of a factor and its impact on bond ratings. Furthermore, this study 
contributes to the literature by examining the relation between goodwill devaluation according 
to IAS 36 and bond ratings, and by contributing to practicians such as bond issuers, investors 
and standard setters for improved decision. 
 
Suggestions for future research: As the creditworthiness of a company is multidimensional, 
this study is limited by focusing on specific company factors. The study is also limited 
geographically, time periodically and company characteristically. 
This thesis proposes further research by basing future research on a more diversified 
geographical context. This to enable the exploration of possibilities to generalize relevant 
results and findings. Further suggestions would be to study how other company factors affect 
the bond rating, to create a more profound understanding of the multidimensional assessment 
of a companies’ credit reliability. 
 
Key words: IAS 36, goodwill impairment, bond ratings.  
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet avser att behandla bakgrunden till studiens ämne för att skapa en förståelse 

för problemområdet. Kapitlet inbegriper även en problemdiskussion följt av en syftesformulering, 

studiens avgränsning samt studiens disposition. 

  

1.1 Bakgrund 
Ett dynamiskt och föränderligt företagsklimat har kommit att ställa allt högre krav på redovisning. 

Kraven har medfört att såväl teoretiker som praktiker, har kommit att rikta ett allt större fokus mot 

redovisningens grundläggande principer. 

  

Europaparlamentet tog år 2002 beslutet att anta en förordning om en tillämpning av International 

Accounting Standard Boards (IASB) internationella redovisningsstandard, International Financial 

Reporting Standards (IFRS). Förordningen innebar att en obligatorisk tillämpning av 

redovisningsstandarden blev gällande från år 2005 för europeiska noterade bolag (EUR-Lex, 2019). 

Grundtanken med tillämpningen av internationellt harmoniserade standarder som IFRS är att öka 

jämförbarhet och transparens, för att på så vis underlätta för investerare att kunna värdera företag 

från olika länder (Finansinspektionen, 2006). Tillämpningen av standarden innebar bland annat nya 

bestämmelser i enlighet med IFRS 3, där den mest uppmärksammade var att systematiska 

avskrivningar av koncerngoodwill förbjöds. Istället skulle avskrivningarna ersättas av regelbundna 

nedskrivningsprövningar enligt standarden IAS 36, som i praktiken innebär att företag årligen eller 

vid behov ska göra en nedskrivningsprövning av tillgångsposten goodwill. Enligt den princip- och 

värdebaserade redovisningsstandarden IAS 36 ska en nedskrivningsprövning baseras på framtida 

kassaflöden, som i sin helhet utgörs av subjektiva bedömningar (FAR, 2017). Implementeringen av 

en värdebaserad standard har resulterat i en avsevärd ökning av goodwill och har kommit att 

inflatera goodwillposten (Li & Sloan, 2017). Dock menar Dichev (2008) och Hartwig (2018) att 

princip- och värdebaserade redovisningsstandarder är irrelevanta, osäkra och lämnar utrymme för 

att bedriva en opportunistisk redovisningsmanipulation.  

  

En debatt rörande tillämpningen av värdebaserade redovisningsprinciper har även blossat upp bland 

praktiker. I en intervju med Peter Gyllenhammar för Dagens industri (Gyllenhammar, 2018), riktar 

den svenske finansmannen skarp kritik mot redovisningsreglerna enligt IFRS. Gyllenhammars 

kritik utgörs bland annat av att redovisningsreglerna, med en tillhörande problematik kopplad till 

goodwillnedskrivningar, vilseleder såväl investerare som långivare, och beskriver regelverket som 

osäkert, dyrt och krångligt. 
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Kritiken delas till stor del även av chefsanalytikern Peter Malmqvist i en intervju för Dagens 

Industri (Malmqvist, 2018). Malmqvist uppger även att goodwillposterna inte längre skrivs av, och 

att utvecklingen under en tjugoårsperiod har gått från att motsvara ca 10 % av företagens egna 

kapital, till att i dagsläget utgöra drygt 48 %. Vidare uppger Malmqvist att det innebär att det då 

endast är räntan på det lånade kapitalet som belastar resultaträkningen, och med dagens låga 

räntenivåer får rörelseförvärv en höjande effekt på koncernens resultat, vilket är vilseledande. 

  

Samtidigt har utvecklingen på kapitalmarknaden medfört att en ökad efterfrågan för 

företagsobligationer har mötts av ett större utbud och fler obligationsemittenter på en växande 

obligationsmarknad (Finansinspektionen, 2014). Ur ett investerarperspektiv har efterfrågan ökat i 

samband med det låga ränteläget. Parallellt har företagens förmåga att finansiera sig genom 

traditionella banklån försämrats efter den finansiella krisen, något som har gjort 

obligationsmarknaden till ett alternativ i syfte att diversifiera finansieringen och därmed också 

bredda sin finansieringsbas (Riksbanken, 2012). Sammantaget har obligationer blivit en essentiell 

finansieringskälla för företag, en situation som beskrivs av Danske Banks kreditanalyschef i en 

intervju för Fastighetsnytt (Landeman, 2017). Utvecklingen är inte heller begränsad till den svenska 

marknaden, då den positiva trenden står i paritet med de europeiska marknadernas utveckling 

(Finansinspektionen, 2014).  

 

Obligationsemittenter bedöms och betygsätts av kreditvärderingsinstitut efter deras förmåga att 

återbetala sina lån. Den sammanlagda risken för att företag inte skulle kunna fullfölja sina 

finansiella åtaganden sammanfattas i ett kreditbetyg av kreditvärderingsinstituten. Kreditbetygen 

baseras till stor del på redovisningsinformation av kreditvärderingsinstituten men den exakta 

formeln är konfidentiell och är således okänd för marknaden (Byström, 2014). För företag som 

önskar utfärda obligationer är ett bra kreditbetyg av stor vikt, då ett betyg på den övre betygsskalan 

är förenligt med en lägre kapitalkostnad i form av lägre kupongränta, relativt ett betyg på den lägre 

skalan (White, 2001). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Vilka faktorer som påverkar kreditbetyg kan huvudsakligen vara desamma som värderelevanta 

faktorer vid analytikers investeringsbedömning. Tidigare studier har visat att konkreta ekonomiska 

faktorer såsom lönsamhet och skuldsättningsgrad påverkar sådana bedömningar. Tan (2018) och 

Veronica (2015) har valt att studera vilka företagsspecifika faktorer som analytiker och 

kreditvärderingsinstitut väger in då de bedömer ett företags kreditbetyg. Tan (2018) belyser i sin 
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forskning att företagens skuldsättningsgrad en negativ påverkan på kreditbetyg och finner att 

faktorerna lönsamhet, likviditet och företagsstorlek har en positiv påverkan på kreditbetyg. Även 

Veronica (2015) har i sin studie belyst företagsspecifika faktorer som vittnar om ett företags 

betalningsförmåga, förmåga att skapa avkastning på kapital samt skuldsättningsgrad och har funnit 

att dessa faktorer är värderelevanta för analytiker och påverkar kreditbetyg. Att de företagsspecifika 

faktorerna skuldsättningsgrad, lönsamhet och företagsstorlek i hög grad påverkar kreditbetyget är i 

linje med vad tidigare forskning har givit empiriskt stöd för (Ashbaugh-Skaife, Collins & LaFonds, 

2006; Ogden, Jen & O’Connor, 2003). 

  

Att den mindre konkreta företagsspecifika faktorn goodwill är värderelevant för analytiker, har 

också diskuterats. Goodwill som är en immateriell tillgång utgör idag en allt större del av företags 

totala tillgångar. Li och Sloan (2017) menar att en stor anledning bakom detta är att goodwill är en 

subjektivt värderad tillgång och att detta utnyttjas opportunistiskt av företagsledningar genom att 

undvika nödvändiga nedskrivningar. I sin studie har Pajunen och Saastamoinen (2016) studerat 

sambandet mellan den företagsspecifika faktorn goodwillnedskrivningar och aktiemarknadens 

reaktioner. Studien genererar resultat som visar att aktiemarknaden reagerar negativt på besked om 

goodwillnedskrivningar. Hamberg, Paananen och Novak (2011) belyser ett omvänt samband, 

genom att finna stöd för att aktiemarknaden reagerar positivt på en utebliven goodwillnedskrivning. 

Sammantaget resulterar bägge studier i slutsatser om att goodwill är en värderelevant indikator 

rörande ett företags framtida kassaflöde, vilket även Quagli och Avallone (2015) funnit stöd för i 

deras studie. En nedskrivningsprövning av goodwill medför en subjektiv bedömning av framtida 

kassaflöden, och kan således påverkas av en opportunistisk företagsledning i önskvärd riktning. 

Opportunism reducerar informationsvärdet i goodwill och goodwillnedskrivningar, varför det är 

mindre uppenbart att goodwill borde påverka kreditbetyg. Såväl Pajunen och Saastamoinen (2013), 

som Glaum, Landsman och Wyrwa (2015) finner i sina respektive studier stöd för att 

företagsledningens opportunism är en omständighet som i hög utsträckning inverkar på utförda 

goodwillnedskrivningar. Detta borde innebära att det är mindre sannolikt att goodwillnedskrivningar 

kommer att påverka kreditbetyg än andra, mer konkreta och mindre subjektiva faktorer såsom 

skuldsättningsgrad. 

  

Tidigare studiers resultat gällande goodwillnedskrivningar som värderelevant faktor är inte 

entydiga. Forskning visar att tillgången goodwill och nedskrivning av densamma betraktas med 

skepsis och misstänksamhet av externa intressenter, med anledning av begränsad tillgång till 

finansiell information och med oro för manipulation på grund av inslag av subjektivitet (Hayn & 
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Hughes, 2006; Massoud & Raiborn, 2003). Vidare visar forskning gjord av Liberatore och Mazzi 

(2010) att en marknadsreaktion inte bör följa på en goodwillnedskrivning, då en 

goodwillnedskrivning främst rör sig om en redovisningsteknisk åtgärd och som inte orsakar en 

negativ utveckling av kassaflödet. Det är alltså långt ifrån självklart att goodwillnedskrivningar 

påverkar analytikers syn på bolagen och investerares värdering av dem. Den aktuella studien ställer 

i detta sammanhang frågan om goodwillnedskrivningar påverkar kreditbetyg. Eftersom kreditbetyg 

otvivelaktigt påverkar värderingen av företag (White, 2001; White, 2010; Byström, 2014), skulle 

effekten av goodwillnedskrivningar i så fall kunna kanaliseras genom kreditbetyg med resultatet att 

den mycket subjektiva redovisningsåtgärd som goodwill är formaliseras och konkretiseras genom 

kreditbetyget. 

  

Utifrån ovanstående diskussion är det förvånande att tidigare forskning som har undersökt 

sambandet mellan goodwillnedskrivningar och kreditbetyg nästan är obefintlig. Den för studien 

enda tidigare kända studien av sambandet mellan goodwillnedskrivningar och kreditbetyg, är Sun 

och Zhangs (2017) studie som är utförd i USA på amerikanska listade företag och baseras således 

på regelverket FASB och dess standard ASC 350-20, för goodwillnedskrivningar. Deras resultat 

visar att tillgången goodwill är en värderelevant tillgång, då forskarna finner stöd för ett negativt 

samband mellan goodwillnedskrivningar, enligt FASB:s standard ASC 350-20, och amerikanska 

företags kreditbetyg.  

 

Det existerar signifikanta skillnader mellan det regelbaserade FASB och ett principbaserat IASB 

som tillämpas i Europa (Jerman & Manzin, 2008). Detta medför att det går att ifrågasätta 

möjligheten att generalisera den tidigare studiens resultat och ett eventuellt orsakssamband till en 

europeisk kontext.  

I ett sammanhang där sambandet mellan goodwillnedskrivningar och kreditbetyg undersöks, är 

valet av redovisningsprincip en väsentlig faktor, då skillnaderna rörande goodwillredovisning kan 

resultera i olika värden och slutsatser, något som därmed även kan resultera i olika genomslag i ett 

kreditbetyg. De mest utmärkande skillnaderna mellan de två standarderna, IAS 36 som tillämpas i 

en europeisk kontext och dess amerikanska motsvarighet ASC 350-20, och som kan medföra att 

sambandet mellan goodwillnedskrivningar och kreditbetyg skiljer sig åt mellan USA och Europa 

följer nedan: 

• Fördelning av goodwill sker enligt IAS 36 till en kassagenererande enhet eller grupper av 

kassagenererande enheter, medan den amerikanska motsvarigheten ASC 350-20 stipulerar om 

en fördelning till rapporterande enheter. En nedskrivningsprövning enligt IAS 36 tillåter att en 
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nedskrivningsprövning görs på just grupper av kassagenererande enheter och kan därmed 

resultera i ett högre värde (Jerman & Manzin, 2008; PwC, 2019). Detta är en signifikant skillnad 

mellan de bägge redovisningsstandarderna som kan leda till olika värden och slutsatser i 

samband med goodwillnedskrivning. 

 

• En nedskrivningsprövning kan enligt den amerikanska standarden ASC 350-20 föregås av en 

s.k. kvalitativ prövning, vilket innebär att företag kan göra en kvalitativ bedömning av 

sannolikheten att den rapporterande enhetens verkliga värde understiger det redovisade värdet. I 

ett läge där det verkliga värdet antas understiga det redovisade värdet, ska en 

nedskrivningsprövning med kvantitativ utgångspunkt vidtas. Detta är en signifikant skillnad, då 

en sådan kvalitativ aspekt inte bedöms enligt standarden IAS 36 (Jerman & Manzin, 2008; 

PwC, 2019). Därmed kan en nedskrivningsprövning leda till olika slutsatser beroende på vilken 

redovisningsstandard som tillämpas. 

  

• En nedskrivningsprövning enligt ASC 350-20 medför en jämförelse mellan det redovisade 

värdet och verkligt värde, medan motsvarande jämförelse enligt IAS 36 görs mellan det 

redovisade värdet och återvinningsvärdet. Även detta är en signifikant skillnad, då jämförelse 

med verkligt värde respektive återvinningsvärde kan anta olika värden, och därmed leda till 

olika slutsatser beroende vilken standard som tillämpas (Jerman & Manzin, 2008; PwC, 2019) 

  

Även urvalet av amerikanska företag medför att en generalisering av de tidigare genererade 

resultaten kan ifrågasättas, då större skillnader kan påvisas ur såväl en institutionell som kulturell 

aspekt kan påvisas i förhållande till en europeisk kontext. Bland annat framgår det vid en jämförelse 

mellan amerikansk och svensk aktiebolagsrättslig skadeståndslagstiftning, tydliga skillnader i form 

av olika rekvisit som ställs upp kring frågan rörande bolagsledningens eventuella ansvarsfrihet 

gentemot bolaget (Sandström, 2007). Skillnaderna medför att i en amerikansk kontext förs fler 

skadeståndsanspråk från aktieägare mot försumliga företagsledningar. Forskning som har baserats 

på att jämföra amerikansk och europeisk företagskultur har bland annat identifierat skillnader i 

ägarstruktur och i vilken form utdelningar till företagsledning sker (Coffee, 2015). Amerikanska 

företag karaktäriseras i högre utsträckning av en spridd ägarstruktur, relativt de europeiska 

företagen som karaktäriseras av en koncentrerad motsvarighet, samt att tillämpningen av 

aktiebaserade bonusprogram är mer frekvent bland amerikanska företag. Enligt Coffe (2015) lämnar 

såväl en spridd ägarstruktur som aktiebaserade bonusprogram incitament till resultatmanipulering. 
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Därmed finns det även signifikanta institutionella och kulturella skillnader som kan påverka 

sambandet mellan goodwillnedskrivningar och företags kreditbetyg. 

 

Sammantaget medför detta att det finns ett forskningsgap rörande sambandet mellan 

goodwillnedskrivningar och kreditbetyg, då det inte finns någon känd studie av sambandet mellan 

goodwillnedskrivningar, enligt redovisningsstandarden IAS 36, och företags kreditbetyg, i Europa. 

