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Sammanfattning 

 
Titel: Sambandet mellan en goodwillnedskrivning och framtida ekonomiska utfall 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Anna Gullholm och Malin Karlsson 

 

Handledare: Fredrik Hartwig 

 

Datum: Juni - 2019  

 

Syfte: Syftet med studien är att identifiera om en nedskrivning av goodwill enligt IAS 36 har 

effekter på framtida utfall såsom kassaflöde, resultat och utdelning i svenska företag noterade 

på Nasdaq Stockholm och NGM.  

 

Metod: Denna kvantitativa studie tillämpar en hypotetisk-deduktiv forskningsansats och har 

ett positivistiskt synsätt som vetenskaplig utgångspunkt. Den data studien baseras på samlas 

in från databasen Thomson Reuters Eikon och bearbetas sedan i SPSS där korrelations- samt 

regressionsanalyser genomförs. Utifrån dessa analyser besvaras studiens syfte. 

 

Resultat och slutsats: Studien finner inte några statistiskt signifikanta resultat som ger belägg 

för att en nedskrivning av goodwill leder till ett lägre framtida kassaflöde eller en lägre 

framtida utdelning. Däremot visar studiens resultat att en goodwillnedskrivning påverkar 

företags resultat negativt året efter nedskrivningen.  

 

Uppsatsens bidrag: Studien ger ett teoretiskt bidrag genom att belysa att det föreligger 

samband mellan en nedskrivning av goodwill och framtida ekonomiska utfall. Resultaten 

avseende kassaflöde och utdelning skiljer sig från tidigare forskning medan studien kan 

bekräfta tidigare forskningsresultat som finner att en nedskrivning av goodwill har en negativ 

påverkan på företags resultat. Vidare ger studien ett praktiskt bidrag då resultaten kan vara 

användbara för investerare och analytiker. 

 

Nyckelord: Immateriella tillgångar, goodwill, goodwillnedskrivning, kassaflöde, resultat, 

utdelning, IAS 36 

 

 

  



 

 

 

Abstract 
 

Title: The relationship between a goodwill impairment and future financial outcomes 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

 

Author: Anna Gullholm and Malin Karlsson 

 

Supervisor: Fredrik Hartwig 

 

Date: June - 2019 

 

Aim: The purpose of the study is to identify whether an impairment of goodwill according to 

IAS 36 has effects on future outcomes such as cash flow, earnings and dividends in Swedish 

companies listed on Nasdaq Stockholm and NGM. 

 

Method: This quantitative study applies a hypothetical-deductive research approach and has a 

positivistic approach as a scientific starting point. The data this study is based on is gathered 

from the database Thomson Reuters Eikon and is then processed in SPSS where correlation 

and regression analyses are performed. Based on these analyses, the purpose of the study is 

answered. 

 

Result and conclusions: The study does not find any statistically significant results that 

provide evidence that an impairment of goodwill leads to a lower future cash flow or a lower 

future dividend. On the other hand, the results from the study show that a goodwill 

impairment affects companies' earnings negatively the year after the impairment.  

 

Contribution of the thesis: The study gives a theoretical contribution by illustrating that 

there is a correlation between an impairment of goodwill and future financial outcomes. The 

results relating to cash flow and dividends differ from previous research while the study can 

confirm previous research results that finds that an impairment of goodwill has a negative 

impact on companies' earnings. Furthermore, the study provides a practical contribution, as 

the results can be useful for investors and analysts. 

 

Key words: Intangible assets, goodwill, goodwill impairment, cash flow, earnings, dividend, 

IAS 36 
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1. Inledning 

 

I studiens inledande kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsämnet. Vidare redogörs för 

tidigare forskning inom området i problemdiskussionen som slutligen mynnar ut i syftet med 

studien. 

1.1 Bakgrund 

Redovisningen av goodwill är och har länge varit ett omdiskuterat ämne då denna 

immateriella anläggningstillgång är komplicerad att värdera eftersom det inte är en fysisk 

tillgång (Ramanna & Watts, 2012; Chalmers, Godfrey & Webster, 2011). Enligt Cheng, 

Peterson och Sherill (2017) uppstår goodwill vid ett rörelseförvärv. Goodwill är det värde 

som överstiger ett företags bokförda värde och består bland annat av ett företags rykte, 

varumärke och kundkrets (Visma, 2018). AbuGhazaleh, Qasim och Haddad (2013) förklarar 

att International Accounting Standards Board:s (IASB:s) tidigare riktlinjer gällande 

redovisning av goodwill i noterade företag innebar att goodwill skulle skrivas av som en 

kostnad med en avskrivningstakt på 20 år. Dessa regler förändrades år 2005 och ett förbud 

mot goodwillavskrivningar infördes och reglerna ersattes med ett krav på årliga 

nedskrivningsprövningar enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Enligt 

Cheng et al. (2017) ska goodwill bedömas varje år för att avgöra om dess värde i 

balansräkningen är korrekt eller om företagets goodwill blivit en försämrad tillgång och 

således måste skrivas ned. Amorós Martínez och Cavero Rubio (2018) menar att avsikten 

med att införa årliga nedskrivningsprövningar var att harmonisera och förbättra redovisningen 

internationellt. GodFrey och Koh (2009) hävdar att en nedskrivningsprövning kan återspegla 

företagens underliggande ekonomiska egenskaper på ett bättre sätt. Målet med denna 

förändring var att genom att redovisa ett mer verkligt värde av goodwill få en mer rättvisande 

bild av ett företags redovisning, men de nya reglerna resulterade i delade åsikter. 

 

Amorós Martínez och Cavero Rubio (2018) beskriver att anledningen till införandet av de nya 

redovisningsstandarderna gällande goodwill var att förbättra kvaliteten på informationen. 

Trots detta menar författarna att det existerar mycket kritik gällande nedskrivningsprövningar 

av goodwill. Dagwell, Windsor och Wines (2007) framför kritik gällande den nya 

behandlingen av goodwill som består i att den är fylld med subjektivitet och tvetydighet vilket 

kan skapa konsekvenser för revisorer när det gäller upprättandet av finansiella rapporter. Till 
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exempel kan införandet av kravet på mer exakta uppskattningar av verkliga värden efter det 

ursprungliga förvärvet införa ökad osäkerhet och minskad öppenhet, eftersom de nya 

riktlinjerna förlitar sig på ökad professionell bedömning av upprättare av finansiella rapporter. 

Vidare hävdar Dagwell et al. (2007) att företagsledningen i synnerhet måste, i samarbete med 

redovisningsprofessionen, använda sina värderingskompetenser och färdigheter att uppskatta 

verkliga värden i stället för att hänvisa till verifierbara transaktionsbelopp. Genom att ersätta 

avskrivningen av goodwill med årlig nedskrivningsprövning ställs således högre krav på 

företagens redovisning av goodwill.  