Ett sådant forskningsgap motsvaras av Sandberg och Alvessons (2011) beskrivning av “neglect 

spotting”, då forskningsområdet hitintills har förbisetts och ett eventuellt orsakssamband inte är 

beforskat. 

 

Den aktuella undersökningen förväntas lämna två bidrag till redovisningslitteraturen, samt ett 

praktiskt bidrag: 

1.  Studien bidrar till att öka förståelsen för faktorer som påverkar kreditbetyg, genom att 

undersöka om goodwillnedskrivning är en faktor som påverkar kreditbetyget. Att en 

goodwillnedskrivning ska ha ett genomslag i kreditbetyg är inte en åsikt som delas av samtliga 

forskare, då tillgången är förknippad med subjektivitet och risk för manipulation, samt att en 

goodwillnedskrivning främst är en redovisningsteknisk åtgärd som inte bör orsaka en 

marknadsreaktion (Hayn & Hughes, 2006; Massoud & Raiborn, 2003; Liberatore & Mazzi, 

2010.). Därför bidrar även studien till redovisningslitteraturen genom att klargöra om en av 

företagsledningen subjektivt bedömd faktor får genomslag i kreditbetyget. 

  

2.  Den för studien enda tidigare kända undersökningen av sambandet mellan 

goodwillnedskrivningar och kreditbetyg, är gjord i en amerikansk kontext av amerikanska 

listade företag och baseras således på regelverket FASB och dess standard ASC 350-20 (Sun & 

Zhang, 2017). Genom att studera sambandet i en europeisk kontext, där goodwillnedskrivningar 

baseras på standarden IAS 36, som är helt outforskat sedan tidigare bidrar studien till att fylla ett 

befintligt forskningsgap. 

  

3.  Studiens resultat är även ett bidrag som är av vikt för praktiker i form av obligationsemittenter, 

investerare och redovisningsupprättare. Genom att förtydliga sambandet mellan 

goodwillnedskrivningar och kreditbetyg, samt skapa en större förståelse för företagsspecifika 

faktorers signifikans i samband med utformning av kreditbetyg, skapas därmed även större 

möjligheter för ett bättre beslutsfattande. 

 



Danilo Jovanovic och Sven Nelson 
 

 

 7 
 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om goodwillnedskrivningar, enligt standarden IAS 36, har 

någon påverkan på företags kreditbetyg. 

  

1.4 Avgränsning 

Den aktuella studien fokuserar enbart på företag som utfört en goodwillnedskrivning i en europeisk 

kontext, och exkluderar Storbritannien. Avgränsningen mot Storbritannien görs ur en institutionell 

och kulturell aspekt, då relevanta likheter kan konstateras i jämförelse med en amerikansk kontext, 

vilket medför att större olikheter mot en europeisk kontext påvisas. Studien har även avgränsats mot 

finansiella företag, med anledning att finansiella företag har visats kunna ha en väldigt hög 

skuldsättningsgrad utan att vara finansiellt stressade. Avgränsningen till tidsperioden 2013-2017, 

görs med hänsyn till en för tidsperioden genomgående och likvärdig konjunkturrelaterad stabilitet 

samt på grund av svårigheter att erhålla kreditbetyg för åren innan 2013.  

 

1.5 Disposition 
Det inledande kapitlet har avsett att behandla bakgrunden till studiens ämne för att skapa en 

förståelse för problemområdet. Kapitlet inbegriper även en problemdiskussion följt av en 

syftesformulering och studiens avgränsning. 

 

Teoretisk referensram: Detta kapitel avser att behandla studiens teoretiska ramverk. Kapitlet inleds 

med en redogörelse för utformningen och tillämpningen av IASB:s standard IAS 36, samt en 

jämförelse med dess amerikanska motsvarighet ASC 350-20, för att kunna ge läsaren en djupare 

och nödvändig förkunskap för redovisningsstandarder. Kapitlet behandlar även tidigare och relevant 

forskning rörande såväl goodwillnedskrivningar som kreditbetyg, för att ge läsaren en möjlighet att 

skapa sig en uppfattning om de förehavanden som är förenade med dessa fenomen. Slutligen 

utmynnar kapitlet i en för studien viktig fokusering i form av en hypotesformulering. 

 

Metod: Kapitlet inleds med att beskriva den vetenskapsteoretiska utgångspunkten därefter följer 

beskrivning av forskningsansats, forskningsdesign, datainsamling, population och urval. Sedan 

följer en operationalisering av studiens variabler samt studiens analysmodell. Slutligen tillägnar 

kapitlet även en reflektion över studiens kvalitet, i form av källkritik och en metodkritisk 

bedömning utifrån kvalitetskriterierna reliabilitet, validitet och replikerbarhet, samt metodkritik. 
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Empiriskt resultat: I det fjärde kapitlet presenteras studiens resultat med tillhörande tabeller från de 

tillämpade analysmetoderna. Inledningsvis beskrivs den deskriptiva statistiken följt av analyser som 

undersöker om det förekommer multikollinearitet. Sedan presenteras studiens huvudresultat från 

den multipla regressionen och till sist presenteras robusttesterna för studiens använda 

regressionsmodell, ordered logitmodellen: Pseudo R2, Goodness-of-fit och Det proportionella odds 

antagandet. 

 

Resultatdiskussion: I studiens femte kapitel diskuteras studiens resultat från regressionen som 

bygger på studiens underliggande hypotes med utgångspunkt i att besvara studiens syfte. Resultaten 

kopplas sedan till studiens formulerade teorier och till tidigare forskning. 

 

Studiens slutsats, bidrag och begränsningar: I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsats. 

Kapitlet inbegriper även en diskussion rörande studiens bidrag och dess begränsningar, samt att 

förslag till fortsatt forskning i ämnet lämnas. 
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel avser att behandla studiens teoretiska ramverk. Kapitlet inleds med en redogörelse för 

utformningen och tillämpningen av IASB:s standard IAS 36, samt en jämförelse med dess 

amerikanska motsvarighet ASC 350-20, för att kunna ge läsaren en djupare och nödvändig 

förkunskap för redovisningsstandarder. Kapitlet behandlar även tidigare och relevant forskning 

rörande såväl goodwillnedskrivningar som kreditbetyg, för att ge läsaren en möjlighet att skapa sig 

en uppfattning om de förehavanden som är förenade med dessa fenomen. Slutligen utmynnar 

kapitlet i en för studien viktig fokusering i form av en hypotesformulering. 

  

2.1 IAS 36 Nedskrivningar 

International Accounting Standards Board (IASB) är en ideell, oberoende och normgivande 

expertorganisation, som har som verksamhetssyfte att utveckla och kvalitetssäkra internationell 

finansiell redovisning, samt att arbeta för internationell konvergens och implementering av 

redovisningsstandarder (IFRS, 2019). IASB:s redovisningsstandarder International Financial 

Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS), beskrivs som 

principbaserade och med utgångspunkt i värdering till verkligt värde av tillgångar och skulder, för 

att i en större utsträckning kunna ge företag möjlighet att verksamhetsanpassa sin finansiella 

rapportering. Enligt standarden IFRS 3, som behandlar rörelseförvärv, uppstår ett residualt 

övervärde i en situation där förvärvaren betalar ett högre pris än vad nettotillgångarna i målföretaget 

uppgår till (IASPlus, 2019). Tillgången som uppstår benämns som “framtida extra goda vinster”, 

eller enligt etablerat språkbruk - goodwill (Lönnqvist, 2012). 

  

Nedskrivningar av goodwill regleras i standarden IAS 36, och har som syfte att tillhandahålla de 

metoder som företag ska använda för att säkerställa att dess tillgångar inte redovisas till ett högre 

värde än återvinningsvärdet (FAR, 2017). Återvinningsvärdet definieras som det högsta av 

nyttjandevärdet och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Uttrycket verkligt värde 

förklaras som det pris tillgången skulle inbringa vid en försäljning, och nyttjandevärde förklaras 

som det diskonterade nuvärdet av de framtida de framtida kassaflöden en tillgång eller 

kassagenererande enhet förväntas ge upphov till (FAR, 2017). 

  

Då goodwill inte är en tillgång som självständigt kan generera ett kassaflöde, blir en konsekvens av 

detta att det verkliga värdet för goodwill inte kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Problematiken 

medför därför att goodwill måste hänföras till en viss verksamhet som förväntas ge upphov till de 

förväntade positiva effekterna, i form av inbetalningar, som även ska täcka goodwillen (Drefeldt & 
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Törning, 2017). Verksamheten benämns som kassagenererande enheter, och ges definitionen i IAS 

36 p.6 som “den minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en fortlöpande användning ger 

upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av 

tillgångar” (FAR, 2017). Drefeldt och Törning (2017) förklarar även att i de fall goodwill inte kan 

hänföra till någon kassagenererande enhet, ska nivån höjas och fördela istället på företagsbasis. 

  

Av IAS 36 p. 88 (FAR, 2017) framgår det att en nedskrivningsprövning ska göras närhelst det finns 

en indikation på att den kassagenererande enheten behöver skrivas ned. En sådan indikation 

identifieras genom en jämförelse av enhetens redovisade värde och dess återvinningsvärde. Av IAS 

36 p.6 (FAR, 2017) framgår definitionen av uttrycket återvinningsvärde, som det högsta av 

tillgångens verkliga värde, med avdrag för försäljningskostnader, och dess nyttjandevärde. Vidare 

framgår det även av IAS p. 96 (FAR, 2017) att en nedskrivningsprövning ska göras årligen och vid 

samma tidpunkt. Vid en bedömning av huruvida skäl för en nedskrivning föreligger, kan 

information från såväl interna som externa källor hämtas in och beaktas. Externa informationskällor 

kan bland annat utgöras av observerbara indikationer på att tillgångarnas värde har minskat under 

den aktuella perioden, men även av en höjning av marknadsräntor som därmed väsentligt minskar 

tillgångens diskonterade nyttjande- och återvinningsvärde. Interna informationskällor kan bland 

annat utgöras av om det finns stöd för att tillgången är skadad eller föråldrad, eller att intern 

rapportering påvisar att befaras bli lägre än vad som tidigare hållits för sannolikt. 

Carlin och Finch (2009) menar att företag kan påverka hur stort ett eventuellt nedskrivningsbehov 

ska bli, genom att hänföra goodwillen till kassagenererande nivåer på högre nivåer, och på vis sänka 

risken för ett nedskrivningsbehov. 

  

Av upplysningskraven i IAS 36 p. 134 (FAR, 2017) framgår det att företag ska lämna information 

om de kassagenererande enheter som är hänförliga till goodwill. Sådan information ska lämnas i det 

fall att den kassagenererande enheten är av betydande storlek relativt företagets totalt sett 

redovisade värde för goodwill. Vidare framgår det av bestämmelserna att information ska delges om 

hur stort belopp av det redovisade värdet för goodwill har fördelats på respektive kassagenererande 

enhet. Bestämmelserna stipulerar även att information ska framgå gällande den senast gjorda 

beräkningen av återvinningsvärdet för en kassagenererande enhet (FAR, 2017). 

I sin studie fann Carlin och Finch (2009) att endast 84 % av företagen lämnade upplysningar som 

uppnår de krav som framgår av i IAS 36 p. 134, vilket försvårar korrekta tolkningar av finansiella 

rapporter främst ur ett intressentperspektiv.  
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Hartwig (2015) har i sin studie som syfte att undersöka i vilken utsträckning svenska och 

holländska marknadsnoterade företag rättar sig efter de upplysningsbestämmelser som ställs upp i 

IAS 36 p. 134, samt att undersöka de faktorer som förklarar varför vissa företag tillämpar 

bestämmelserna mer än andra företag. Studiens resultat vittnar bland annat om att svenska företag i 

större utsträckning rättar sig efter bestämmelserna relativt de holländska företagen, men även att 

företagsstorlek och bransch har betydelse för huruvida upplysningskraven efterlevs i de finansiella 

rapporterna. André, Dionysiou och Tsalavoutas (2018) baserar sin studie på att undersöka huruvida 

en tillämpning av upplysningskraven i IAS 36 är värderelevant, genom att studera sambandet 

mellan tillämpningen av upplysningskraven och finansanalytikers bedömningar. Forskarna finner 

stöd för såväl ett positivt samband mellan en högre tillämpningsgrad av upplysningskraven och ett 

högre marknadsvärde, som ett positivt samband mellan en högre tillämpningsgrad av 

upplysningskraven och finansanalytikers en större korrekthet och enhetlighet i finansanalytikernas 

bedömningar. 

  

Vid en jämförelse av IAS 36 med sin amerikanska motsvarighet US GAAP:s redovisningsstandard 

ASC 350-20, framkommer såväl likheter som skillnader mellan de bägge redovisningsstandarderna 

i samband med värdering av goodwill. Enligt KPMG (2015) ska goodwill med en tillämpning av 

ASC 350-20, och i likhet med IAS 36, värderas till det pris som överstiger målföretagets 

nettotillgångar. Då goodwill inte är en självständig tillgång som kan generera ett kassaflöde, ska 

goodwill enligt IAS 36 hänföras till en kassagenererande enhet eller grupper av kassagenererande 

enheter. ASC 350-20 stipulerar att goodwill istället ska hänföras till en rapporterande enhet inom 

företaget. Enligt PwC (2019) uppges en rapporterande enhet vara ett operativt segment. Såväl IAS 

36 som ASC 350-20 stipulerar om en årlig nedskrivningsprövning, såtillvida att inte en indikation 

påvisar att en tidigare nedskrivning behöver utföras. Efter januari 2017 har en 

harmoniseringsprocess bidragit till att utjämna de tidigare skillnaderna rörande systematiken kring 

utförandet av nedskrivningsprövningar (PwC, 2019). ASC 350-20 utgår i praktiken numera, i likhet 

med IAS 36, också från en en-stegs bedömning, dock med skillnaden att utgångspunkten är de 

rapporterande enheterna, istället för de av IAS 36 tillämpade kassagenererande enheterna eller 

grupper av kassagenererande enheter. IAS 36 p. 88 (FAR, 2017) stipulerar om att i samband med en 

nedskrivningsprövning, ska den kassagenererande enhetens eller grupper av kassagenererande 

enheters redovisade värde jämföras med återvinningsvärdet, och sedan skrivas ned i en situation där 

det redovisade värdet understiger återvinningsvärdet. Enligt ASC 350-20 kan en kvalitativ 

bedömning föregå den kvantitativa, vilket innebär att företag ska göra en bedömning av 

sannolikheten att den rapporterande enhetens verkliga värde understiger det redovisade värdet. 
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Skillnaden mellan de bägge de standarderna som berör nedskrivningsprövning, kan leda till olika 

slutsatser då IAS 36 tillåter att en prövning görs på just grupper av kassagenererande enheter, något 

som kan resultera i ett högre värde. I en situation där det verkliga värdet antas understiga det 

redovisade, ska en nedskrivningsprövning med kvantitativ utgångspunkt vidta (PwC, 2019). Då en 

kvalitativ aspekt inte omfattas av IAS 36, kan en nedskrivningsprövning även ur den här aspekten 

generera olika slutsatser beroende på vilken redovisningsstandard som tillämpas. Vidare stipulerar 

ASC 350-20 om en jämförelse mellan det redovisade värdet och verkligt värde, där en motsvarighet 

enligt IAS 36 är en jämförelse mellan det redovisade värdet och återvinningsvärdet. Även 

skillnaden i jämförelse med verkligt värde respektive återvinningsvärde kan anta olika värden, och 

därmed olika slutsatser.  

 

I en studie där sambandet mellan goodwillnedskrivningar och kreditbetyg undersöks, är valet av 

redovisningsprincip därmed en viktig faktor, då skillnaderna rörande goodwillredovisning kan 

resultera olika värden och slutsatser, något som därmed även kan resultera i olika genomslag i ett 

kreditbetyg.  

 

Dock påvisar redovisningen av nedskrivningar även likheter, då bägge standarder stipulerar om en 

redovisning i resultaträkningen och rörelsekostnaderna. I sin studie av likheter och skillnader 

mellan de bägge redovisningsstandarderna, framhäver dock Jerman och Manzin (2008) 

nödvändigheten av att förstärka upplysningsbestämmelserna i samband med redovisning av 

goodwill, för att på så sätt möjliggöra en precisare tolkning av företags finansiella rapporter och 

uppnå de grundläggande målen om transparens och jämförbarhet.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danilo Jovanovic och Sven Nelson 
 

 

 13 
 

Tabell 1. Skillnader och likheter mellan IAS 36 och ACS 350-20 (PwC, 2019; Jerman & Manzin, 2008, s. 220) 

 
 

2.2 Goodwillnedskrivning 

Den tidigare forskningen som behandlar goodwillnedskrivningar karaktäriseras av en uppdelning i 

två kategorier. Den första kategorin utgörs av studier som baseras på goodwillnedskrivningars 

påverkan främst på aktiemarknaden och företagsspecifika faktorer. I Hamberg, Paananen och 

Novaks (2011) studie, som baseras på ett urval av svenska företag, finner forskarna ett positivt 

samband mellan uteblivna goodwillnedskrivningar och aktiemarknadens och investerares positiva 

reaktion. Omvänt skulle detta medföra en uppfattning om en negativ relation mellan utförda 

goodwillnedskrivningar och aktiemarknadens negativa reaktioner, ett samband som såväl Li, 

Shroff, Venkataraman och Zhang (2011) som Saastamoinen och Pajunen (2016) bland annat baserat 

sin forskning på. Forskarna har i sina respektive studier funnit belägg för ett sådant samband, vilket 

Standard IAS 36 ASC 350-20
Definition av 
goodwill

Immateriell och
icke-monetär 
tillgång

Immateriell 
och icke-
monetär 
tillgång

Nedskrivningsfrekvens Årligen, om
inte indikationer
påvisar att en 
tidigare en tidigare 
nedskrivning är 
nödvändig

Årligen, om
inte 
indikationer
påvisar att en 
tidigare en 
tidigare 
nedskrivning 
är nödvändig

Fördelning av goodwill Fördelas på
kassagenererande 
enheter eller 
grupper av 
kassagenererande 
enheter

Fördelas på
rapporterande 
enheter i form 
av operativa 
segment

Nedskrivningsprövning Utförs i ett 
steg

Utförs i ett
steg, men kan 
eventuellt 
föregås av en 
kvalitativ 
bedömning

Återföring av en 
goodwillnedskrivning

Återföringar är
inte tillåtna

Återföringar 
är inte tillåtna
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resulterar i en slutsats om att goodwillnedskrivning är en värderelevant indikator på ett negativt 

framtida kassaflöde, och som kan ligga till grund för ett investeringsbeslut. 

  

Forskning som baseras på sambandet mellan goodwillnedskrivningar och företagskaraktäristik 

utgörs av bland annat av Hamberg, Paannen och Novaks (2011) studie. Forskarna finner belägg för 

att byte av Vd har en positiv påverkan på att en goodwillnedskrivning utförs med upp till 15 %. 

Med en utgångspunkt i de faktorer som tillämpas för bedömning av framtida kassaflöde och som 

ingår i en nedskrivningsprövning enligt IAS 36, har Quagli och Avallone (2015) har valt att studera 

ett förväntat negativt samband mellan goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöden. Forskarna 

har i sin studie funnit stöd för ett sådant samband, men även stöd för att företag med en hög 

räntabilitet på totalt kapital tenderar att utföra goodwillnedskrivningar i en mindre utsträckning, 

samt att företag med relativt stora goodwillposter tenderar att utföra goodwillnedskrivningar i en 

högre utsträckning. Ramanna (2008) baserar sin forskning på valet att inte utföra 

goodwillnedskrivningar och företagskaraktäristik, i form av företagsstorlek och proportionen dolda 

reserver. Ramanna (2008) finner i sin studie stöd för ett samband rörande såväl företagsstorlek som 

proportionen dolda reserver. 

  

Den andra kategorin utgörs av forskning som fokuserar på goodwillnedskrivningars bakomliggande 

faktorer. Li och Sloan (2017) finner stöd i sin studie för att företagsledningar agerar opportunistiskt 

och inte genomför nödvändiga goodwillnedskrivningar genom att utnyttja de diskretionära 

bestämmelserna i den värdebaserade amerikanska standarden ASC 350-20, i syfte att påverka 

företagets resultat i en positiv riktning. Detta resulterar i att företag får uppblåsta goodwillposter. Li 

och Sloans (2017) ämnesmässiga bidrag utgörs av ett ifrågasättande av värdebaserade regelverk 

med subjektiva inslag i samband med nedskrivningsprövningar, till förmån för regelbaserade 

regelverk som istället inbegriper systematiska avskrivningar. 

  

Med en empirisk utgångspunkt har Ramanna och Watts (2012) ägnat sin forskning åt att studera 

sambandet mellan företagsledningens val att inte utföra nödvändiga och indikativa 

goodwillnedskrivningar och faktorer som utgår från agentteori. Enligt agentteorin antas 

företagsledningar agera opportunistiskt på grund av informationsasymetri, målinkongruens och 

nyttomaxering. Indikationerna och nödvändigheten i att skriva ned goodwillposterna har i den 

aktuella studien utgjorts av att de företag som ingått i urvalet har karaktäriserats av att nyckeltalet 

book-to-market överstigit 1 under två sammanhängande år. Nyckeltalet uppges vara kvoten mellan 

företagets börsvärde och det egna kapitalet, och ett book-to-marketvärde som är större än 1 
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indikerar att företagets aktie är undervärderad. Faktorer som härleds till agentteori utgörs av 

företagsledningens opportunism i form av bonusar och företagsledningens anseende, samt en 

eventuell fokus på nyckeltal i form av skuldkovenanter. Forskarna har i den aktuella studien funnit 

stöd för ett sådant samband. Även Glaum, Landsman och Wyrwa (2015), som baserar sin studie på 

att undersöka sambandet mellan motiven till att göra goodwillnedskrivningar under en IFRS-regim, 

finner stöd för fördröjningar av nödvändiga goodwillnedskrivningar. Forskarna som i sin studie 

bland annat studerar sambandet mellan storleken på företagens omsättningar och utförda 

nedskrivningar, finner stöd för att en sjunkande omsättning tenderar att påverka 

goodwillnedskrivningar negativt. Jarva (2009) finner i sin forskning belägg för att agentteoretiska 

faktorer har en inverkan på nedskrivningar av goodwill, en inverkan som utkristalliseras i form av 

fördröjningar av nödvändiga goodwillnedskrivningar. 

  

2.3 Kreditbetyg 

I dagsläget finns de tre framträdande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s, Moody’s och 

Fitch (Byström, 2014). Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s betygsskala utgörs av 22 

betygssteg, som baseras på såväl historisk och framåtblickande, som kvantitativ och kvalitativ 

information (Byström, 2014; White, 2001). På betygsskalan finns en brytpunkt vid betyget BBB-, 

där obligationer på den övre halvan ses som en investering och obligationer på den undre halvan ses 

som en icke-investering som är mer av spekulativ art. Att obligationer är av spekulativ art innebär 

en avsevärt högre risk och samtidigt en avsevärt lägre efterfrågan, då till exempel pensionsfonder 

inte tillåts handla obligationer av spekulativ art (Byström, 2014). Kreditrisk är ett mått på den 

sammanlagda risken att en obligationsemittent inte skulle kunna fullfölja sina obligationer. Detta 

indikeras oftast av det kreditbetyg som utfärdas av ett kreditvärderingsinstitut (Yang et al., 2017). 

Högre betygsatta företag betalar en lägre kupongränta, då kreditrisken anses vara lägre, och har 

därmed även en lägre kapitalkostnad (White, 2001). En viktig parameter som påverkar 

bedömningen av kreditbetygen är företagens kapacitet att generera framtida kassaflöden (Yang et 

al., 2017). Därmed är kreditbetyget inte bara en indikator på hur bra företagen kan fullfölja 

obligationerna utan även en indikator på hur företagets framtidsutsikter ser ut. Yang et al. (2017) 

menar även att kreditbetyg är en viktig del av information om företaget, som kan bidra till att 

minska informationsasymmetrin för både investerare såväl som företagsintressenter. 

 

Tidigare forskning som behandlar kreditbetyg karaktäriseras av en uppdelning i tre kategorier. Den 

första kategorin utgörs av studier som baseras på att undersöka validiteten och reliabiliteten i 
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kreditbetyg. Bland annat studerar Altman (1989) och Fons (1994) sambandet mellan kreditbetyg 

och konkursrisk.  

  

Den andra kategorin utgörs av forskning som baseras på hur kreditmarknaden påverkas av 

kreditbetyg. Bland annat baserar Jorion och Zhang (2010) sin studie på att undersöka vilken 

inverkan en sänkning av kreditbetyg har på kapitalmarknaden. Studiens resultat påvisar såväl 

branschspecifika som värderingsspecifika skillnader. Bland annat presenteras ett empiriskt resultat i 

form av marknadens negativa respons i samband med en sänkning av värderingar i den övre 

betygsskalan och en positiv respons i samband med en sänkning av värderingar i den lägre 

betygsskalan. Galil och Soffer (2011) baserar sin studie på att undersöka vilken inverkan 

kreditbetyg har på handeln med kreditderivat, och är en självständig vidareutveckling av Micu, 

Remolona och Wooldridges (2006) studie. Studien genererar resultat som visar att marknaden 

reagerar starkare på negativa besked än på positiva besked, något som bland annat vittnar om ett 

informationsasymmetriskt förhållande mellan företag och marknad. Även Micu et als. (2006) studie 

genererar resultat som påvisar ett kreditbetygs värderelevans på kreditmarknaden, främst för företag 

vars kreditbetyg blir nedgraderade till den undre halvan av betygsskalan. 

  

Även relationen mellan kreditbetyg och aktiemarknaden är ett ämne som har intresserat ett flertal 

forskare. Bland annat har Yang, Ahn, Kim och Ryu (2017) valt att studera hur den koreanska 

aktiemarknaden påverkas av ett förändrat kreditbetyg, för att skapa sig en uppfattning om 

informationsasymmetri mellan olika investerargrupper och effekterna av ett kreditbetygs förändring 

på aktiepriset. Studiens resultat påvisar att sambandet är starkare mellan en nedgradering av 

kreditbetyget och en negativ utveckling av aktiepriset, än för en uppgradering och en negativ 

utveckling av aktiepriset. Studien påvisar även skillnader mellan institutionella och privata 

investerares beteendemönster i samband med upp- eller nedgraderingar av kreditbetyg, ett resultat 

som kan härledas till informationsasymmetri. Resultaten är även samstämmiga med He, Wang och 

Weis (2011) studie. 

  

Den tredje kategorin utgörs av forskning som baseras på kreditbetygens bakomliggande faktorer. I 

sin studie har Tan (2018) valt att studera vilken inverkan företagsspecifika faktorer som lönsamhet, 

skuldsättningsgrad, likviditet och redovisningsprinciper har på ett kreditbetyg. Studien genererar 

resultat som bland annat påvisar ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och kreditbetyg, 

samt att lönsamhet och likviditet har ett positivt samband till kreditbetyg. Med de resultaten gör Tan 

(2018) gällande att dessa företagsspecifika faktorer är värderelevanta ur såväl analytikers som 
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investerares perspektiv, där hänsyn bland annat tas till skuldsättningsgraden som ett mått på ett 

företags kapitalstyrka. Resultaten står även i paritet med Ashbaugh-Skaife et al. (2006) forskning.  

Veronica (2015) har studerat kreditbetygets bakomliggande faktorer, och resultaten påvisar ett 

signifikant samband mellan faktorer som likviditet, företagsstorlek, obligationers löptid och 

kreditbetyget. Även Körs, Aktas och Doganay (2012) studie fokuserar på att undersöka 

kreditbetygets bakomliggande faktorer, där faktorer som skuldsättningsgrad, rörelseresultat, och 

avkastning på eget kapital. Dock avviker faktorn nettomarginal från de förväntade resultaten, då 

studiens resultat visar att nettomarginal har ett negativt samband till kreditbetyget. Niemann, 

Schmidt och Neukirchen (2008) baserar sin studie på att utveckla en förklaringsmodell för 

kreditbetyg. Modellen skiljer sig från tidigare utvecklade förklaringsmodeller, genom att i sin 

modell implementera två nya komponenter i form av faktordefinition och statistisk faktor 

transformation. Komponenten faktordefinition medför att signifikanta företagsspecifika faktorer kan 

tillämpas för heterogen och begränsad datatillgång. 

 

Att företagsspecifika faktorer ska ha någon inverkan på ett kreditbetyg är dock inte en åsikt som 

delas av samtliga forskare. Främst bemöts tillgången goodwill och nedskrivningar av densamma 

ofta med misstänksamhet av externa intressenter, på grund av begränsad finansiell information men 

även på grund av den subjektivitet som är förknippad med goodwillredovisning och med risk för 

manipulation av densamma (Hayn & Hughes, 2006; Massoud & Raiborn, 2003). Liberatore och 

Mazzi (2010) hävdar, med utgångspunkt i teorin om en perfekt marknad, att ingen 

marknadsreaktion bör följa på en nedskrivning av goodwill, då en nedskrivning främst är en 

redovisningsteknisk åtgärd och som inte orsakar en negativ utveckling av kassaflödet. 

 
Figur 1. Kreditbetygets bakomliggande och företagsspecifika faktorer (Tan, 2018, s. 39) 
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Sun och Zhang (2017) utgår i sin studie från antagandet om ett negativt samband mellan 

goodwillnedskrivningar och kreditbetyg på företagsnivå. Författarna återger att tidigare forskning 

endast uppmärksammat vilken påverkan företagsspecifika faktorer som skuldsättningsgrad, 

likviditet, storlek och operativ effektivitet haft på företags kreditbetyg. Då tidigare forskning är 

obefintlig, finns enligt författarna endast otydliga anekdotiska indikationer om goodwills påverkan 

på kreditbetyget, har ett samband har ditintills egentligen inte kunnat fastslås. Som framförd 

omständighet för att bedriva en studie av sådan karaktär, argumenterar forskarna för goodwills 

relevans. Bland annat refererar forskarna till tidigare forskning som påvisar att goodwill är en viktig 

faktor för att uppskatta ett företags framtida kassaflöde, och att frekvensen av 

goodwillnedskrivningar har ökat vilket resulterar i att nedskrivning av goodwill är en signifikant 

ekonomisk händelse. 

I sin studie finner forskarna stöd för antagandet om ett negativt samband mellan de för studien 

använda variablerna goodwillnedskrivning och kreditbetyg i en amerikansk kontext, där man för 

undersökningen använt sig av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s betygsskala avseende 

långsiktiga kreditbetyg. 

 
Tabell 2. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s betygsskala (Sun & Zhang, 2017, s. 19) 
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2.4 Hypotesutveckling 

Att en goodwillnedskrivning ska få ett genomslag i ett kreditbetyg är ingen självklarhet.  

Forskning har genererat empiriska resultat som påvisar att kreditbetygens bakomliggande faktorer 

utgörs av företagsekonomiska prestationer bland annat i form av faktorer som lönsamhet, 

skuldsättningsgrad, likviditet, rörelseresultat, räntabilitet på eget kapital och företagsstorlek 

(Ashbaugh-Skaife et al., 2006; Ogden et al., 2003; Körs, Aktas & Doganay, 2012; Veronica, 2015; 

Tan, 2018).  