 

Enligt Jermakowicz och Gornik-Tomaszewskis (2006) har införandet av IFRS lett till att en 

mängd företag har större vinster än tidigare, vilket främst beror på att företag inte skriver ned 

goodwill i samma utsträckning som när det tidigare avskrivningskravet tillämpades. Detta 

stärks av Suneson (2005) som nämner att redan det år som IFRS infördes ökade flera svenska 

bolags kapital avsevärt, i och med att resultaträkningen påverkas av att de inte ska skriva av 

goodwill i samma utsträckning som tidigare. Ett exempel Suneson (2005) tar upp är att det för 

Castellum, Lundbergs, Hufvudstaden och Wallenstam rör sig om 4-5 miljarder kronor brutto i 

ökning av det egna kapitalet.  

 

AbuGhazaleh et al. (2013) menar att en nackdel med nya hanteringen av goodwill är att det 

förekommer subjektivitet i nedskrivningsprövningarna, i och med att det är ledningen som 

genomför dessa. Ledningen kan således fatta beslut som inte ger en rättvisande bild av 

företagets ekonomiska situation med avsikt att uppnå ett visst resultat. En 

nedskrivningsprövning kräver enligt Filip, Jeanjean och Paugam (2015) att företagsledningen 

genomför en prognos vad gäller framtida kassaflöden för att bestämma om en nedskrivning 

måste göras eller inte. Vidare hävdar författarna att ledningen i företag som vill undvika en 

goodwillnedskrivning, trots att den är ekonomiskt motiverad på grund av att företagets 

goodwill har blivit en försämrad tillgång, manipulerar prognosen för framtida kassaflöden för 

att på så sätt undvika att behöva rapportera en nedskrivning.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Amorós Martínez och Cavero Rubio (2018) har godkännandet av International 

Financial Reporting Standards 3 (IFRS 3), International Accounting Standards 36 (IAS 36) 
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och International Accounting Standards 38 (IAS 38) tillsammans med Statement of Financial 

Accounting Standard 141 (SFAS 141) och Statement of Financial Accounting Standard 142 

(SFAS 142) som utfärdats av Financial Accounting Standards Board (FASB) lett till en 

fullständig förändring av den internationella redovisningen av goodwill. Det bakomliggande 

syftet med införandet av dessa standarder var att förbättra kvaliteten och jämförbarheten av 

finansiella rapporter, med tanke på internationaliseringen av affärsrelationer som gav upphov 

till ökad efterfrågan på mer tillförlitlig och användbar information (Amorós Martínez & 

Cavero Rubio, 2018). 

 

Schatt, Doukakis, Bessieux-Ollier och Walliser (2016) förklarar att de nya 

redovisningsreglerna har resulterat i att företagsledningen fått större utrymme att agera 

opportunistiskt. Hayn och Hughes (2006) hävdar att nedskrivningsprövningar ger utrymme 

för subjektivitet i företagsledningens bedömningar om framtiden och ser detta som ett 

problem i samband med nedskrivning av goodwill. Detta på grund av att ledningen har 

möjlighet att påverka dessa nedskrivningar som i vissa fall kan resultera i felaktiga 

värderingar, om de väljer att se till deras egenintressen framför att visa en rättvisande bild av 

företaget utåt. Med tanke på att ledningen kan ha ett egenintresse kan besluten påverkas så att 

ledningens intresse kommer före företagets bästa, vilket kan skapa målinkongruens då ägarna 

och ledningen har olika målsättningar (Jensen & Meckling, 1976). Enligt Lhaopadchan (2010) 

kan ledningens egenintresse påverka beslut om goodwillnedskrivningar. 

Nedskrivningsbeslutet kan signalera om företagets prestation från ledning till investerare. 

Författaren menar att många studier har funnit en relation mellan goodwillnedskrivning och 

resultatmanipulering. De resultat Filip et al. (2015) visar i sin studie tyder på att företag som 

skjuter upp en goodwillnedskrivning i redovisningen ökar aktuella kassaflöden genom 

manipulation jämfört med företag som redovisar en nedskrivning. Resultaten visar också att 

förekomsten av kassaflödesmanipulering är större i företag med en större andel goodwill i 

balansräkningen. Lee (2011) hänvisar till Ramanna (2008) som, likt andra studier, funnit att 

företagsledningen agerar opportunistiskt i rapporteringen av goodwill. I motsats till dessa 

resultat finner Lee (2011) inte några övertygande bevis gällande ett opportunistiskt beteende, 

men trots detta menar författaren att det inte går att utesluta att det existerar. Jarva (2009) 

undersöker ett urval av företag där det finns tecken på en försämring av goodwill och 

resultaten visar att det inte finns tillräckliga belägg för att dessa företag opportunistiskt 

undviker nedskrivningar.  

 



 

 

 

4 

Jarva (2009) studerar samband mellan goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöden 

enligt redovisningsstandarden SFAS 142 och finner att en goodwillnedskrivning är 

förknippad med framtida kassaflöden. Hans resultat visar att goodwillnedskrivningar kan 

reflekteras i framtida kassaflöden under ett och två år efter det räkenskapsår då 

goodwillnedskrivningen genomfördes. Däremot är resultatet för det tredje året inte statistiskt 

signifikant. Resultatet i Jarvas studie stärks av Amorós Martínez och Cavero Rubio (2018) 

som fått liknande resultat som visar att en nedskrivning av goodwill efter införandet av IAS 

36, som i likhet med SFAS 142 är beroende av uppskattningar av framtida kassaflöden, 

förbättrar möjligheten att bedöma framtida kassaflöden för ett och två år. Dessa resultat 

stämmer således överens med IASB:s mål att förbättra informationen i de finansiella 

rapporterna som visar företagets ekonomiska situation. Amorós Martínez och Cavero Rubio 

(2018) finner vidare att en bedömning av kassaflöden kopplat till en goodwillnedskrivning 

inte förbättras tre år och framåt efter nedskrivningen. Lee (2011) konstaterar i sin studie att 

införandet av nedskrivningsprövningar har resulterat i en förbättring vad gäller goodwills 

förmåga att förutsäga framtida kassaflöden.  

 

Ytterligare ekonomiska effekter som kan kopplas samman med en goodwillnedskrivning är 

dess inverkan på företagens resultat. Filip et al. (2015) hävdar att goodwillnedskrivningar 

vanligtvis är stora och har en betydande inverkan på resultatet. Resultatet i författarnas studie 

visar att erkännandet av en goodwillnedskrivning kan kopplas samman med ”big bath 

accounting”, som är en strategi vilken innebär att företag som är skyldiga att göra en 

nedskrivning av goodwill utnyttjar möjligheten att ta andra engångskostnader samtidigt, 

istället för att ta dem efterföljande år när de rättfärdigt borde inträffa. Detta skulle göra det 

möjligt för företagen att ha mer positiva resultat än vad de annars skulle de efterföljande åren. 

Cheng et al. (2017) visar att företag använder möjligheten att genomföra ett "big bath" och ta 

alla förutsebara avskrivningar och nedskrivningar vid samma tillfälle. Även om detta medför 

en mer negativ inverkan på resultatet på kort sikt, eliminerar det eventuella negativa händelser 

som påverkar resultatet i framtiden. Cheng et al. (2017) finner att företag med 

goodwillnedskrivningar har en ökning av engångskostnader (exklusive nedskrivning av 

goodwill) under nedskrivningsåret. Författarna konstaterar att nivån på engångskostnader 

minskar avsevärt under åren efter nedskrivningen av goodwill som leder till bättre resultat. 

Investerare kan således uppleva detta "big bath" som en indikation på att företagets 

efterföljande resultat kommer att vara positivt. 
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Lhaopadchan (2010) belyser att ett antal studier har visat förekomsten av ett samband mellan 

nedskrivning av goodwill och aktieavkastning. Resultatet i Ahmed och Gulers (2007) studie 

visar att goodwillnedskrivningar är förknippade med avkastning på aktier och att sambandet 

mellan en goodwillnedskrivning och aktieavkastning är starkare efter införandet av 

nedskrivningsprövningar. Enligt Cheng et al. (2017) har tidigare studier visat att 

goodwillnedskrivningar haft negativa effekter på aktieavkastning, både på kort och lång sikt. I 

författarnas studie har däremot en ekonomiskt signifikant positiv effekt på aktieavkastningen 

på lång sikt påvisats. Cheng et al. (2017) belyser att investerare kan uppleva en nedskrivning 

av goodwill som en positiv händelse på lång sikt, vilket beror på företagets strategiska 

agerande. Amorós Martínez och Cavero Rubio (2018) hävdar att värderingen av goodwill har 

ekonomiska konsekvenser för företagen och att de företag som lyckas undvika en 

goodwillnedskrivning kan fördela högre utdelning till aktieägarna.  

 

Jarva (2009) samt Amorós Martínez och Cavero Rubio (2018) menar att det finns en mängd 

tidigare forskning som undersöker sambandet mellan goodwillnedskrivningar och aktiekurser 

och att det finns behov av forskning som studerar samband mellan goodwillnedskrivningar 

och framtida kassaflöden. Jarva (2009) studerar om goodwillnedskrivningar är förknippade 

med framtida kassaflöden enligt SFAS 142 och menar att liknande studier behöver 

genomföras i andra länder för att på så vis undersöka om det finns skillnader i tillförlitligheten 

av goodwill mellan olika länder. I linje med hans studie är denna studies fokus framtida 

kassaflöden, men i motsats till Jarva (2009), i samband med IAS 36 samt att denna studie 

studerar svenska företag noterade på Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market (NGM). 

Svenska noterade företag är intressanta att studera då Sverige - till skillnad från andra länder i 

EU - haft Stockholmsbörsen och NGM som övervakningsorgan. Detta gör Sverige unikt i 

sammanhanget då andra EU-länder i huvudsak har statliga myndigheter som ansvarar för 

övervakningen av redovisningen. Tidigare studier har uppmärksammat övervakningsorganens 

potentiella inverkan på redovisningen och den intressekonflikt det innebär att 

Stockholmsbörsen och NGM övervakar sina egna kunder (Hellman, 2011). Ytterligare studier 

har undersökt hur redovisningen påverkas av redovisningsövervakningen (Ernstberger, Stich 

& Vogler 2012; Christensen, Hail & Leuz 2013; Brown, Preiato & Tarca 2014). 

 

En nedskrivning av goodwill påverkar resultatet samt brukar indikera lägre kassaflöden i 

framtiden som i sin tur kan leda till lägre utdelningar. Studien kommer således fokusera på 

effekterna av goodwillnedskrivningar på kassaflöde, resultat och utdelning för att undersöka 
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om en nedskrivning har påverkan på dessa utfall och se om en nedskrivning idag kan vara en 

indikation på hur det ska gå för företaget i framtiden.  

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera om en nedskrivning av goodwill enligt IAS 36 har 

effekter på framtida utfall såsom kassaflöde, resultat och utdelning i svenska företag noterade 

på Nasdaq Stockholm och NGM.  

 

1.4 Avgränsning 

Studien är geografiskt avgränsad till svenska företag noterade på Nasdaq Stockholm och 

NGM då tidigare liknande studier främst har fokuserat på utländska företag vilket innebär att 

det finns ett gap i forskningen av svenska börsnoterade företag.  

 

Eftersom studien är avgränsad till svenska börsnoterade företag är det regelverket IFRS som 

är tillämpningsbart, då alla börsnoterade företag ska följa internationella 

redovisningsstandarder.  

 

I studien används så aktuell data som möjligt och därför är studiens tidsram avgränsad till 

åren mellan 2014-2017, för att få tillräckligt med belägg och för att kunna se någon 

förändring. För att öka jämförbarheten med tidigare studier är denna studie avgränsad till fyra 

år för att kunna studera effekterna av en nedskrivning de tre efterföljande åren efter att en 

nedskrivning redovisats.  
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2. Referensram 

 

I följande kapitel redogörs för studiens referensram vilken består av en praktisk och en 

teoretisk del. Studiens huvudsakliga begrepp och teorier presenteras. Tidigare forskning inom 

ämnesområdet leder slutligen fram till studiens formulerade hypoteser.  

2.1 Praktisk referensram 

2.1.1 Goodwill 

Immateriella tillgångar och redovisningen av dem har fått en ökad betydelse för företag. 

Värderingen av immateriella tillgångar är ett kontroversiellt ämne som normgivare inom 

redovisningsområdet behöver konfrontera (Dahmash, Durand & Watson, 2009). Immateriella 

tillgångar är enligt Iazzolino och Laise (2013) resurser som utan att använda fysiska resurser 

genererar framtida intäkter. Serfati (2008) nämner att exempel på denna typ av tillgång är 

patent, varumärke och kostnader för forskning och utveckling.  

 

Redovisningen av goodwill har varit ett omdiskuterat ämne i flera decennier (Ramanna & 

Watts, 2012; Chalmers, Godfrey & Webster, 2011). Enligt Seetharaman, Sreenivasan, Sudha 

och Yee (2006) definieras goodwill som framtida ekonomiska fördelar som härrör från 

tillgångar som inte kan identifieras. Cheng et al. (2017) menar att goodwill uppstår vid 

företagsförvärv och kan vara en betydande del av anskaffningspriset. Darrough, Guler och 

Wang (2014) hävdar att företagsförvärv är ett av de största och viktigaste besluten som 

ledningen behöver fatta för företagets räkning. Goodwill beskrivs som skillnaden mellan 

köpeskillingen och det uppskattade verkliga värdet på de förvärvade tillgångarna (Johnson & 

Petrone, 1998; Choong, 2008). Denna beskrivning stärker Visma (2018) då de förklarar att 

företagets goodwill, vid en försäljning, utgörs av skillnaden mellan företagets nettovärde och 

vad köparen betalar, det vill säga det värde som överstiger ett företags bokförda värde. Den 

immateriella tillgången goodwill utgörs exempelvis av ett företags rykte, varumärke och 

kundkrets. Enligt Patent- och registreringsverket (u.å) är goodwill värdet på ett företag utöver 

deras faktiska tillgångar. De menar att goodwill kan kopplas samman med ett företags rykte 

på marknaden. Om företaget har en hög status och nöjda kunder kan företaget oftast värderas 

högre än deras bokförda värde.  
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2.1.2 IASB, IFRS 

International Accounting Standard Board (IASB) är en normgivare inom redovisning och 

finansiell rapportering, som har till uppgift att utforma redovisningsstandarder (PwC, 2016). 