Dock vittnar forskning även om att externa intressenter betraktar tillgången goodwill och 

nedskrivningen av densamma med skepsis och misstänksamhet, med anledning av begränsad 

tillgång till finansiell information och med oro för manipulation på grund av ett befintligt inslag av 

subjektivitet (Hayn & Hughes, 2006; Massoud & Raiborn, 2003). Nedskrivningar av tillgången 

goodwill har även i tidigare studier kunnat härledas till företagsledningars opportunism, då fokus 

riktats mot bonusar, företagsledningens anseende och ett uppnående av skuldkovenanter (Li & 

Sloan, 2017; Ramanna & Watts, 2012). Studier utförda av Glaum et al. (2015) visar också stöd för 

att i en situation om en sjunkande omsättning, tenderar företagsledningar att fördröja att utföra 

nödvändiga goodwillnedskrivningar, något som resulterar i uppblåsta goodwillposter. Med 

utgångspunkt i teorin om en perfekt marknad, hävdar Liberatore och Mazzi (2010) att en 

marknadsreaktion inte bör följa på en goodwillnedskrivning, då en nedskrivning av tillgången 

främst rör sig om en redovisningsteknisk åtgärd och som inte orsakar en negativ utveckling av 

kassaflödet. Dock visar även Liberatore och Mazzis (2010) resultat att marknaden ändå reagerar 

negativt på en goodwillnedskrivning. 

 

Tidigare forskning som fokuserat på att undersöka ett förväntat negativt samband mellan 

goodwillnedskrivningar och ett framtida kassaflöde, finner också stöd för ett sådant samband 

(Quagli & Avallone, 2015). Forskning visar även att goodwill uppfattas som en värderelevant 

tillgång på kapitalmarknaden, då goodwillnedskrivningar har en negativ påverkan på 

aktiemarknaden (Li et al., 2011; Saastamoinen & Pajunen, 2016). Forskning utförd av Hamberg, 

Paananen och Novak (2011), visar även på ett omvänt samband i form av att en utebliven 

goodwillnedskrivning har en positiv påverkan på aktiemarknaden och investerare. I sin forskning 

visar Hayn och Hughes (2006) också att goodwill är en huvudkomponent då analytiker bedömer ett 

företags framtida kassaflöde. Li et al. (2011) uppger i sin forskning att nedskrivningar av goodwill 

är en tydlig indikation om ett företags förväntade prestationer, till följd av företagsledningens 

misslyckande i att förverkliga de framtida extra goda vinster som ursprungligen uppstod i samband 
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med det rörelseförvärv där ett överpris erlades. Sådana resultat vittnar om att tillgången goodwill är 

en värderelevant tillgång, som har en inverkan på utvecklingen av ett framtida kassaflöde. 

Tillgången goodwill utgör även en allt större, och därmed viktigare balanspost, vilket sammantaget 

medför en tolkning om att en goodwillnedskrivning är en ekonomiskt signifikant händelse (Li & 

Sloan, 2017). I sin studie återger Sun och Zhang (2017) att tidigare forskning inte uppmärksammat 

huruvida goodwillnedskrivningar, som en bakomliggande och företagsspecifik faktor, påverkar 

kreditbetyg. Forskarna finner stöd för ett sådant samband i en amerikansk kontext.  

  

Sammanfattningsvis antyder den tidigare forskningen att goodwill kan vara en värderelevant 

tillgång och att en nedskrivning av goodwill kan vara en indikation om en negativ utveckling av ett 

framtida kassaflöde (Quagli & Avallone, 2015; Sun & Zhang, 2017). Det är dock fortfarande oklart 

om kreditvärderingsinstituten gör samma bedömning som forskningen på den amerikanska 

aktiemarknaden antyder. Kreditvärderingsinstitutens kreditbetyg är således en bedömning av ett 

företags kreditvärdighet och framtida ekonomiska prestationer och det är enligt den utförda 

litteraturundersökning inte klarlagt huruvida kreditbetyg påverkas, och i så fall i vilken riktning de 

påverkas, av goodwillnedskrivningar. Den sammantagna bedömningen är dock att ett negativt 

samband mellan goodwillnedskrivningar och kreditbetyg är mest sannolik. Den enda tidigare 

forskning som funnits för den aktuella studien, har utförts på amerikanska företag och antyder att 

effekten av nedskrivningar är negativ. Studien formulerar således följande hypotes: 

 

H1. Goodwillnedskrivningar har en negativ påverkan på kreditbetyg. 
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3 Metod 

Kapitlet inleds med att beskriva den vetenskapsteoretiska utgångspunkten därefter följer beskrivning 

av forskningsansats, forskningsdesign, datainsamling, population och urval. Sedan följer en 

operationalisering av beroende variabel, oberoende variabel, kontrollvariabler samt studiens 

analysmodell. Slutligen tillägnar kapitlet även en reflektion över studiens kvalitet, i form av källkritik 

och en metodkritisk bedömning utifrån kvalitetskriterierna reliabilitet, validitet och replikerbarhet, 

samt metodkritik. 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Syftet med den här studien är att undersöka om det finns ett samband mellan 

goodwillnedskrivningar och företags kreditbetyg. Forskningsproblemet kan därmed anses vara inom 

den positivistiska vetenskapstraditionen då studien ämnar undersöka hur två variabler interagerar 

med varandra genom att analysera empiriska observationer (Antwi & Hamza, 2015). Vidare så ter 

det sig naturligt för studien att utgå ifrån den positivistiska traditionen då sambandet kommer att 

undersökas med mätbara observationer som är objektiva (Bryman & Bell, 2017).  

  

3.1.1 Forskningsansats 

I studien tillämpas en deduktiv ansats. Studien utgår från tidigare forskning som visar på att 

goodwill är en värderelevant tillgång och att marknaden reagerar negativt på 

goodwillnedskrivningar, då enligt tidigare forskning är goodwillnedskrivning en indikation på ett 

sämre framtida kassaflöde (Quagli & Avallone, 2015; Sun & Zhang, 2017). Utifrån den tidigare 

forskningen kan studien identifiera ett samband med faktorer som påverkar företags kreditbetyg och 

goodwillnedskrivningar, således deducerar studien att goodwillnedskrivningar bör påverka företags 

kreditbetyg. Enligt Bryman och Bell (2017) är en deduktiv ansats när man använder existerande 

teorier och tidigare forskning för att generera ett forskningsproblem. Studiens forskningsproblem 

kommer att undersökas med att ställa upp en hypotes om det deducerade sambandet som antingen 

förkastas eller verifieras genom en empirisk granskning. Denna studie kan således sägas vara 

hypotetiskt-deduktiv i sin forskningsansats. Bryman och Bell (2017) definierar en hypotes som en 

välgrundad spekulation om en tänkbar relation mellan två eller fler variabler som sedan testas. 
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3.1.2 Forskningsdesign 

Som datainsamlingsmetod så har det för studien tillämpats en kvantitativ metod. Det kvantitativa 

metodvalet kommer sig naturligt då studiens vetenskapliga utgångspunkt är positivistisk, då det 

inom det positivistiska paradigmet understryks hur viktigt det är med objektivitet samt 

systematiska- och detaljerade observationer (Grant & Giddings, 2002). För att kunna dra så starka 

slutsatser som möjligt av studiens resultat så har den innefattat data för åren 2013–2017. Trots 

begränsade resurser så har denna studie kunnat inhämta stora mängder data, då denna studie har haft 

tillgång till databaserna Thomson Reuters Eikon och Thomson Reuters Datastream som underlättar 

insamlingen av stora mängder data. Studien har undersökt det deducerade sambandet över en 

femårsperiod mellan 2013–2017. Eftersom att datan omfattar en femårsperiod så stärker detta 

möjligheten att dra kausala slutsatser från resultatet (Yee & Niemeier, 1996). Men ett vanligt 

problem som uppstår vid studier som innefattar flera år är saknade värden som kan påverka att 

resultatet blir snedvridet (Bryman & Bell, 2017; Verbeek & Nijman, 1992). De två möjligheter som 

finns att hantera detta på, är att antingen använda obalanserad paneldata som innebär att man 

använder alla observationer trots saknade värden eller att använda balanserad paneldata som innebär 

att alla observationer med saknade värden tas bort. Verbeek och Nijman (1992) fann i deras studie 

att balanserade data gav ett mindre snedvridet resultat men understryker att det beror till stor del på 

originaldatan. Den här studien har använt sig av obalanserad paneldata med anledning av 

svårigheter vid datainsamlingen av den oberoende variabeln goodwillnedskrivningar, vilket även 

tidigare studier har erfarit. Sun och Zhang (2017) belyser att mindre än 1% av alla företag i 

databasen Compustat redovisar goodwillnedskrivningar.  

 

3.2 Datainsamling 
Studien bygger på enbart på sekundärdata som är inhämtad från Thomson Reuters Eikon och 

Thomson Reuters Datastream. Thomson Reuters är en databas som tillhandahåller finansiell 

information och är en världsledande aktör inom sin bransch (Thomson Reuters, 2018). Genom att 

använda sekundärdata kan studien få tillgång till stora mängder data av bra kvalitet trots bristande 

resurser. Sekundärdata har dock sina begränsningar, Bryman och Bell (2017) menar att man inte har 

kontroll över kvaliteten och inte ska ta den för given samt att det kan uppstå problem med saknade 

nyckelvariabler. Studien tar dessa begränsningar i beaktning men har en hög tilltro på kvaliteten på 

datan från Thomson Reuters, eftersom Thomson Reuters har varit en av de mest pålitliga källor av 

finansiell data globalt de senaste 100 åren (Thomson Reuters, u.å). 
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3.2.1 Population 

För att kunna göra generaliseringar om det studerade sambandet har studien inbegripit ett stort urval 

av företag att studera, som innefattar publikt listade företag över hela Europa exklusive 

Storbritannien. Studien har använt Thomson Reuters färdiga listor av listade företag i Europa i form 

av ASSET4 Europe ex UK, Ireland (LA4RGNEX) och ASSET4 Ireland (LA4CTYIE). 

Anledningen till att studien baserades på listor från ASSET4 databasen som fokuserar på olika typer 

av hållbarhetsinformation om listade företag (Bloomberg, 2019), grundades i att det var den enda 

färdiga listan över Europa som gjorde det möjligt att hämta både information om företags 

obligationer och företagsekonomisk information. Detta resulterade i en population av 773 företag. 

 

3.2.2 Urval 

Studiens urval består av 76 listade europeiska företag över perioden 2013–2017 vilket resulterade i 

380 observationer. Perioden har valts ut för att det råder en genomgående konjunkturell stabilitet 

över dessa år, med anledning av att perioder som karaktäriseras av konjunkturrelaterad turbulens 

har uppvisat en onormalt hög frekvens av goodwillnedskrivningar (Li & Sloan, 2017). Således har 

perioden valts ut för att undkomma möjlig påverkan av den stora finanskrisens effekter. Men även 

på grund av att det fanns bristfälligt med kreditbetyg från åren tidigare än år 2013 från studiens 

använda databaser Thomson Reuters Datastream och Eikon. År 2018 har även uteslutits på grund av 

bristfällig data för samtliga variabler. Inledningsvis bestod urvalet av alla företag inkluderade i 

listorna ASSET4 Europe ex UK, Ireland och ASSET4 Ireland som tillsammans var 773 företag. 

Avgränsningen mot Storbritannien görs ur såväl en kulturell som en institutionell aspekt, då större 

olikheter mellan brittiskt finansierings-, juridiskt- och beskattningssystem kan påvisas i förhållande 

till de europeiska motsvarigheterna (Artsberg, 2005; Nobes, 2006; Ball, Koothari & Robin, 2000). I 

fråga om finansieringssystem, menar Nobes (2006) att ägarstruktur och finansieringssätt för 

brittiska företag utgår från en aktieägarmodell, medan de europeiska företagen utgår från en 

intressentmodell. Enligt Ding, Stolowy och Richard (2007) har karaktär av finansieringssystem en 

inverkan på hur redovisning utformas.  

Enligt Nobes (2006) uppvisas även skillnader i det juridiska systemet, där Storbritannien tillämpar 

ett principbaserat common law-system, samtidigt som en europeisk motsvarighet i högre grad 

karaktäriseras av ett regelbaserat code law-system. Nobes (1998) menar även att de olika juridiska 

systemen har en påverkan på utformning av såväl redovisning som beskattningssystem.  

 



Danilo Jovanovic och Sven Nelson 
 

 

 24 
 

Från de 773 företagen filtrerades alla företag som inte har gjort minst en goodwillnedskrivning 

under den studerade perioden bort, detta resulterade i att 263 företag bestod. Sedan filtrerades 

företag som inte hade kreditbetyg för hela femårsperioden bort, vilket resulterade i att 109 företag 

var kvar. I nästa steg så filtrerades finansiella företag bort, då Fama och French (1992) menar att 

finansiella företag kan ha en hög skuldsättningsgrad utan att indikera att företagen är finansiellt 

stressade. Detta kan leda till en feltolkning av datan, eftersom för icke-finansiella företag innebär en 

hög skuldsättning finansiell stress. Vilket resulterade i att det slutliga urvalet bestod av 76 listade 

europeiska företag för perioden 2013–2017 som motsvarar 380 observationer. Alla variabler har 

omvandlats till valutan euro. Sedan har alla kontinuerliga variabler winsoriserats vid percentilerna 1 

och 99 för varje år för att inte extremvärden ska påverka regressionen, förutom totala tillgångar som 

har logaritmerats. Winsorisera innebär att alla värden under och över percentilerna erhåller samma 

värde som percentilerna. Dixon (1980) menar att winsorisera värden är ett bättre sätt att hantera 

extremvärden som inte beror på felmätningar och ger ett mer balanserat resultat än att bara utesluta 

värdefull information. Vilket innebär att alla värden under och över erhåller samma värde som 

percentilerna.  

 

Nedan följer en illustration av urvalsprocessen, samt en distributionstabell över vilka länder som 

ingår i urvalet, som även avslöjar att franska och tyska företag tillsammans står för över 50 procent 

av observationerna. Den branschvisa distributionstabellen (se APPENDIX 1) visar att de 

branscherna som står för flest observationer är kapitalvaruindustrin (14,5%), allmännyttiga sektorn 

(13,2%) och råvaruindustrin (10,5%). 

 
Figur 2. Illustration av urvalsprocessen 
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Tabell 3. Distributionstabell av observationer per land 

 
 

3.3 Operationalisering 

3.3.1 Den beroende variabeln (KB) 

Den beroende variabeln i studien är företags kreditbetyg, och studien ämnar undersöka om den 

påverkas av goodwillnedskrivningar. Kreditbetygen visade sig vara problematiska att generera 

under datainsamlingen, men studien lyckades tillslut erhålla Standard & Poors långsiktiga 

kreditbetyg via Thomson Reuters Eikon. Långsiktiga kreditbetyg har använts då det möjliggör att 

likställa betygen som betyg för företaget (Kisgen, 2006). Standard & Poors betygsskala för 

långsiktiga kreditbetyg går från AAA - D (Standard & Poors, 2018). För att kunna göra en 

regression på kreditbetygen, så har betygsstegen konverterats för den aktuella studien till värden 

från 1–22, där D erhåller värdet 1 och AAA erhåller värdet 22 (APPENDIX 2). Variabeln har 

hämtats från Thomson Reuters Eikon med verktyget formula builder och benämns där som Issuer 

rating, S&P long term credit ratings. 
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3.3.2 Den oberoende variabeln av intresse (GWN) 

Den oberoende variabeln som är av intresse för studien är goodwillnedskrivningar (GWN), och är 

den variabel som studien har deducerat fram som förutsätts ha ett negativt samband med 

kreditbetyg. Goodwillnedskrivningarna har inhämtats genom Thomson Reuters Datastream, data 

item (WC18225). Den tidigare studien Sun och Zhang (2017) har använt totala tillgångar som 

skalfaktor för goodwillnedskrivningar, vilket även var tilltänkt för den aktuella studien. Men efter 

att ha genomfört regressionstesterna så visade det sig att studien fick en högre förklaringsgrad av 

den beroende variabeln kreditbetyg genom att uttrycka goodwillnedskrivningar i miljoner euro, i 

enlighet med Knauer och Wöhrmanns (2016) studie.  