IASB är en stiftelse med säte i London som är ansvariga för utgivna IFRS och IAS med 

tillhörande tolkningar (FAR Online, 2019). 

 

Dagwell et al. (2007) tar upp IASB:s tidigare riktlinjer vad gäller redovisning av goodwill 

som innebar att goodwill skulle avskrivas linjärt som en kostnad i resultaträkningen, med en 

maximal avskrivningsperiod på 20 år. Dessa riktlinjer infördes för att förhindra att företagen 

utnyttjar avskrivningsmetoder där goodwill skrivs av mer eller mindre i de tidigare åren för att 

på så vis kunna påverka det redovisade nettoresultatet. Enligt Dagwell et al. (2007) var 

avskrivningskravet en kontroversiell aspekt i och med att vissa oidentifierbara tillgångar kan 

ha en obestämbar nyttjandeperiod. Författarna hävdar även att det inte fanns någon specifik 

förklaring till den 20-åriga gränsen för avskrivningar. 

 

År 2005 blev det lagstiftat att samtliga börsbolag inom EU ska tillämpa International 

Financial Reporting Standards (IFRS), vilket är ett samlat regelverk av 

redovisningsstandarder, som framtogs av IASB (FAR Online, 2019). Enligt Ball (2006) är 

IFRS redovisningsstandarder som är en uppsättning regler för finansiell rapportering som ska 

tillämpas på ett likadant sätt av företag över hela världen. IFRS är således ett internationellt 

regelverk och i Sverige ska alla noterade bolag tillämpa regelverket. Även dotterbolag till 

noterade bolag eller bolag som vill ha en redovisningskvalitet som är jämförbar med noterade 

bolag kan använda sig av regelverket (FAR, u.å). Enligt Carlson (2012) tog IASB fram IFRS 

för att harmonisera och förbättra redovisningen internationellt. Mer enhetliga principer för 

rapportering ansågs skapa bättre förutsättningar.  

 

Churyk (2005) beskriver att behandlingen av goodwill enligt Financial Accounting Standards 

Board (FASB), som är den amerikanska motsvarigheten till IASB, tidigare inneburit att 

goodwill skrivits av under en period på högst 40 år. Denna systematiska avskrivning 

eliminerades år 2001 och ersattes med krav på att goodwill ska prövas årligen för 

nedskrivning. Glaum, Landsman och Wyrwa (2018) beskriver att IASB kom med ett nytt 

förslag som följde FASB:s riktlinjer om att helt avskaffa avskrivning av goodwill och istället 

införa nedskrivningsprövning vilket framgår i IFRS 3. Dagwell et al. (2007) hävdar att den 
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underliggande logiken för att ta bort den traditionella avskrivningsmetoden bland annat var att 

linjära avskrivningar över ett visst antal år inte innehåller någon information av värde för dem 

som använder finansiella rapporter. Det fanns även en problematik i att bestämma livslängden 

för goodwill. Vidare hävdar författarna att dessa införda redovisningsstandarder innebär att 

goodwill inte ska avskrivas men prövas årligen för nedskrivningar eller när händelser eller 

omständigheter tyder på att dess värde kan ha försämrats. 

 

2.1.3 Nedskrivningsprövning, IAS 36 

IAS 36 är en redovisningsstandard som används vid redovisning av nedskrivningar av 

tillgångar. Syftet med IAS 36 är att redogöra för de tillvägagångssätt som företag ska tillämpa 

för att försäkra sig om att företagets tillgångar inte redovisas till ett värde som är högre än 

återvinningsvärdet. För att reda på nedskrivningsbehovet genomför företagen en 

nedskrivningsprövning (FAR, 2019). Dagwell et al. (2007) beskriver att man i en 

nedskrivningsprövning fastställer återvinningsvärdet, vilket är det högsta av 

nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet, för att sedan jämföra detta värde med det 

redovisade värdet. Författarna definierar nettoförsäljningsvärdet som verkligt värde minus 

försäljningskostnader vilket innebär det belopp som kan erhållas vid försäljning av en tillgång 

och nyttjandevärdet som nuvärdet av framtida kassaflöden som förväntas av en tillgång eller 

kassagenererande enhet. Då tillgångens nyttjandevärde beräknas ska företaget således göra en 

bedömning av förväntade framtida kassaflöden. Jordan och Clark (2015) förklarar att om det 

redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet har tillgången minskat i värde och behöver 

därmed skrivas ned med beloppet för mellanskillnaden till det beräknade återvinningsvärdet. 

 

 

 

Figur 1. Nedskrivningsprövning. 
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Enligt IAS 36 ska företag årligen pröva nedskrivningsbehovet för goodwill som förvärvats i 

ett rörelseförvärv, oavsett om en indikation på en värdeminskning har uppstått eller inte. 

Företag ska utföra en prövning av nedskrivningsbehovet för goodwill årligen eller oftare om 

händelser eller förändrade omständigheter indikerar att tillgången kan vara försämrad (FAR, 

2019). Huruvida det redovisade värdet på goodwill i balansräkningen stämmer överens med 

dess verkliga värde avgörs i företagets nedskrivningsprövning. Om det framgår att tillgången 

har försämrats är en nedskrivning aktuell (Cheng et al., 2017; Golden, Sun & Zhang, 2018). 

Li, Shroff, Venkataraman och Zhang (2011) menar att uppskattningar av verkligt värde för de 

flesta företag baseras på ledningens prognoser för framtida kassaflöden. Således är storleken 

på nedskrivningen sannolikt baserad på ledningens uppskattningar av företagets framtida 

vinstutsikter. För de flesta tillgångar kan en nedskrivning återföras om den inte längre är 

motiverad men i redovisningsstandarden framgår det att en nedskrivning av goodwill inte ska 

återföras i en efterföljande period (FAR, 2019). 

 

2.1.4 Kassaflöde 

Kassaflöde definieras enligt Visma (2018) som ett företags in- och utbetalningar vilket 

representerar en betalningsström för en period. För att bedöma hur ett företag presterar kan 

kassaflödet användas genom att jämföra det med andra perioder, företag och budgetar. 

Företagens betalningsströmmar kan delas upp i tre olika områden; kassaflöde från den 

löpande verksamheten, kassaflöde från investeringsverksamheten och kassaflöde från 

finansieringsverksamheten som ställs upp i en kassaflödesanalys (Carmichael, 2016). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten består bland annat av varulager, kundfordringar, 

försäljning, justeringar för avskrivningar samt kortfristiga skulder, vilka är företagets främsta 

intäktsgenererande poster (Visma, 2018). Kinnunen och Koskela (1999) beskriver att 

kassaflödet från den löpande verksamheten även benämns som det operativa kassaflödet. 

Olika typer av investeringar samt förvärv och avyttring av anläggningstillgångar framgår i 

kassaflödet från investeringsverksamheten. Det tredje området i kassaflödesanalysen vilket 

visar finansieringsverksamheten består exempelvis av upptagna lån, nyemissioner, 

utdelningar, amorteringar av skulder och koncernbidrag (Visma, 2018). Informationen i en 

kassaflödesanalys kan hjälpa investerare att värdera ett företag genom att se företagets 

kapitalflöde och företagets kapacitet att överleva (Aktiespararna, 2017). För större företag ska 

en kassaflödesanalys ingå i årsredovisningen (2 kap. 1 § ÅRL). 
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2.1.5 Resultat 

En av huvuddelarna i ett bokslut och som även ska finnas med i årsredovisningen är 

resultaträkningen (2 kap. 1 § ÅRL). I ett företags resultaträkning är samtliga intäkter och 

kostnader under en viss räkenskapsperiod sammanställda, det vill säga att den nya 

resultaträkningen nollställs inför varje nytt räkenskapsår för att således kunna mäta periodens 

intäkter och kostnader. Rapportens mening är att visa företagets utförda prestationer och 

förbrukade resurser samt det resultat företaget åstadkommit. För att bedöma och få en 

rättvisande bild av ett företags resultat är det relevant att ta hänsyn till olika resultatmått, 

däribland bruttoresultat, rörelseresultat och resultat efter finansiella poster. Bruttoresultatet 

visar skillnaden mellan försäljningsintäkter och kostnad för sålda varor, rörelseresultatet visar 

differensen mellan rörelsens intäkter och rörelsekostnaderna vilket således visar vinsten innan 

räntor och skatt och resultat efter finansiella poster inkluderar finansiella intäkter och 

kostnader (PwC, 2018).  

 

2.1.6 Utdelning 

När ett företag går med vinst kan ledningen välja att antingen dela ut hela eller delar av 

vinsten till aktieägarna eller återinvestera hela vinsten i verksamheten. Vanligtvis görs en 

kombination av dessa två, det vill säga att man delar ut en del av vinsten till aktieägarna och 

sedan återinvesterar resterande del av vinsten. Om verksamheten väljer att dela ut vinst till 

aktieägarna, vilket oftast är en procentsats, sker det i form av en utdelning som således 

innebär att aktieägarna tjänar pengar på deras investeringar (IG, u.å). När ett företag har 

sammanställt föregående års vinst upprättar de en årsredovisning som sedan ligger till grund 

för beslut om hur vinsten ska fördelas. Styrelsen upprättar förslag om vinstutdelning där det 

bland annat ska anges beloppet av den utdelning som ska belöpa på varje aktie, 

avstämningsdag, tidpunkt för betalningen samt om utdelningen avser annat än pengar och 

sedan fattas beslut av bolagsstämman (18 kap. 1-3 §§ ABL). 

 

2.2 Teoretisk referensram 

I studiens teoretiska referensram tas agentteorin och big bath upp, vilka huvudsakligen är 

bakgrundsteorier för studien. Båda dessa teorier tar upp potentiella orsaker till varför företag 

agerar på ett visst sätt vid nedskrivningsprövningar. 
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2.2.1 Agentteorin 

Agentteorin är inriktad på förhållandet mellan principaler och agenter samt de 

intressekonflikter som kan uppstå mellan dessa två parter, då de har motstridiga mål 

(Eisenhardt, 1989). Jensen och Meckling (1976) definierar relationen som ett kontrakt där 

båda parterna vill maximera sin nytta, vilket innebär att det är troligt att agenten inte alltid 

kommer att agera utifrån principalens intresse. Deegan och Unerman (2011) förklarar att det 

inom agentteorin antas att principalerna kommer förutsätta att agenten kommer drivas av att 

maximera sin egennytta och således endast beakta sitt eget självintresse. Vidare menar 

författarna att förhållandet mellan principaler och agenter, vilket exempelvis kan vara 

förhållandet mellan aktieägare och företagsledning, påverkas av informationsasymmetri som 

skapar osäkerhet. Bosse och Phillips (2016) beskriver att informationsasymmetri uppstår 

genom att agenterna har mer information och större inblick i företaget, vilket innebär att 

agenterna har ett informationsövertag gentemot principalerna. För att skydda sig mot 

agenternas opportunistiska beteenden kommer principalerna att vidta åtgärder. Dessa åtgärder 

innebär bland annat övervakning, vilket handlar om att uppnå en ökad transparens som ska 

leda till ett mer produktivt beteende från agenterna (Bosse & Phillips, 2016).  

 

Agentteorin förutsätter att agenter kommer att agera opportunistiskt vid val av särskilda 

redovisningsmetoder, då valet kommer att leda till ökad finansiell prestation vilket gynnar 

agenterna. En viss redovisningsmetod kan leda till högre resultat som i sin tur möjliggör större 

bonusar för agenterna (Deegan & Unerman, 2011). Agentteorin förutspår att en del företag 

agerar opportunistiskt vid genomförandet av en nedskrivningsprövning, då det ges utrymme 

för skönsmässiga bedömningar. Företagsledningen kan använda sig av olika metoder gällande 

resultathantering som innebär att ledningen antingen skjuter upp erkännandet av en 

goodwillnedskrivning för att undvika den och erhålla högre intäkter och större tillgångar, eller 

genomför en tidig nedskrivning med avsikten att få nedskrivningen att tillhöra en viss period 

(Jarva, 2009; Ramanna, 2008). 

 

 

2.2.2 Big bath  

Caruso, Ferrari och Pisano (2016) menar att big bath är en strategi inom redovisning som 

innebär att företagsledningen minskar det nuvarande resultatet för att erhålla högre vinster i 

framtiden. Enligt Cheng et al. (2017) belastar företaget resultatet med förutsebara 
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engångskostnader, såsom avskrivningar och nedskrivningar av olika tillgångar, istället för att 

ta dem efterföljande år när de rättfärdigt borde inträffa. Detta skulle göra det möjligt för 

företagen att därigenom ha mer positiva resultat än vad de annars skulle haft de efterföljande 

åren. Även om kostnaderna medför en mer negativ inverkan på resultatet på kort sikt, 

eliminerar det eventuella negativa överraskande händelser som påverkar resultatet i framtiden 

(Cheng et al., 2017). Företag som tillämpar big bath-redovisning använder sig vanligtvis av 

strategin i perioder där vinsten redan ligger under förväntat resultat. Företagsledningen kan 

använda denna strategi i sådana perioder för att öka framtida intäkter och ge en signal om att 

sämre tider ligger bakom dem och att bättre tider kommer att följa (Sevin & Schroeder, 2005; 

Jordan & Clark, 2004; Masters-Stout, Costigan & Lovata, 2008). AbuGhazaleh, Al-Harez och 

Roberts (2011) förklarar att big bath-redovisning även kan förekomma då företagens resultat 

är högre än förväntat då engångskostnaderna leder till att resultatet kommer att vara närmare 

den förväntade nivån. 