 

3.3.3 Kontrollvariabler 

Studiens kontrollvariabler valdes ut genom att granska faktorer som enligt tidigare litteratur har en 

påverkan på företags kreditbetyg. De faktorer studien valde att inkludera som kontrollvariabler är 

följande faktorer: Return on assets (ROA), Goodwill (GW), Totala tillgångar (TT), 

Skuldsättningsgrad (SG) och Likviditet (Likviditet). Nedan följer en genomgående beskrivning av 

kontrollvariablerna och deras deducerade påverkan på kreditbetyget. 

  

Return on assets (ROA) 

Studien har likt Ashbaugh-Skaife et al. (2006) använt sig av ROA som en faktor som påverkar 

företags kreditbetyg. Då det är en faktor som representerar hur lönsamt ett företag är genom att sätta 

nettoinkomsten i relation till företagets tillgångar och enligt flera forskare så är lönsamhet en faktor 

som har en positiv påverkan på ett företags kreditbetyg (Veronica, 2015; Tan, 2018). Return on 

assets har hämtats via Thomson Reuters Eikon genom formula builder (ROA Total Assets, Percent) 

i Excel.  

 

Goodwill (GW) 

Goodwill ses enligt André et al. (2018) som en känslig tillgång som påverkas vid en regressiv 

ekonomisk utveckling, och som dessutom utgör en allt större del av företags totala tillgångar (Li & 

Sloan, 2017). Den aktuella studien har likt Sun och Zhang (2017) valt att inkludera goodwillposten 

som en faktor som påverkar kreditbetyget och även valt att använda totala tillgångar som en 

skalfaktor. Goodwill har hämtats från Thomson Reuters Eikon med formula builder (Goodwill - 

Gross). 
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Totala Tillgångar (STORLEK) 

Företagsstorlek är en annan faktor som Tan (2018) menar påverkar företags kreditbetyg. Denna 

faktor har även använts av flera tidigare studier som ämnat undersöka dess påverkan på företags 

kreditbetyg (Ashbaugh-Skaife et al., 2006; Ogden et al., 2003). Likt tidigare studier har denna 

studie valt att använda den naturliga logaritmen som skalfaktor för att skapa en bättre jämförelse 

mellan företagen. Datan har inhämtats från Thomson Reuters Eikon med formula builder (Total 

Assets, Reported). 

 

Skuldsättningsgrad (SG) 

Ju högre finansiell hävstång ett företag har innebär desto mer avkastning på deras investeringar men 

detta resulterar även i en ökad risk. Således ter det sig naturligt att skuldsättningsgrad borde ha en 

negativ påverkan på kreditbetyg. Tidigare forskning har konstaterat att skuldsättningsgraden är en 

faktor som påverkar kreditbetyg negativt (Tan, 2018). Studien har därför valt att inkludera 

skuldsättningsgrad som kontrollvariabel och resonerar likt tidigare forskning att den bör ha en 

negativ påverkan på kreditbetyg (Ashbaugh-Skaife et al., 2006; Ogden et al., 2003; Sun & Zhang, 

2017; Tan, 2018; Veronica, 2015). Datan för skuldsättningsgraden har framställts genom att 

dividera Långfristiga Skulder (Long-term liabilities) med Totala Tillgångar (Total assets, reported) 

som båda har inhämtats från Thomson Reuters Eikon med formula builder. 

 

Likviditet (LIK) 

Både Veronica (2015) och Tan (2018) menar att företags betalningsförmåga är en faktor som 

kreditvärderingsinstituten tar i beaktning vid värdering och har båda belyst att likviditet är en faktor 

som påverkar kreditbetygen. Således har denna studie valt att ta med likviditet som en 

kontrollvariabel. Variabeln (LIK) har genererats från Thomson Reuters Eikon med formula builder 

där den benämns OCF/Total liabilities, vilket innebär operativt kassaflöde/totala skulder. 

 

3.3.4 Dummyvariabler 

Studien har i likhet med Sun och Zhangs (2017) tidigare studie valt att använda dummyvariablerna 

Industri och År. Men denna studie har även valt att ta med Land som dummyvariabel då denna 

studie omfattar hela Europa exklusive Storbritannien. En dummyvariabel gör en kvalitativ variabel 

kvantifierbar genom att koda de olika kategorierna för varje dummyvariabel binärt (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Där värdet 1 står för tillhörighet i en kategori och 0 för icke tillhörighet.  
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3.3.5 Sammanställning av de olika variablerna 

För att förtydliga vilka variabler som har ingått i studien och vad variablernas olika förkortningar 

står för, har en detaljerad sammanställning av beroende variabel och oberoende variabler som har 

ingått i studien skapats. Nedan presenteras en variabeltabell, med alla variabler som har ingått i 

studien där variablernas förkortning, datatyp, beskrivning och datakod i Thomson Reuters 

Datastream respektive Thomson Reuters Eikon presenteras. 

 
Tabell 4. Variabeltabell 

 
 

3.4 Analysmetoder 

I detta avsnitt kommer studien att redogöra för den multivariata regressionsmodellen som studien 

har tillämpat vid analys, som är ordered logit modellen. Samt de robusttester som studien har 

genomfört för att säkerställa att modellen är korrekt, i form av: Bivariat analys, Modifierat VIF-test, 

Proportionella odds antagandet, Goodness-of-fit och Pseudo R-square. Analysmetoderna har 

genomförts i programmet IBM SPSS Statistics 24, som enligt Bryman och Bell (2017) är ett väl 

använt statistikprogram inom samhällsvetenskaplig forskning. De empiriska resultaten och 

analyserna presenteras sedan tillsammans i kapitel 4. 

 

3.4.1 Ordered logit model 

Studien avser att undersöka förhållandet mellan flera oberoende variabler och en beroende variabel 

som är ordinal, kreditbetyg. Av de oberoende variablerna är studien intresserad av variabeln 

goodwillnedskrivningar för att bekräfta den formulerade hypotesen och de andra oberoende 

variablerna fungerar som kontrollvariabler. Därmed har denna studie valt att tillämpa en multivariat 

analys som används när de oberoende variablerna är fler än två (Bryman & Bell, 2017). Vanligtvis i 

dessa fall brukar en linjär regression användas men eftersom den beroende variabeln är ordinal och 
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inte kontinuerlig så passar detta inte studien, istället har studien valt att tillämpa modellen ordered 

logit model. Som är en av de mest använda modellerna när den beroende variabeln är ordinal 

(Williams, 2016). Det som utmärker en ordinalvariabel är att den är kategorisk av sitt slag men 

kategorierna går att rangordna, däremot är det exakta avståndet mellan dem är okänt (Bryman & 

Bell, 2017). Detta är anledningen till att en linjär regression inte är tillämplig då avstånden mellan 

värdena inte är exakta. Därmed tillämpas en logistisk regression som inte är exakt utan istället 

baseras på skattningar (Chatterjee & Simonoff, 2013). Det innebär att ordered logit modellen 

förutspår inte den beroende variabeln direkt, utan förutspår log-oddsen för ett visst utfall för den 

beroende variabeln (O’Connell, 2006). Därmed skiljer sig resultatparametrarna från en vanlig linjär 

regression, istället för koefficienter för de oberoende variablerna så presenteras log-oddsen för varje 

oberoende variabels påverkan på utfallet. 

 
Formel 1. Ordered logit model 

 
 

Den ovanstående formeln illustrerar hur logaritmen av oddset görs linjärt även kallad logit länken 

(O´Connell, 2006). I BpXp står B för koefficienten och X är variabeln och alfavärdet representerar 

tröskelvärdet för att hamna i en kategori, som i den aktuella studiens fall representerar kreditbetyg.  

 

Logitmodellen som har använts för denna studien för att testa hypotesen, H1. 

Goodwillnedskrivningar har en negativ påverkan på kreditbetyg, presenteras nedan med tillhörande 

variabelförklaring som not: 

 
Formel 2. Regressionsmodell för att testa den ställda hypotesen 

 
KB= Kreditbetyg, STORLEK=Den naturliga logaritmen av Totala tillgångar, GW=Goodwill/Totala tillgångar, 

SG=Skuldsättningsgrad , LIK= Likviditet, GWN= Goodwillnedskrivningar i miljoner euro, ROA= Avkastning på totalt 

kapital i procent 
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3.4.2 Bivariat analys 

Som första steg i att undersöka föreliggande multikollinearitet så har studien valt att använda en 

korrelationsmatris för alla de oberoende variablerna exklusive dummyvariabler. Anledningen till att 

den beroende variabeln exkluderas ur korrelationsmatrisen är för att den är ordinal, det innebär att 

ett linjärt samband skulle bli missvisande, då det som utmärker en ordinalvariabel är att 

kategorierna går att rangordna men det exakta avståndet mellan dem är okänt (Williams, 2016), det 

vill säga icke linjärt. Detta har dock ingen egentlig påverkan på korrelationsmatrisen, då syftet med 

den är att undersöka korrelationen mellan de oberoende variablerna för att avgöra om alla 

oberoende variabler bör ingå i den multipla regressionen. I korrelationsmatrisen använder studien 

Pearsons r vilket är passande då variablerna är intervall- och kvotvariabler som möjliggör att se hur 

stark korrelation mellan två variabler samt i vilken riktning den går (Bryman & Bell, 2017). En 

generell regel är att om korrelationskoefficienten är högre än 0.8 så är multikollinearitet ett stort 

problem (Midi, Rana & Sarkar, 2013). Men forskarna menar att vid en multivariat analys är inte en 

korrelationsmatris tillräcklig då det kan existera en större korrelation från flera variabler 

tillsammans. Studien har således valt att sätta 0.8 som högsta nivå för korrelationsmatrisen men har 

även utfört ett modifierat VIF-test som undersöker korrelationen från flera variabler tillsammans. 

 

3.4.3 Modifierat Variance Inflation Factor-Test 

En vanlig metod för att undersöka multikollinearitet är att använda Variance Inflation Factor testet 

(Akinwande, Dikko & Samson, 2015; Dougherty, 2011; Midi et al., 2013). Men ett problem är att 

det inte är lika applicerbart när det kommer till logistisk modell, Midi et al. (2013) menar att det går 

att göra en vanlig linjär multipel regression för att erhålla VIF-värdena men konstaterar att värdena 

inte får överstiga 2.5. Detta är i linje med vad Dougherty (2011) förespråkar dvs. att maxgränsen är 

2.5 för VIF-värden när det kommer till en logistisk modell, men Dougherty (2011) menar att man 

kan använda sig av ett modifierat VIF-test för en logistisk modell. Det innebär att man gör en 

enskild regression för varje oberoende variabel som en beroende variabel där de övriga oberoende 

variablerna fortsätter vara förklarande variabler och man använder R2 värdet från varje regression 

som mått på multikollinearitet. R2 värdet får inte överstiga 0.6 som kan likställas med ett VIF-värde 

på 2.5. Således valde studien att utföra ett modifierat VIF-test för att undersöka multikollinearitet, 

och där den ställda maxgränsen för VIF-värdena är 2.5 motsvarande ett R2 värde på 0.6. Som ett 

robusttest valde studien även att utföra ett vanligt VIF-test. 
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3.4.4 Proportionella odds antagandet 

För att ordered logit modellen som även kallas proportional odds modellen ska anses lämplig för 

analysen måste det proportionella antagandet vara uppfyllt. Om inte antagandet skulle vara uppfyllt, 

menar O'Connell (2006) och Williams (2016) att det finns stor risk att analysen inte är korrekt och 

att man bör använda en annan mer lämplig modell. För att testa om antagandet är uppfyllt använder 

studien ett likelihood ratio test. 

 

3.4.5 Goodness-of-fit 

För att ytterligare tolka modellens lämplighet för studien, kommer den att undersöka ett Goodness-

of-fit test som IBM SPSS genererar. Det finns för tillfället inget helhetsmått över hur bra modellen 

passar, men detta avvikelsemått (deviance) indikerar huruvida avvikelserna är mindre än antalet 

frihetsgrader (df). Därmed påvisar avvikelsemåttet om modellen är passande, samt att genom att 

tolka pearson chi-square testet kan man undersöka om det finns överensstämmelse mellan 

observerade och förväntade frekvenser (O’Connell, 2006). 

 

3.4.6 Pseudo R2 

Något som är vanligt i samband med linjära regressioner är att tolka styrkan av en modell med R2 

värdet, och detta har utvecklats till att bli ett standardmått för att tolka en modells styrka (Hu, Palta 

& Shao, 2006). Vid logistiska regressioner är detta inte möjligt, därför har det utvecklats ett antal 

olika pseudo R2 mått för att kunna förklara modellens styrka (Smith & McKenna, 2013). Smith och 

McKenna (2013) söker förklara vilket av dessa mått som ger den mest korrekta tolkningen genom 

att jämföra med R2 värdet från en vanlig linjär regression (OLS) och ett av den här studiens använda 

mått (Nagelkerke), som är ett av de måtten som uppvisar bäst resultat i studien av de 7 olika pseudo 

R2 måtten. Studien kommer även att presentera de övriga pseudo R2 måtten som IBM SPSS 

genererar, men kommer att ha ett huvudfokus på måttet Nagelkerke. Dock poängterar O’Connell 

(2006) att pseudo R2 måtten är en grov uppskattning och bör tolkas med försiktighet.  

 

3.5 Källkritik 

Kritiskt tänkande är en hörnsten för att kunna genomföra en noggrann källkritik, där ett kritiskt 

tänkande även bör prägla högre utbildning och forskning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 

Eriksson (2018) anser att det är viktigt att kunna undersöka huruvida en källa är vad den utger sig 

för att vara, och därmed att även ge en läsare möjligheten att kunna genomföra en 
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äkthetsgranskning. I den aktuella studien har en genomgående tillämpning av referenssystemet APA 

använts, för att läsaren på ett logiskt och systematiskt sätt även ska kunna följa upp de anförda 

källorna i studiens källförteckning vid en egen äkthetsgranskning (KI, 2019; Strömquist, 2014). Då 

studiens källförteckning inbegriper en större mängd källor, har även en kategoriindelning av 

källorna tillämpats i syfte att skapa en bättre översikt (Strömquist, 2014). 

 

Vetenskapliga tidskrifter har redaktionsråd med expertis inom specifika forskningsområden, just för 

att kunna förhandsgranska de artiklar som publiceras av tidskriften (Eriksson och Wiedersheim-

Paul, 2014). Artiklar som har granskats på ett sådant sätt benämns som “peer-reviewed”, och har 

även varit ett viktigt urvalskriterium av artiklar för oss under utformningen av den aktuella studien. 

I syfte att ytterligare höja nivån av en egen äkthetsgranskning och kritisk bedömning, har även 

kvalitén av de vetenskapliga tidskrifter som är listade i Academic Journal Guide 2018 granskats 

(CABS, 2019). 

 

3.6 Kvalitetskriterier 
Följande avsnitt ämnar belysa den aktuella studien utifrån en argumentation rörande de tre 

kvalitetskriterierna reliabilitet, validitet och replikering. Dessa tre kvalitetskriterier anses även vara 

de viktigaste vid en kritisk bedömning av företagsekonomisk forskning (Bryman & Bell, 2017; 

Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 

 

3.6.1 Reliabilitet 

Inom kvantitativ forskning ges begreppet reliabilitet en övergripande förklaring genom 

synonymerna upprepbarhet och pålitlighet, där hänsyn tas till mätningens kvalitet och frågan 

besvaras huruvida det är möjligt att uppnå likvärdiga resultat vid en upprepad mätning. För att 

kunna uppnå högre nivåer av reliabilitet ur ett stabilitetsperspektiv ska en studies resultat återge 

likvärdiga resultat vid upprepade mätningar, genom s.k. test-retest reliabilitet (Bryman och Bell, 

2017; Wikström, 2013). I den aktuella studien har sekundärdata uteslutande inhämtats från 

databaserna Thomson Reuters Datastream och Thomson Reuters Eikon, i syfte att erhålla jämförbar, 

objektiv och kontrollerbar finansiell data (Ince & Porter, 2006; Bryman & Bell, 2017). Thomson 

Reuters är även en källa som enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) är att anses som 

trovärdig. Enligt Bryman och Cramer (2011) tar reliabilitet även sikte på hur konsekventa de 

inbegripna variablerna är. Då samtliga variabler är inhämtade från samma källor, har man för den 

aktuella studien kunnat säkerställa att variablerna är uträknade på samma sätt för att återge ett 

rättvisande resultat, och kan därmed bedömas som konsekventa. Insamling av sekundärdata ur just 
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databaser gjordes även med hänsyn till en snäv tidsram för utförandet av den aktuella studien, och 

med hänsyn till att kvalitén på redan insamlad sekundärdata anses vara högre än om studenter 

samlar in data på egen hand (Bryman & Bell, 2017). 

 

Kullenberg (2019) påpekar även att en hög reliabilitet uppnås genom att bedriva systematiskt 

noggrann dokumentation under forskningsprocessen för att undvika slumpmässiga fel. Under den 

aktuella forskningsprocessen har en god systematik tillämpats genom bruk av loggböcker och 

sortering av material i digitala mappar.  

Vid en samlad bedömning kan därmed slutsatsen dras att vid en upprepning av den aktuella studien, 

skulle ett identiskt resultat genereras då det baseras på samma urval. En bättre möjlighet till 

upprepning möjliggörs även då en detaljerad beskrivning av genomförandeprocessen återges i 

studiens metodkapitel.  

 

3.6.2 Validitet 

Begreppet validitet tar enligt Kullenberg (2019) sikte på måttet av relevans för insamlad data för att 

bemöta det aktuella problemet, och mätinstrumentets förmåga att mäta det man avser att mäta. Som 

ett kvalitetskriterium brukar validitet även bedömas utifrån de tre aspekterna begreppsvaliditet, samt 

intern och extern validitet (Bryman & Bell, 2017). 

 

En bedömning av begreppsvaliditet ligger nära en bedömning av reliabilitet, dvs. om ett mått av ett 

begrepp påvisar instabilitet och fluktuerar påvisar det varken reliabilitet eller begreppsvaliditet. 

Begreppsvaliditet är därmed även ett mått av överensstämmelse mellan den teoretiska och den 

operationella definitionen, och är ett mått som är av särskilt intresse i samband med kvantitativa 

studier. Operationaliseringen av studiens variabler har gjorts med vägledning av det 

tillvägagångssätt som tillämpats i tidigare forskning (Sun & Zhang, 2017), och i samband med bruk 

av beprövade mätinstrument har mått skapats som är stabila och inte fluktuerar. 

 

Intern validitet berör oftast kausalitetsfrågor och huruvida en slutsats som inbegriper två eller fler 

variabler är hållbar (Bryman & Bell, 2017). För att kunna bekräfta den interna validiteten utför 

studien robusttester i form av Pseudo R2 test och ett Goodness-of-fitness test, för att testa hur 

passande modellen är för den aktuella studien. För studien har även en korrelationsmatris 

sammanställts, där även ett modifierat VIF-test och ett vanligt VIF-test utförts som kontrollerar om 

det förekommer någon multikollinearitet som skulle kunna påverka den interna validiteten. 
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Extern validitet är ett begrepp som avser att återspegla huruvida en studies resultat kan generaliseras 

utöver den specifika undersökningskontexten (Bryman & Cramer, 2011). Enligt Bryman och Bell 

(2017) är urvalsprocessen avgörande för att bedöma den externa validiteten, där även Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014) påpekar vikten av att genomföra ett slumpmässigt urval för att få en 

fullständig återspegling av populationen. Bryman och Bell (2017) menar även att ett icke-

sannolikhetsurval, som tillämpats just i den aktuella studien, kan ge upphov till felaktiga resultat i 

förhållande till urvalsramen. Dock menar Moore, McCabe, Alwan, Craig och Duckworth (2011) att 

trots de icke-slumpmässiga valens begränsningar, utgör de en allmänt accepterad metod inom 

redovisningsforskning. 

 

Det bör även tas i beaktning att för den aktuella studien utgörs urvalsramen av europeiska listade 

företag, med en avgränsning mot brittiska företag, under en specifik tidsperiod, samt med en 

branschspecifik avgränsning mot finansiella företag. Detta medför en slutsats om att en studie med 

andra urvalskriterium kan generera andra resultat, och därmed att försiktighet bör iakttas vid 

generaliserande slutsatser (Bryman & Bell, 2017; Bryman & Cramer, 2011). 

 

3.6.3 Replikerbarhet 

Enligt Kullenberg (2019) medför en god möjlighet till replikerbarhet att man i sin studie har 

minimerat andelen tyst kunskap och istället tillhandahållit tillräckligt explicita instruktioner för 

replikering. Det innebär att studien påvisar en god dokumentation av samtliga steg i 

forskningsprocessen, så att andra har möjlighet att upprepa studien (Bryman & Bell, 2017). I den 

aktuella studien har samtliga steg i forskningsprocessen noga beskrivits och härletts till relevanta 

källor, för att underlätta en upprepad informationsinhämtning och äkthetsgranskning. Vidare har 

även urvalsprocessen beskrivits och illustrerats, där även en motivering av densamma tydliggör 

tankegångarna som utgjort utgångspunkterna i utförd urvalsprocess. Även operationaliseringen av 

begreppen har beskrivits i detalj, för att skapa goda möjligheter för replikerbarhet. 

 

3.7 Metodkritik 

En begränsning vid användandet av ordered logit modellen är som O’Connell (2006) menar att det 

inte finns ett motsvarande R2 mått som finns för vanlig linjär regression som kan ge en säker 

indikation på modellens styrka. Modellen har även fått kritik för att det proportionella odds 
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antagandet är alldeles för restriktivt, och att det därmed ofta bryts av forskare och leder till att 

resultaten som genereras måste tolkas med stor försiktighet (Williams, 2016).  
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4 Empiriskt resultat 

I det fjärde kapitlet presenteras studiens resultat med tillhörande tabeller från de tillämpade 

analysmetoderna. Inledningsvis beskrivs den deskriptiva statistiken följt av analyser som undersöker 

om det förekommer multikollinearitet. Sedan presenteras studiens huvudresultat från den multipla 

regressionen och till sist presenteras robusttesterna för den använda ordinala regressionsmodellen: 

Pseudo R2, Goodness-of-fit och Det proportionella odds antagandet. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 
Nedan i Tabell 5 presenteras den deskriptiva statistiken för variablerna som har använts för studien. 

Det som rapporteras i tabellen är: Antal observationer, Medelvärde, Median, Standardavvikelse, 

Minimumvärde, Maximumvärde samt värdet för första respektive tredje kvartilen. För att hantera 

extremvärden så har studien winsoriserat alla de kontinuerliga variablerna för varje år vid 

percentilerna 1 och 99 (förutom STORLEK som istället logaritmeras). Av den deskriptiva 

statistiken går det att utläsa att medelvärdet för kreditbetygen (KB) ligger på 14,1 och medianen på 

14 vilken indikerar en jämn distribution av datan. Dessa värden motsvarar kreditbetyget BBB (se 

Appendix 2), som är ett steg ovanför brytpunkten som avgör om obligationer ses som en investering 

eller en icke-investering av mer spekulativ art. I den deskriptiva tabellen går det att se en 

anmärkningsvärd skillnad mellan medelvärdet (-147,3 miljoner euro) och medianen (-5,1 miljoner 

euro) för goodwillnedskrivningar (GWN) och detta påvisar att det endast är ett fåtal företag som gör 

större nedskrivningar av goodwill, och är således i paritet med tidigare forskning (Knauer & 

Wöhrmann, 2016). Den stora skillnaden mellan median och medelvärde, samt den stora skillnaden 

mellan kvartil 1 och minimumvärdet indikerar en stor skevhet i datan för goodwillnedskrivningar. 

Skevheten är dock inte problematisk för studiens använda regressionsmodell, då ordered logit 

modellen baseras på log-odds för att skatta sannolikheter utgör inte en snedvridning i data ett 

problem för modellen (O’Connell, 2006). Vidare uppvisar goodwillnedskrivningar endast 256 

observationer gentemot alla andra variabler som visar 380 observationer, detta skulle kunna orsaka 

en snedvridning av resultatet, så studien har därmed detta i beaktning. Skuldsättningsgradens (SG) 

medelvärde på 0,20 och median på 0,192 tyder på en jämn spridning av materialet och är låga 

värden, värdena innebär att endast 20% av kapitalet är finansierat med lån. Detta är en indikation på 

att en stor del av företagen i urvalet bör ha en relativt låg risk vilket även återspeglas av det höga 

medelvärdet på kreditbetygen. Medelvärdet 0,0275 och medianen 0,0279 för ROA indikerar att 

företagen i urvalet har en stabil avkastning på sitt kapital och att datan är normalt distribuerad. De 

logaritmerade totala tillgångarna (STORLEK) uppvisar ett medelvärde på 23,89 och en median på 

23,79 samt visar kvartil 1 och 3 värden på 22,78 respektive 24,98 detta indikerar på en 
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förhållandevis jämn storlek på företagen och en jämn fördelning av datan. Till sist uppvisar 

likviditet (LIK) ett medelvärde på 0,0268 och en median på 0,0222, vilket återspeglar att den största 

delen av företagen i studien har ett kassainflöde på lite över 2 procent i relation till sina totala 

skulder från den löpande verksamheten då dessa värdena innebär en normalfördelad spridning. 

 
Tabell 5. Deskriptiv statistik 

 
KB= Kreditbetyg, STORLEK=Den naturliga logaritmen av Totala tillgångar, GW=Goodwill/Totala tillgångar, 

SG=Skuldsättningsgrad , LIK= Likviditet, GWN= Goodwillnedskrivningar i miljoner euro, ROA= Avkastning på totalt 

kapital i procent 
 

4.2 Bivariat analys 
Den beroende variabeln har som tidigare nämnts utelämnats ur korrelationsmatrisen då den är 

ordinal och därmed inte lämpar sig för linjära samband. Resultaten från korrelationsmatrisen 

(Tabell 6) visar att det inte förekommer någon parvis kollinearitet som skulle vara ett problem 

mellan de oberoende variablerna. Då det högsta värdet för korrelationskoefficienten som testet 

uppvisar är 0,342, som är mellan Likviditet och Goodwill. För att det skulle anses vara ett problem 

så ska värdet på korrelationskoefficienten överstiga 0.8 enligt Midi et al. (2013), då studiens högsta 

värde långt understiger detta värde så förekommer därmed ingen parvis kollinearitet mellan de 

oberoende variablerna. Studien vill även uppmärksamma att syftet med korrelationsmatrisen var att 

undersöka kollinearitet mellan de oberoende variablerna inför den multipla regressionen, så en 

uteslutning av den beroende variabeln hade ingen påverkan på resultatet. 
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Tabell 6. Korrelationsmatris 

 
 a,  STORLEK=Den naturliga logaritmen av Totala tillgångar, GW=Goodwill/Totala tillgångar, SG=Skuldsättningsgrad 

, LIK= Likviditet, GWN= Goodwillnedskrivningar i miljoner euro, ROA= Avkastning på totalt kapital i procent 
b,  Den beroende variabeln Kreditbetyg utelämnas då den är av ordinal karaktär och är därmed inte lämplig för linjära 

samband, detta påverkar dock inte analysen då korrelationsmatrisen endast ämnar undersöka om det förekommer parvis 

kollinearitet mellan de oberoende variablerna. 
 

4.3 Modifierat VIF-test och Vanligt VIF-test 
Om det skulle förekomma multikollinearitet så skulle R2 värdet i det modifierade VIF-testet 

överstiga 0.6 och VIF-värdet för det vanliga VIF-testet skulle överstiga 2.5. Resultaten för det 

modifierade VIF-testet (Tabell 7) visar att alla variablernas R2 värde ligger långt under gränsen på 

0.6. Detta resultat tyder på att det inte förekommer någon multikollinearitet mellan variablerna. Det 

vanliga VIF-testets resultat (Tabell 8) indikerar samma sak, då alla variablernas VIF-värde är under 

den kritiska gränsen på 2.5. 
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Tabell 7. Modifierat VIF-test 

 
 

 
Tabell 8. Vanligt VIF-test 

 
 

4.4 Huvudresultat  

Resultaten från regressionen (Tabell 9) där studien testar sin hypotes, som presenterar log-oddsen 

(Estimate) för de oberoende variablernas påverkan, visar att GWN har en negativ påverkan på KB 

som är statistiskt signifikant på signifikansnivån 1 procent (p < 0.01). Då resultatet är statistiskt 

signifikant med ett p-värde under 0.01 innebär det att resultatet ger stöd för den ställda hypotesen: 

H1. Goodwillnedskrivningar har en negativ påverkan på kreditbetyg, och kan anses vara statistiskt 

säkerställt. 

Kontrollvariablerna STORLEK och ROA uppvisar en positiv påverkan på KB som är statistiskt 

signifikant på 1 procentsnivån, vilket är i linje med tidigare studier och var det resultat som studien 
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förväntade sig. Kontrollvariabeln LIK uppvisar även den en positiv påverkan på KB, men till 

skillnad från tidigare studie kan dock sambandet inte anses vara statiskt signifikant (p= 0.14 > 

0.05). Slutligen visar studiens genererade resultat att kontrollvariablerna GW och SG har en negativ 

påverkan på KB som båda är statistiskt signifikanta på 5 procentsnivån. Den statistiska signifikanta 

negativa påverkan SG uppvisar är i paritet med tidigare studier (Ashbaugh-Skaife et al., 2006; 

Ogden et al., 2003; Sun & Zhang, 2017; Tan, 2018; Veronica, 2015), men den signifikanta negativa 

påverkan av GW skiljer sig från tidigare resultat som visat att GW har en positiv påverkan på KB. 

 

Tabell 9. Regressionsresultat 

 
a, Följande regressionsmodell ligger till grund för tabellens 

resultat:

 
b, Estimate= Log-odds, KB= Kreditbetyg, STORLEK=Den naturliga logaritmen av Totala tillgångar, 

GW=Goodwill/Totala tillgångar, SG=Skuldsättningsgrad i procent, LIK= Likviditet, GWN= Goodwillnedskrivningar i 

miljoner euro, ROA= Avkastning på totalt kapital i procent 
 

4.5 Pseudo R2 

Studiens genomförda regression erhöll pseudo R2 värden som presenteras nedan i tabell 10. 

Nagelkerke, som var måttet som studien valde att fokusera på, uppvisar ett resultat på 0.793 på en 

skala mellan 0-1. En tolkning om att modellen har en god styrka kan därmed göras. Resultaten för 

måttet Cox and Snell (0.786) är snarlikt med måttet för Nagelkerke. Och värdet av måttet Mcfadden 

(0.325) är dessutom högre än Sun och Zhangs (2017) tidigare studie, som uppvisade pseudo R2 mått 

som fick ett Mcfadden värde på 0.281.  
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Tabell 10. Pseudo R2 

 
 

4.6 Goodness-of-fit 
Resultaten från tabell 11 indikerar att modellen är korrekt. Nollhypotesen för Goodness-of-fit testet 

är att modellen är korrekt och både för Pearson och Deviance så erhåller studien p-värden på 1,0. 

Detta innebär att nollhypotesen inte förkastas, och att studiens modell enligt Goodness-of-fit är 

korrekt. 

 
Tabell 11. Goodness-of-fit 

 
 

4.7 Proportionella odds antagandet 
Studiens resultat (Tabell 12) för proportionella odds antagandet visar att antagandet för studien 

håller. Det innebär att ordered logit modellen kan anses vara passande för den aktuella studien och 

att resultaten i form av variablernas koefficienter kan tolkas korrekt.  
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Tabell 12. Proportionella odds antagandet 
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5 Resultatdiskussion 

I studiens femte kapitel diskuteras studiens resultat från regressionen som bygger på studiens 

underliggande hypotes med utgångspunkt i att besvara studiens syfte. Resultaten kopplas sedan till 

studiens formulerade teorier och till tidigare forskning. 

 

5.1 Goodwillnedskrivningars påverkan på kreditbetyget 

Studiens syfte har varit att undersöka huruvida det finns ett samband mellan 

goodwillnedskrivningar, enligt standarden IAS 36, och företags kreditbetyg i en europeisk kontext. 