 

Enligt AbuGhazaleh et al. (2011) kan företagsledningen använda skönsmässiga bedömningar 

vid nedskrivningsprövningar enligt redovisningsstandarder. Filip et al. (2015) menar att 

erkännandet av en goodwillnedskrivning kan kopplas samman med big bath-redovisning 

bland de företag som uppvisar stora engångskostnader, exklusive goodwillnedskrivningen, 

under nedskrivningsåret. Resonemanget stärks av Cheng et al. (2017) som hävdar att företag 

med goodwillnedskrivningar har en ökning av engångskostnader under året som en 

nedskrivning har ägt rum samt att dessa kostnader minskar avsevärt under åren efter 

nedskrivningsåret, som leder till bättre resultat. Investerare kan således uppleva detta som en 

indikation på att företagets efterföljande resultat kommer att vara positivt. 

 

2.3 Tidigare forskning och hypoteser 

En nedskrivningsprövning av goodwill kräver att företagen gör bedömningar av framtida 

kassaflöden. Tidigare empiriska studier visar att det finns ett samband mellan 

goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöden (Jarva, 2009; Amorós Martínez & Cavero 

Rubio, 2018; Lee, 2011). Goodwillnedskrivningar ger en signifikant förbättrad prognos för 

framtida kassaflöden vilket är relevant information för användare av finansiella rapporter 

(Bostwick, Krieger & Lambert, 2015). Jarva (2009) studerar sambandet mellan 

goodwillnedskrivning och framtida kassaflöden utifrån SFAS 142 för de tre efterföljande åren 
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efter nedskrivningsåret och kan konstatera statistiskt signifikanta resultat för det första och 

andra åren efter nedskrivningen. En goodwillnedskrivning kan reflekteras i framtida 

kassaflöden då bedömningarna av dessa har förbättrats sedan införandet av 

nedskrivningsprövningar (Lee, 2011). Ett liknande resultat erhåller Amorós Martínez och 

Cavero Rubio (2018) som istället utgår ifrån IAS 36 i deras undersökning och konstaterar att 

det föreligger ett samband mellan en goodwillnedskrivning och framtida kassaflöden. Detta 

leder således fram till studiens första utformade hypotes: 

 

H1: Det finns ett negativt samband mellan en goodwillnedskrivning idag och framtida 

kassaflöde. 

 

Li et al. (2011) undersöker kopplingen mellan en goodwillnedskrivning och tillväxt i 

försäljning och resultat för företag under de två följande åren efter nedskrivningsåret. 

Författarna konstaterar att det finns en signifikant negativ korrelation mellan nedskrivningen 

och ett högre resultat, vilket således tyder på att nedskrivningen är en indikator på en 

minskning av framtida lönsamhet som sannolikt beror på att företaget inte lyckades förvalta 

de förväntade fördelarna från tidigare förvärv då företagets goodwill uppstod.  

 

Goodwillnedskrivningar är vanligen förknippade med stora kostnader för företag vilket 

innebär att de har en väsentlig påverkan på resultaten (Filip et al., 2015). Tidigare studier har 

undersökt en goodwillnedskrivning kopplat till big bath-redovisning (Filip et al., 2015; Cheng 

et al., 2017). Resultaten i dessa studier visar att företag som har ett nedskrivningsbehov och 

därmed är tvungna att genomföra en nedskrivning tenderar att ta fler engångskostnader under 

nedskrivningsåret för att således undgå att behöva ta dessa kostnader de efterföljande åren. 

Kostnaderna i samband med goodwillnedskrivningen belastar företagets resultat och påverkar 

det därmed i negativ mening. Studiens andra hypotes formuleras därmed som följande: 

 

H2: Det finns ett negativt samband mellan en goodwillnedskrivning idag och framtida 

resultat. 

 

En akties avkastning består av två delar, förändringen av aktiekursen och utdelningen 

(Aktiekunskap, 2018). Tidigare studier har undersökt om det föreligger ett samband mellan en 

goodwillnedskrivning och aktieavkastning, både på kort och lång sikt (Ahmed & Guler, 2007; 

Cheng et al., 2017). Lhaopadchan (2010) belyser att det finns ett samband mellan 
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goodwillnedskrivningar och aktieavkastning samt att ett nedskrivningsbeslut kan signalera om 

företagets prestation till aktieägare. Forskningen tyder på att goodwillnedskrivningar har 

negativa effekter på företags aktieavkastning och att nedskrivningar således betraktas som 

negativa nyheter till aktieägarna (Cheng et al., 2017). Godfrey och Koh (2009) visar i deras 

studie att nedskrivningar av goodwill är negativt relaterade till avkastning på aktier, vilket 

tyder på att informationen i nedskrivningsprövningarna är användbar för marknaden. Kung, 

James, Cheng och Jaafar (2013) studerar goodwillnedskrivningar kopplat till utdelning och 

menar att företag kan använda sig av opportunistiskt beteende vid nedskrivningsbedömningar 

för att undvika en nedskrivning och således kunna fördela högre utdelning. Med utgångspunkt 

från detta utformas studiens tredje hypotes: 

 

H3: Det finns ett negativt samband mellan en goodwillnedskrivning idag och framtida 

utdelning. 
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3. Metod 
 

I kommande kapitel presenteras studiens metodologi samt tillvägagångssätt. Studiens 

utgångspunkter vid genomförandet beskrivs samt de metoder som tillämpats vid analysen. 

Vidare redogörs för kvalitetskriterier kopplat till forskningsstrategin och till sist tas kritik 

avseende metodval och källor upp. 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Studien utgår från en positivistisk kunskapstradition, vilken har en stark koppling till den 

kvantitativa metodologin (Bryman & Bell, 2013). En huvudtes inom positivismen som 

Lundahl och Skärvad (1999) nämner är vetenskapens mål som är att söka orsak-verkan-

samband genom förklaringar. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) syftar begreppet 

positivism till ett vetenskapligt paradigm där logik är framträdande och där förhållningssättet 

är objektivt, neutralt samt värderingsfritt. Vidare betonar författarna att sökandet efter 

lagbundenheter och att förklara olika fenomen hör till vetenskapens uppgift i den 

positivistiska traditionen. Bryman och Bell (2013) förklarar att det förespråkas en användning 

av naturvetenskapliga metoder inom positivismen. 

 

Studien har den positivistiska kunskapssynen som utgångspunkt med anledning av att den 

ämnar undersöka samband genom mätbara variabler. Lundahl och Skärvad (1999) beskriver 

att forskningsprocessen inom en positivistisk metod går ut på att man till en början samlar in 

fakta genom att observera verkligheten som slutligen leder till att man kan dra allmänna 

slutsatser.  

 

 

3.2 Forskningsansats 

En deduktiv forskningsansats tillämpas ofta vid forskning med en positivistisk utgångspunkt. 

Inom deduktivism är teorins syfte att generera hypoteser som forskaren deducerar, det vill 

säga härleder, utifrån den kunskap som existerar inom ämnesområdet (Bryman & Bell, 2013). 

Vidare menar Sohlberg och Sohlberg (2013) att dessa formulerade hypoteser sedan testas för 

att ta reda på om hypotesen är sann eller om den ska förkastas. Holme och Solvang (1997) 

beskriver att en hypotetisk-deduktiv ansats innebär att hypoteser utvecklas och prövas genom 

empiriska undersökningar vilket leder till att tilliten till teorin kan stärkas eller försvagas. 
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Figur 2. Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2013).   

 

I överensstämmelse med Figur 2. har hypoteser formulerats utifrån tidigare forskning. Teorin 

och hypoteserna styr datainsamlingsprocessen vid tillämpning av ett deduktivt synsätt på 

relationen mellan teori och data. Vidare i studien har data samlats in utifrån den valda 

populationen genom Thomson Reuters Eikon för att sedan kunna testa de formulerade 

hypoteserna med hjälp av regressions- och korrelationsanalyser. Utifrån datainsamlingen 

presenteras ett resultat och utifrån detta bekräftas eller förkastas hypoteserna. Det sista steget i 

processen innebär att resultatet kopplas samman med teorier och tidigare forskning inom 

studieområdet. Bryman och Bell (2013) beskriver att den deduktiva processen kan uppfattas 

som linjär med tanke på dess tydliga och logiska ordningsföljd. Dock behöver inte fallet alltid 

vara så i och med att analysen av den insamlade informationen kan leda till att forskarens syn 

på teorin eller litteraturen kan ha förändrats under processens gång.  
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3.3 Forskningsstrategi 

Inom företagsekonomisk forskning finns två forskningsstrategier att välja mellan, vilka är 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Bryman och Bell (2013) beskriver att de 

kunskapsteoretiska grundvalen och andra frågeställningar skiljer sig mellan kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Vid tillämpning av en kvalitativ forskningsstrategi läggs vikt vid ord 

och användning av ett tolkande synsätt. Studien använder en kvantitativ forskningsstrategi 

som enligt Bryman och Bell (2013) betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys 

av data. Vidare menar författarna att synsättet på förhållandet mellan teori och praktisk 

forskning är deduktivt inom kvantitativ forskning.  

 

Valet av en kvantitativ forskningsstrategi grundar sig på studiens syfte att identifiera samband 

mellan en goodwillnedskrivning och framtida ekonomiska utfall. Holme och Solvang (1997) 

menar att en kvantitativ metod bör tillämpas om syftet med studien är att visa om det existerar 

samband mellan olika variabler samt hur starka dessa samband är. Studiens vetenskapliga 

utgångspunkt och forskningsansats stärker metodvalet då en positivistisk inriktning samt en 

deduktiv ansats motiverar kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.4 Forskningsdesign 

Bryman och Bell (2013) beskriver forskningsdesign som en ram för insamling och analys av 

data. Författarna förklarar att en tvärsnittsdesign innebär att data samlas in vid en given 

tidpunkt från fler än ett fall. Meningen med detta är att erhålla en uppsättning kvantitativ data 

som kan sammankopplas med två eller fler variabler för att en granskning av dessa sedan ska 

kunna ske med avsikten att finna olika typer av sambandsmönster. Syftet med denna studie är 

att studera om det finns ett samband mellan en goodwillnedskrivning och framtida 

ekonomiska utfall, vilket innebär att en tvärsnittsdesign är lämplig att tillämpa. 

 

3.5 Datainsamlingsmetod 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns två tillvägagångssätt vid datainsamling, vilka är primär- 

och sekundärdata. Skillnaden mellan dessa två är att primärdata är information som forskaren 

själv samlar in medan sekundärdata är information som samlats in i ett tidigare skede. 

Lundahl och Skärvad (1999) hävdar att sekundärdata är data som inte sammanställts specifikt 
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för just den egna studien utan är tidigare dokumenterad data om ett visst fenomen. Författarna 

nämner exempel på sekundärdata, däribland årsredovisningar och annan information som 

finns tillgänglig i elektronisk form. Fördelar med användning av sekundärdata är besparing av 

tid och resurser. En nackdel är att det kan förekomma felaktigheter i sekundärkällor, vilket 

studien tar hänsyn till genom att stickprov genomförs för att säkerställa att den insamlade 

datan är pålitlig och inte innehåller några felaktigheter. Studien använder sekundärdata som 

samlas in via databasen Thomson Reuters Eikon som Högskolan i Gävle har tillgång till. 

Thomson Reuters Eikon innehåller en stor mängd ekonomisk och finansiell data från ett 

flertal länder. Den insamlade datan exporteras vidare till Excel för bearbetning och sedan 

analyseras datan i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics. 

 

För insamling av teori baserad på kumulativ forskning använder studien vetenskapliga 

artiklar, tryckta källor samt elektroniska källor. För att finna vetenskapliga artiklar används 

databaserna Business Source Premier och Emerald samt söktjänsten Google Scholar. Vid 

sökandet används studiens valda nyckelord för att få tillgång till relevanta vetenskapliga 

artiklar inom studiens forskningsområde.  

 

3.6 Studiens population, urval och bortfall 

Studiens population är baserad på svenska aktiva företag noterade på Stockholmsbörsen, i 

segmenten Large-, Mid-, Small Cap samt First North och Nordic Growth Market (NGM). 

Totala antalet företag är 664 varav 205 har goodwill i balansräkningen. Av dessa 205 företag 

har 28 företag genomfört en goodwillnedskrivning år 2014, vilket således är de företag 

studien baseras på. 

 

Sverige skiljer sig från andra europeiska länder och USA i och med att Sverige haft 

Stockholmsbörsen som övervakningsorgan medan andra länder har myndigheter. Detta 

innebär att det inte varit lika strikt för de svenska noterade företagen och eventuellt att de 

undvikit en nedskrivning av goodwill i större utsträckning än företag i andra länder (Hellman, 

2011). Från och med januari 2019 har övervakningen dock överförts till ett nytt organ då 

många parter var missnöjda med att det tidigare var en börs som bedrev redovisningstillsynen 

(Finansinspektionen, 2018).  
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 3.7 Operationalisering 

Sohlberg och Sohlberg (2013) hävdar att det inom den positivistiska vetenskapstraditionen 

ofta eftersträvas en så kallad operationalisering av varje begrepp. Författarna beskriver 

operationalisering som omvandling av generella begrepp till mätbara storheter. Enligt Bryman 

och Bell (2013) handlar operationaliseringsprocessen om att beskriva tillvägagångssättet som 

används vid mätning av de begrepp som förekommer i studien. Holme och Solvang (1997) 

förklarar att operationaliseringen utgår från teorin som visar på en bild av olika samband som 

ställts upp och ska undersökas. Vidare menar författarna att dessa teoretiska begrepps 

innebörd i en kvantitativ utformning måste preciseras i och med att de inte kan prövas direkt.  