Resultaten från studiens regression bekräftar studiens hypotes om att goodwillnedskrivningar har en 

negativ påverkan på företags kreditbetyg. De bakomliggande argumenten om att goodwill skulle 

vara en värderelevant tillgång som påverkar företags kreditbetyg, grundade sig i att tidigare studier 

har visat att aktiemarknaden reagerar negativt på en goodwillnedskrivning och tvärtom har 

utebliven goodwillnedskrivning erhållit positiva reaktioner på aktiemarknaden (Hamberg et al., 

2011; Pajunen & Saastamoinen, 2016; Li et al., 2016). Goodwillnedskrivningar kan därmed anses 

vara en negativ signal för marknaden och påverkar således företagens värde negativt och borde 

därmed ha en inverkan i kreditvärderingsinstitutens värderingsprocess. Vidare har forskare 

identifierat goodwillnedskrivningar att vara direkt kopplade till ett företags framtida kassaflöden 

och kan således anses vara en indikator på framtida vinster respektive förluster (Carlin & Finch, 

2009; Quagli & Avallone, 2015). 

  

Tidigare studier har kunnat fastställa att följande faktorer anses vara avgörande i kreditinstitutens 

värderingsprocess vid fastställandet av kreditbetyg: företagsstorlek, skuldsättningsgrad, likviditet 

och lönsamhet (Ashbaugh-Skaife et al., 2006; Tan, 2018; Veronica, 2015). Rimligt vore följaktligen 

att även goodwillnedskrivningar borde vara en avgörande faktor vid fastställandet av kreditbetyg, 

vilket dock inte är en självklarhet. Om till exempel informationen bakom beslutet för en 

goodwillnedskrivning redan är känd på marknaden bör inte en goodwillnedskrivning i sig påverka 

kreditbetyget, då tidigare forskning bland annat har påvisat att det förekommer en viss fördröjning 

av goodwillnedskrivningar (Glaum et al., 2015). Detta innebär att det inte nödvändigtvis behöver 

råda en perfekt marknad, som Liberatore och Mazzi (2010) menar, för att en reaktion av 

goodwillnedskrivningen ska utebli. 

  

Vidare framgår det att uppfattningen av goodwill som en värderelevant tillgång och att en 

nedskrivning av densamma skulle påverka marknaden, inte är ett resonemang som delas av samtliga 

forskare. Såväl Hayn och Hughes (2006) som Massoud och Raiborn (2003) anser att goodwill och 
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goodwillnedskrivningar möts av skepsis och misstänksamhet av externa intressenter, främst på 

grund av begränsad tillgång till finansiell information och med risk för manipulation av densamma. 

Sådana resultat är även i linje med Ramanna och Watts (2012) resonemang, då forskarna finner stöd 

för att opportunistiska företagsledningar väljer att inte utföra goodwillnedskrivningar trots tydliga 

indikationer på att nedskrivningar bör utföras. I sin argumentation tar Ramanna och Watts (2012) 

stöd i agentteorin, där företagsledningen antas agera opportunistiskt och väljer att inte utföra 

nödvändiga goodwillnedskrivningar med syfte att uppnå bonusar och utsatta skuldkovenanter. 

Sådan forskning är även i paritet med Jarvas (2009) forskningsresultat, något som ytterligare stärker 

misstankarna om att goodwillredovisning används för att bedriva resultatmanipulation. 

 

Dock ger den aktuella studiens empiriska resultat stöd för att tillgången goodwill bör uppfattas som 

en värderelevant företagsspecifik faktor, trots de tidigare och motsägande forskningsresultaten. Då 

goodwill uppfattas som en känslig samt en högst subjektiv tillgång (André et al., 2018; Hayn & 

Hughes, 2006; Massoud & Raiborn, 2003; Liberatore & Mazzi, 2010), av både teoretiker och 

praktiker så blir effekten av goodwillnedskivningar väldigt oprecis. Men samtidigt är det en tidigare 

fastställd värderelevant parameter (Hamberg, Paananen & Novak, 2011; Li et al., 2011; 

Saastamoinen & Pajunen, 2016). Därav vore det av stort intresse att söka precisera 

goodwillnedskrivningars effekt i en europeisk kontext, för att på så vis minska den rådande 

osäkerheten på marknaden kring goodwill. Den aktuella studien har försökt att fånga upp effekterna 

av en goodwillnedskrivning genom att sätta den som en värdeparameter i ett framställande av 

kreditbetyg, i en europeisk kontext. Studiens resultat bidrar därmed till att konkretisera 

goodwillnedskrivningars värde genom att fastställa att det finns ett negativt orsakssamband mellan 

goodwillnedskrivningar och företags kreditbetyg i Europa. 

Studiens empiriska resultat vittnar därmed även om att en goodwillnedskrivning bör tolkas som en 

ekonomiskt signifikant händelse, då fenomenet ligger till grund för marknadsanalytikers 

bedömningar, då det får genomslag i kreditbetyg. 

Därmed kan studien anses lämna relevanta bidrag till den företagsekonomiska forskningen som 

stärker tillgången goodwills status som just en värderelevant tillgång. Att studien skulle resultera i 

ett sådant resultat var med hänsyn till den tidigare forskningens delade åsikter inte någon 

självklarhet. 

  

Den aktuella studiens resultat visar att tillgången goodwill har ett negativt samband med kreditbetyg 

i motsats till Sun och Zhangs (2017) studie som utfördes på amerikanska företag som visade ett 

positivt samband mellan goodwill och kreditbetyg. De olika resultaten skulle kunna bero på 
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skillnader mellan redovisningsstandarderna IAS 36 som appliceras i Europa och ASC 350-20 som 

är den amerikanska motsvarigheten. Signifikanta skillnader är bland annat, att med standarden IAS 

36 så tillämpas ingen kvalitativ prövning vid nedskrivning samt att fördelning av goodwill sker till 

en kassagenererande enhet eller grupper av kassagenererande enheter, gentemot ASC 350-20 som 

fördelar goodwill på rapporterande enheter (PwC, 2019). Skillnaderna skulle kunna innebära att det 

finns större möjligheter att manipulera goodwillredovisningen med redovisningsstandarden IAS 36, 

vilket kan resultera i en större inflation på goodwillposterna i Europa än USA. Om 

kreditvärderingsinstituten har dessa skillnader i beaktning i sin värderingsprocess skulle det kunna 

förklara det negativa sambandet mellan goodwill och kreditbetyg, att tillgången goodwill anses som 

en mer subjektiv och känslig tillgång i Europa. Studiens resultat om att goodwillnedskrivningar 

påverkar kreditbetyget, konkretiserar denna subjektiva tillgång som värderelevant och med 

föreliggande argument skulle en goodwillnedskrivning i Europa ha en större orsakspåverkan på 

kreditbetyget. 

  

Även kulturella skillnader skulle kunna vara avgörande för resultatet. Coffee (2015) menar bland 

annat att USA och Europa skiljer sig åt i hög grad när det kommer till ägarstruktur, där USA:s 

spridda ägarstruktur har visat sig stå för en högre benägenhet att bedriva resultatmanipulation än 

Europas koncentrerade ägarstruktur. Vidare menar forskaren att något som ytterligare skiljer USA 

och Europa åt är att USA till mycket högre grad använder sig av aktiebaserade bonusprogram som 

kompensation till företagsledningen, som även har visat skapa incitament för resultatmanipulering. 

Detta borde rimligtvis leda till att kreditvärderingsinstituten har detta i beaktning för en subjektivt 

bedömd tillgång som goodwill. Utifrån detta resonemang skulle det kunna innebära att en 

goodwillnedskrivning i en amerikansk kontext borde få ett större genomslag på kreditbetyget då 

tidigare forskning visat att företagsledningar i en amerikansk kontext har fler incitament att bedriva 

resultatmanipulering. 

  

I dagsläget så finns det endast tre stora kreditvärderingsinstitut som är Standard & Poor’s, Moody’s 

och Fitch, och samtliga har betygsskalor som består av cirka 20 betygssteg (White, 2010; Byström, 

2014). Vidare menar Byström (2014) att kreditbetygen baseras på både kvantitativ och kvalitativ 

information, men att den exakta modellen för bedömning är hemlig. Detta medför att de tre 

kreditvärderingsinstituten har en väldigt stor makt på den finansiella marknaden, vilket även bidrar 

till att öka den redan befintliga informationsasymmetrin mellan obligationsemittenter och 

investerare, som beskrivs av Hayn och Hughes (2006) och Massoud och Raiborn (2003). Därav är 

det av stort intresse att studera bakomliggande faktorer som påverkar kreditvärderingsinstitutens 
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värdering för att minska informationsasymmetrin. Med stöd i den aktuella studiens empiriska 

resultat, kan goodwillnedskrivningar antas ha en inverkan på kreditvärderingsinstitutens 

värderingsprocess. Studiens resultat kan därmed även anses minska den rådande 

informationsasymmetrin genom att belysa ytterligare en faktor som påverkar värderingsprocessen 

vid fastställandet av kreditbetyg. Det innebär även att en subjektivt bedömd tillgång får genomslag 

på kreditbetyg, vilket betyder att företag har möjlighet att påverka sina egna möjligheter till 

kapitalförskaffning. Genom att bedriva en opportunistisk bedömning av goodwill för att undvika 

nedskrivningar, skulle företag förslagsvis kunna förbättra sina möjligheter till kapitalförsörjning. 

  

Även en diskussion rörande utformning av redovisningsprinciper har utgjort en vattendelare, som 

delat såväl teoretiker som praktiker i två läger. Förespråkare för en principbaserad redovisning, som 

utgår från omvärderingar av tillgångar till aktuella värden, argumenterar för att en principbaserad 

redovisningsform är mer relevant då den utgår från förändringar av företagets förmögenhet 

(Solomons, 1995; Elliot & Jacobsson, 1991). Hartwig (2018) menar att principbaserad redovisning 

ger ett större utrymme för professionella tolkningar, vilket medför att företag har en större möjlighet 

att anpassa redovisningen till den specifika verksamheten.  

I sin forskning formulerar dock Dichev (2008) kritik mot principbaserad redovisning, uttryckt i tre 

huvudargument. Dichev (2008) menar att med en tillämpning av principbaserade 

redovisningsprinciper tappas fokus på den grundläggande värdeskapande processen som utgår ifrån 

inkomster och kostnader. I samband med en ökning av immateriella tillgångar är inkomstbegreppet 

mer relevant än tillgångsbegreppet, samt att omvärderingar av tillgångar, i egenskap av 

osäkerhetsfaktor, medför störningar och svårigheter för ett företag att bedöma ett framtida 

rörelseresultat. Hartwig (2018) beskriver att principbaserade redovisningsregelverk lämnar 

utrymme för en opportunistisk företagsledning att bedriva resultatmanipulation, vilket även är i linje 

med Pajunen och Saastamoinens (2013) forskningsresultat. Även praktiker framför kritik mot 

princip- och värdebaserade regelverk, då de menar att IFRS regelverk är osäkert och krångligt i 

samband med goodwillredovisning och därmed vilseleder såväl investerare som långivare 

(Gyllenhammar, 2018; Malmqvist, 2018). 

  

Att goodwillredovisning, som baseras på en principbaserad redovisningsstandard som IAS 36 skulle 

vara relevant och ha en inverkan på företags kreditbetyg, är därmed ingen självklarhet. Studiens 

empiriska resultat möjliggör därmed även en reflektion över huruvida studien medför ett 

ställningstagande i den aktuella polemiken rörande utformning och tillämpning av 

redovisningsprinciper. Utifrån ett analytiskt- och marknadsperspektiv är det möjligt att med de 
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genererade forskningsresultaten föra ett resonemang och argumentera för principbaserad 

redovisnings giltighet och relevans. Då informationen om goodwillnedskrivningar beaktas ur ett 

analytiskt perspektiv av kreditvärderingsinstituten och därmed påverkar bedömningen av företags 

kreditvärdighet, stärks uppfattningen om att principbaserad redovisning, i sammanhang av 

goodwillredovisning, genererar finansiell information som är valid. Ett sådant resultat är därmed i 

linje med forskning som förespråkar principbaserade redovisningsprinciper (Elliot & Jacobsson, 

1991; Solomons, 1995), och kan därmed även anses vara ett argument för tillämpningen av 

principbaserade redovisningsstandarder som IAS 36. Med utgångspunkt i det för studien 

konkretiserade orsakssambandet mellan goodwillnedskrivningar och kreditbetyg, går det därmed 

även att solidifiera IASB:s principbaserade redovisningsstandard IAS 36, i sammanhang av 

goodwillredovisning.  

  

Sammanfattningsvis visar resultaten från den aktuella studien att goodwillnedskrivningar har en 

negativ påverkan på kreditinstitutens värderingsprocess av kreditbetygen och är i paritet med den 

enda tidigare studien som studerat sambandet, Sun och Zhang (2017), som utfördes i en amerikansk 

kontext. Den aktuella studien är den enda kända av sitt slag att studera detta samband, i en 

europeisk kontext, och fyller därmed ett befintligt gap i forskningen med sitt bidrag. Resultatet är av 

intresse då USA och Europa bygger på två signifikant olika redovisningsstandarder, samt uppvisar 

kulturella och institutionella skillnader. 

  

5.2 Kontrollvariablernas koefficienter 
Av studiens fem kontrollvariabler så är det två som avviker från tidigare forskningsresultat. 

Kontrollvariablerna företagsstorlek, avkastning på kapital och skuldsättningsgrad är i linje med 

tidigare forskningresultat gällande orsaksriktning och signifikans. De två variabler som avviker är 

totalt goodwill och likviditet. Goodwill uppvisar i denna studie en signifikant negativ påverkan på 

kreditbetyget, olikt Sun och Zhangs (2017) studie som fann en signifikant positiv påverkan. 

Den aktuella studiens resultat skulle därmed kunna bero på att goodwill anses vara en känslig 

tillgång som innefattar subjektiva bedömningar av företagsledningen (André et al., 2018; Hayn & 

Hughes, 2006; Massoud & Raiborn, 2003; Liberatore & Mazzi, 2010). Med ett sådant resonemang 

som utgångspunkt, skulle därmed företag med höga goodwillposter kunna anses utgöra en större 

osäkerhet gentemot företag med lägre goodwillposter av kreditvärderingsinstituten. Vidare menar 

Li och Sloan (2017) att en bakomliggande faktor vid stora goodwillposter kan vara fördröjda 

goodwillnedskrivningar som leder till att goodwillposten blir övervärderad och därmed menar 
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forskarna att aktiepriserna blir temporärt inflaterade. Vilket ytterligare stödjer studiens resultat av 

den negativa påverkan av goodwill på kreditbetyget. 

  

Den andra variabeln som avviker är likviditet, som uppvisar samma orsaksriktning som tidigare 

studier (Sun & Zhang, 2017; Veronica, 2015), men är till skillnad från de andra studierna inte 

signifikant enligt den aktuella studiens regressionsresultat.   

Resultatet skulle kunna bero på att likviditet inte anses avgörande vid bedömning av kreditbetyg, 

något som även är i linje med vad tidigare forskning ansett i sina förklaringsmodeller där 

kreditbetyg söker förklaras (Ashbaugh-Skaife et al., 2006; Körs, Aktas & Doganay, 2012). Vidare 

är det möjligt att skillnaden i resultaten skulle kunna förklaras av kulturella skillnader mellan USA 

och Europa (ex UK), som att likviditet skulle ha en större betydelse i en marknadsbaserad ekonomi 

som USA gentemot en bankfinansierad ekonomi som Europa (ex UK). 
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6 Studiens slutsats, bidrag och begränsningar 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsats. Kapitlet inbegriper även en diskussion 

rörande studiens bidrag och dess begränsningar, samt att förslag till fortsatt forskning i ämnet 

lämnas.  

 

6.1 Slutsats 

Studiens syfte har varit att undersöka om goodwillnedskrivningar, enligt standarden IAS 36, har 

någon påverkan på företags kreditbetyg. De empiriska resultaten som genererades i den aktuella 

studien finner stöd för att goodwillnedskrivningar, enligt standarden IAS 36, påverkar europeiska 

företags kreditbetyg negativt. Utgångspunkten för studien har varit det forskningsgap som 

utkristalliserades i samband med utförd litteraturstudie, som primärt består av en obefintlig 

forskning rörande sambandet mellan goodwillnedskrivningar, enligt redovisningsstandarden IAS 36 

som inbegriper en subjektiv bedömning, och europeiska företags kreditbetyg. Då den enda kända 

studien som hittills har undersökt sambandet är signifikant differentierad vad gäller såväl 

redovisningsprinciper, som institutionella och kulturella faktorer, är en generalisering till en 

europeisk kontext inte möjlig, då olika värden kan uppnås och därmed resultera i olika slutsatser 

(Sun & Zhang, 2017). Forskningsgapet är i enlighet med vad Sandberg och Alvesson (2010) 

beskriver som “neglecting gap”, då forskningsområdet har förbisetts och ett eventuellt 

orsakssamband inte är beforskat.  

 

Studiens empiriska resultat vittnar därmed om att det föreligger ett kausalt orsakssamband mellan 

goodwillnedskrivningar, enligt redovisningsstandarden IAS 36, och europeiska företags 

kreditbetyg. Bryman och Bell (2017) menar att kausala resultat är en viktig faktor i samband med 

kvantitativ forskning, då sådan forskning har ett förklarande fokus. Då kausalitet även berör frågor 

gällande intern validitet, har det för den aktuella studien utförts robusttester i form av Pseudo R2 test 

och ett Goodness-of-fitness test, för att bekräfta den interna validiteten.  

 

Den aktuella studiens resultat visar att en företagsspecifik faktor som goodwillnedskrivning, som 

karaktäriseras av subjektivitet, får ett genomslag på kreditbetyg, vilket även stämmer överens med 

resultat som genererades i Sun och Zhangs (2017) studie. Utifrån den aktuella studiens resultat kan 

slutsatsen dras om att tillgången goodwill är en värderelevant tillgång. En sådan slutsats är även i 

paritet med tidigare forskning som visat på ett negativt samband mellan goodwillnedskrivning och 

ett framtida kassaflöde, samt att nedskrivningen av goodwill ligger till grund för analytikers 

bedömning av ett framtida kassaflöde (Quagli & Avallone, 2015; Hayn & Hughes, 2006; Sun & 
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Zhang, 2017). Med bakgrund i den aktuella studiens resultat, kan även slutsatsen dras att en 

goodwillnedskrivning är en ekonomiskt signifikant händelse. Även en sådan slutsats är i paritet med 

tidigare forskning, som visar att goodwillnedskrivningar uppfattas negativt av kapitalmarknaden 

och ligger till grund för analytikers och investerares bedömningar (Li et al., 2011; Sun & Zhang, 

2017; Saastamoinen & Pajunen, 2016; Hamberg, Paananen & Novak, 2011). 

 

Motstridig tidigare forskning har genererat resultat som visar att goodwill och nedskrivningar av 

tillgången, betraktas med skepsis och misstänksamhet på grund av inslag av subjektivitet och rädsla 

för manipulation (Hayn & Hughes, 2006; Massoud & Raiborn, 2003). Sådana forskningsresultat 

negeras av den aktuella studiens resultat, som visar att goodwill är en värderelevant tillgång då 

goodwillnedskrivningar får genomslag i företags kreditbetyg. Även Liberatore och Mazzis (2010) 

forskning som visar att en marknadsreaktion inte bör följa av en goodwillnedskrivning, negeras av 

den aktuella studien. Den aktuella studiens resultat visar istället att goodwillnedskrivningar skapar 

en reaktion på marknaden, då fenomenet påverkar företags kreditbetyg negativt.  

 

Med utgångspunkt i studiens empiriska resultat, har forskningsresultaten sammanfattningsvis 

kunnat leda till följande slutsatser: 

• Det finns ett signifikant negativt samband mellan goodwillnedskrivningar, enligt IAS 36, och 

europeiska företags kreditbetyg. 

• Goodwillnedskrivningar är en ekonomiskt signifikant händelse, då fenomenet tas i beaktning av 

marknaden. 

• Tillgången goodwill är en värderelevant tillgång. 

 

6.2 Bidrag 
I det här avsnittet presenteras studiens teoretiska samt praktiska bidrag. Genom en grundligt utförd 

litteraturgenomgång och erhållet empiriskt resultat, har två teoretiska bidrag kunnat lämnas till 

redovisningslitteraturen och den företagsekonomiska forskningen. Studien lämnar även ett bidrag 

som är av vikt för praktiker i form av obligationsemittenter och investerare genom att ha skapat en 

större kunskap av vilka faktorer som är signifikanta i samband med utformning av kreditbetyg och 

på sätt öka möjligheterna för ett bättre beslutsfattande. Slutligen lämnar även studien ett praktiskt 

bidrag till redovisningsupprättare att se över standarden IAS 36, då studiens resultat visar att en 

subjektivt bedömd faktor som goodwillnedskrivning får genomslag i ett kreditbetyg och att det 

därmed finns incitament till redovisningsmanipulering. Nedanför presenteras en mer ingående 

reflektion över studiens bidrag. 
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6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Studien ger ett teoretiskt bidrag till redovisningslitteraturen och den företagsekonomiska 

forskningen då den har ökat kunskapen för faktorer som påverkar kreditbetyget. I samband med att 

det för studien formulerade syftet har besvarats, har empiriska resultat genererats som visar att 

goodwillnedskrivningar som är en av företagsledningen subjektivt bedömd faktor får genomslag i 

kreditbetyg. Den aktuella studiens resultat är i paritet med tidigare forskning då uppfattningen av 

goodwill som en värderelevant faktor stärks (Quagli & Avallone, 2015; Li et al., 2011; 

Saastamoinen & Pajunen, 2016), och dess bidrag är att anses som substantiellt i samband av hur 

företagsspecifika faktorer påverkar företags kreditbetyg. 

 

Studien lämnar således även ett teoretiskt bidrag genom att fylla ett forskningsgap rörande 

sambandet mellan goodwillnedskrivningar och kreditbetyg i en europeisk kontext, då den för 

studien enda tidigare kända studien utförts i en amerikansk kontext där man tillämpar en 

differentierad redovisningsstandard gentemot Europa (Sun& Zhang, 2017). I samband med 

genomförd litteraturgenomgång, har det konstaterats att tidigare forskning visar på signifikanta 

skillnader mellan den europeiska redovisningsstandarden IAS 36 och dess amerikanska 

motsvarighet i form av den redovisningsstandarden ASC 350-20 (Jerman & Manzin, 2008; PwC, 

2019). Skillnaderna mellan de olika redovisningsstandarderna påvisas bland annat i samband med 

nedskrivningsprövning och fördelning av goodwill och kan därmed leda till olika slutsatser. Även 

institutionella och kulturella skillnader mellan en europeisk och en amerikansk kontext har kunnat 

påvisas (Coffee, 2015; Oskarsson, 2008). Detta har medfört att den tidigare utförda studiens 

empiriska resultat inte har kunnat generaliseras till att även omfatta en europeisk kontext, något som 

har lämnat ett forskningsgap rörande sambandet mellan goodwillnedskrivningar och företags 

kreditbetyg. Utförandet av den aktuella studien har således bidragit med empiriska resultat till 

redovisningslitteraturen och den företagsekonomiska forskningen, rörande ett samband som hittills 

endast undersökts i en begränsad utsträckning. 

 

6.2.2 Praktiskt bidrag 

I samband med en reflektion av den aktuella studiens bidrag, är det utifrån det empiriska resultatet 

möjligt att även lämna två praktiska bidrag. Utvecklingen går mot att europeiska företag i allt högre 

utsträckning finansieras på obligationsmarknaden, med syftet att diversifiera sin finansiering och 

därmed även bredda sin finansieringsbas. En sådan utveckling har resulterat i att obligationer blivit 

en viktig finansieringskälla för företag. Även ur ett investerarperspektiv har efterfrågan ökat i 
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samband med det låga ränteläget. Studiens resultat visar att goodwillnedskrivningar, enligt 

standarden IAS 36, påverkar företags kreditbetyg och skapar även en större förståelse för hur 

företagsspecifika faktorer påverkar ett kreditbetyg. Därmed lämnar studiens resultat en större 

möjlighet för företag att skapa bättre beslutsunderlag, i syfte att uppnå en optimal extern 

finansiering genom emittering av obligationer. Även ur ett investerarperspektiv är ett sådant resultat 

av vikt, då tidigare forskning vittnar om att företagsspecifika faktorer anses vara värderelevanta ur 

ett analytikerperspektiv och utgör ett beslutsunderlag som ligger till grund för 

kreditvärderingsinstitutens utformning av kreditbetyg (Tan, 2018; Veronica, 2015). Därmed ökas 

även möjligheten för investerare att skapa ett bättre beslutsunderlag, då den aktuella studien 

genererar större kunskap rörande företagsspecifika faktorers inverkan på ett kreditbetyg. Då 

studiens bidrag visar att en av företagsledningen subjektivt bedömd faktor som 

goodwillnedskrivningar får genomslag i kreditbetyg, vittnar det om att det finns incitament för 

manipulation av tillgången goodwill. Därmed är studiens bidrag således intressant även för 

praktiker i form av redovisningsupprättare att se över  

redovisningsstandarden IAS 36. 

 

6.3 Begränsningar 

Ett företags kreditvärdighet är multidimensionellt och påverkas av en mängd andra faktorer än de 

för den aktuella studiens använda oberoende variabler: Goodwillnedskrivningar, Avkastning på 

tillgångar, Likviditet, Företagsstorlek, Goodwill och Skuldsättningsgrad. Tidigare forskning har 

funnit samband mellan kreditbetyg och företagsspecifika faktorer som bland annat. operativ 

effektivitet, rörelseresultat och avkastning på eget kapital (Tan, 2018; Veronica, 2015; Körs, Aktas, 

& Doganay, 2012; Sun & Zhang, 2017). Den aktuella studien har inte inbegripit någon variabel för 

operativ effektivitet, och avkastning på totala tillgångar har använts istället för avkastning på eget 

kapital. Vidare har rörelseresultat inte använts som en egen variabel, utan istället satts i relation till 

totala skulder. Dessa skillnader kan betraktas som begränsningar av studien, vilket medför att 

försiktighet bör iakttas vid generalisering av de erhållna resultaten.  

I sin forskning anför även Darrough, Guler och Wang (2014) att ekonomiska händelser som bland 

annat omstruktureringar, och nedskrivningar av såväl materiella som immateriella tillgångar sker 

simultant. Av den anledningen kan det därför vara svårt att isolera en enskild händelse eller 

företagsspecifik faktor som orsak till förändring av företags kreditvärdighet, utan är troligen 

resultatet av en kombination av sådana händelser. Därmed bör försiktighet vid en generalisering av 

resultatet iakttas ur en sådan aspekt. Även avgränsningarna till ett specifikt geografiskt område, 

tidsperiod och företagskaraktäristik är begränsande, då tillämpning av en diversifierad urvalsram 
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kan medföra att annorlunda resultat genereras. Urvalet i studien bestod till över 50 procent av 

företag från Frankrike och Tyskland. Detta medför att även ur den här aspekten bör försiktighet 

iakttas vid en generalisering av de aktuella resultaten. 

 

Då studien enbart bygger på sekundärdata som inhämtats från Thomson Reuters Eikon och 

Thomson Reuters Datastream, inbegriper studien även de karaktäristiska begränsningar som är 

relaterade till sekundärdata. Bryman och Bell (2017) menar att man som forskare har en begränsad 

kontroll över sekundärdatans kvalitet, och att försiktighet därmed bör iakttas. Dock menar 

författarna även att sekundärdata som erhållits från erkända källor kan förutsättas hålla en hög 

kvalitet, då det är kvalificerade och oberoende forskare som stått för insamlingen av datan. 

Thomson Reuters är en världsledande aktör som tillhandahåller tillförlitlig och kvalitativ finansiell 

information (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012), och bedöms därmed som en trovärdig källa för 

den aktuella studien. Inhämtad data har sedan manuellt behandlats i statistikprogrammet IBM SPSS 

Statistics 24, vilket därmed gör att det inte går att utesluta fel baserade på en manuell hantering. 

Med den mänskliga faktorn i åtanke, har dock noggrannhet iakttagits då material och formler vid 

flertalet tillfällen har kontrollerats för att säkerställa en ofelbar manuell hantering av inhämtad data. 

 

Då studien utgår från en deduktiv ansats, har den teoretiska bakgrunden och problemformuleringen 

utgångspunkt i befintlig forskning. Även ur den här aspekten bör försiktighet iakttas i enlighet med 

Bryman och Bells (2017) och Saunders et al. (2012) råd gällande sekundärdata, då information 

sprungen ur sekundärkällor kan komma från s.k. tertiärkällor som bygger på annan sekundärdata. 

Sådan data har då passerat flera led och riskerar därmed att förvrängas. Fokus har dock legat på att 

utgå från vetenskapliga artiklar med benämningen “peer-reviewed”, och är därmed 

förhandsgranskade av andra forskare med expertis inom det specifika området (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014). Även vetenskapliga tidskrifter som publicerat de olika artiklarna, har för 

den aktuella studien granskats genom Academic Journal Guide 2018 (CABS, 2019). 

 

Bryman och Bell (2017) menar att god forskningspraxis är starkt förknippad med slumpmässiga 

urval, och är viktig för att kunna åstadkomma en generalisering av de genererade resultaten. För den 

aktuella studien har dock ett icke-slumpmässigt urval tillämpats, något som även utgör en 

begränsning och medför att en generalisering av de genererade resultaten kan ifrågasättas. Även om 

Moore et al. (2011) menar att icke-slumpmässiga urval utgör en allmänt accepterad metod inom 

redovisningsforskning, begränsas möjligheten för en generalisering till den för studien utvalda 
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urvalsramen. För att kunna göra en generalisering till en större population behöver en alternativ 

forskningsansats tillämpas. 

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
Framtida forskning har goda möjligheter till att ytterligare belysa sambandet mellan 

goodwillnedskrivningar och företags kreditbetyg. För den aktuella studien har geografiska 

avgränsningar anförts på grundval av såväl kulturella som institutionella skillnader. Att basera 

framtida forskning på en annan geografisk kontext kan därmed också generera andra resultat. 

Därmed kan en studie förslagsvis göras i en asiatisk kontext, för att då även kunna sätta erhållna 

resultat i relation till studier som är utförda i europeisk respektive amerikansk kontext (Sun & 

Zhang, 2017). Vidare vore det även intressant att använda amerikanska och europeiska företag i 

samma studie för att kunna jämföra styrkan på orsakspåverkan av goodwillnedskrivningar. 

 

Den aktuella studien har som kontrollvariabler använt fem företagsspecifika faktorer i form av 

Likviditet, Goodwill, Totala tillgångar, Skuldsättningsgrad och nyckeltalet ROA. 

Kontrollvariablerna har valts ut då tidigare forskning identifierat dem som värderelevanta faktorer 

som har en påverkan på företags kreditbetyg (Veronica, 2015; Tan, 2018; Sun & Zhang, 2017; 

Ashbaugh-Skaife et al., 2006; Ogden et al., 2003). 

Då företags kreditvärdighet bedöms ur en multidimensionell aspekt, uppmanas framtida forskning 

att även inbegripa andra kontrollvariabler. Sådana studier skulle skapa en bättre förklaringsmodell 

och därmed skapa en djupare förståelse över hur olika företagsspecifika faktorer påverkar ett 

företags kreditbetyg, och kan därmed även anses vara en bra utgångspunkt för framtida forskning. 
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APPENDIX 2 
 
Tabell 14. Illustration av kreditvärderingsinstitutet Standard and Poor´s konverterade betygsskala 

 
 