 

Studiens variabler har valts ut med inspiration från tidigare studier inom ämnesområdet. I 

denna studies undersökning studeras oberoende-, beroende- och kontrollvariabler vilka 

behöver mätas för att vara användbara. Detta för att kunna svara på syftet med studien som är 

att identifiera om en nedskrivning av goodwill enligt IAS 36 har effekter på framtida utfall 

såsom kassaflöde, resultat och utdelning i svenska företag noterade på Nasdaq Stockholm och 

NGM.  

 

3.7.1 Mätning av beroende variabler 

Studiens beroende variabler utgörs av förändring av kassaflöde, förändring av resultat och 

förändring av utdelning vilka används i separata regressioner. För att få fram förändringen av 

dessa tre variabler för samtliga tre år har studien subtraherat variablernas värde för år 1, år 2 

och år 3 med år 0. För att mäta hur en goodwillnedskrivning påverkar kassaflödet används 

företagens operativa kassaflöden, som innebär företagens betalningsströmmar från den 

löpande verksamheten. Det resultatmått studien använder för att mäta 

goodwillnedskrivningens påverkan på företagens resultat är rörelseresultatet EBIT, Earnings 

Before Interest and Taxes, som innebär företagens resultat innan räntor och skatter. Den tredje 

beroende variabeln mäts genom att ta förändringen av företagens totala utdelningar för att se 

hur en goodwillnedskrivning påverkar företagens utdelning.     

 3.7.2 Mätning av den oberoende variabeln 

Den oberoende variabeln som används i studien är goodwillnedskrivning. För att mäta 

goodwillnedskrivningar används företagens redovisade nedskrivningar av goodwill för 
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räkenskapsåret 2014, då studien avser att undersöka sambandet mellan en 

goodwillnedskrivning år 0 och framtida utfall de tre efterföljande åren. Studien använder 

positiva värden för företagens goodwillnedskrivningar. 

 3.7.3 Mätning av kontrollvariabler 

För att undvika felaktiga slutsatser om samband används kontrollvariabler i studien. Sundell 

(2012) menar att ett spuriöst samband är ett typ av felaktigt samband som kan uppstå om man 

tycks finna ett samband mellan två variabler men att sambandet i själva verket beror på en 

tredje variabel. De kontrollvariabler studien använder är valda med inspiration från tidigare 

studier (Jarva, 2009; Amorós Martínez & Cavero Rubio, 2018) och dessa är förändring av 

kundfordringar, förändring av lager, förändring av leverantörsskulder samt avskrivningar. 

 

Tabell 1: Studiens variabler och dess förkortningar 

Variabler Förkortningar 
Goodwillnedskrivningar WO (Write-Offs) 

Förändring kassaflöde  CF (Cash Flow) 

Förändring resultat Δ EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) 

Förändring utdelning  D (Dividends) 

Förändring lager  INV (Inventories) 

Förändring kundfordringar  AR (Accounts Receivables) 

Förändring 

leverantörsskulder 
 AP (Accounts Payable) 

Avskrivningar DEPR (Depreciation) 

 

 

3.8 Analysmetod 

Bearbetning och analys av studiens insamlade data sker i statistikprogrammet SPSS, vilket 

Bryman och Bell (2013) beskriver som den mest tillämpade mjukvaran för analys av 

kvantitativ data. Studien använder en bivariat analys, då två variabler studeras, samt en 

multivariat analys vilket författarna menar är en analys av tre eller fler variabler på samma 

gång.  
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3.8.1 Korrelationsanalys 

Sundell (2010) beskriver att syftet med en korrelationsanalys är att klargöra huruvida det finns 

ett samband mellan två variabler. För analys av korrelationen mellan variabler används 

vanligen Pearsons korrelationskoefficient r. Dahmström (2011) förklarar att 

korrelationskoefficienten används för att mäta styrkan i det linjära sambandet mellan två 

variabler och att koefficienten antar värden mellan -1 och 1. Författaren förklarar att -1 

innebär att man har ett perfekt linjärt negativt samband och att +1 betyder perfekt linjärt 

positivt samband. Om korrelationskoefficienten däremot är 0 existerar inget linjärt samband. 

Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) bör korrelationen mellan de oberoende variablerna inte 

vara större än 0,7 och -0,7 då det tyder på att koefficienterna inte är trovärdiga. Vidare 

beskriver författarna att Pearsons korrelationskoefficient i kvadrerad form, 𝑅2, visar hur stor 

del av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av den oberoende variabeln. De 

värden detta mått kan anta ligger mellan 0 och 1. När 𝑅2 antar värdet 1 är alla residualer lika 

med 0 vilket tyder på ett perfekt samband och när värdet 0 antas är linjen horisontell 

(Dahmström, 2011).  

 

I en korrelationsanalys framgår även signifikansnivån för korrelationen mellan variablerna. 

Om signifikansnivån är under 0,05 betyder det att korrelationen är signifikant på 95%-nivån 

och om signifikansnivån är under 0,01 innebär det att korrelationen är signifikant på 99%-

nivån (Sundell, 2010).  

 

 

3.8.2 Multipel linjär regression 

Enligt Björkqvist (2012) är en multipel regressionsanalys en lämplig metod att använda sig av 

när man ska analysera ens data då man har multipla variabler, det vill säga en beroende 

variabel och fler oberoende variabler. Att hantera fler oberoende variabler samtidigt är styrkan 

i en multipel regressionsanalys (Djurfeldt & Barmark, 2009). I denna studie mäts fler än en 

oberoende variabel, vilket således innebär att metoden är passande. Dahmström (2011) 

beskriver att man genom multipel linjär regression ges möjlighet att förklara variationen hos 

den beroende variabeln via de oberoende variablerna. 

 

Enligt Björkqvist (2012) finns det vissa krav vid utförandet av en multipel regressionsanalys. 

Ett krav är att sambandet mellan varje enskild oberoende variabel och den beroende variabeln 
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måste vara linjärt, det vill säga att det inte får vara kurvformat. Ett ytterligare krav är att två 

oberoende variabler inte får korrelera för mycket, vilket benämns multikollinearitet och som 

diskuteras mer i avsnitt 3.8.3.  

 

I analysen avseende framtida kassaflöden är den beroende variabeln förändring av framtida 

kassaflöden medan de oberoende variablerna utgörs av goodwillnedskrivningar, förändring av 

kundfordringar, förändring av lager, förändring av leverantörsskulder samt avskrivningar. De 

oberoende variablerna används även för analysen gällande resultat och utdelning där den 

beroende variabeln utgörs av förändring av rörelseresultatet (EBIT) respektive förändring av 

utdelning.  

 

 

3.8.3 Multikollinearitet 

Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) kan multikollinearitet definieras som samvariationen 

mellan de oberoende variablerna i en regressionsanalys. Detta är något att ta hänsyn till i en 

regressionsanalys i och med att samvariation mellan oberoende variabler leder till att 

modellens förklaringskraft 𝑅2 samt precision påverkas. Sundell (2010) beskriver att 

korrelationen mellan de oberoende variablerna kan studeras för att se graden av samvariation. 

En hög korrelation innebär att det är svårare att konstatera variationen i den beroende 

variabeln som orsakats av de oberoende variablerna. Djurfeldt och Barmark (2009) hävdar att 

det blir mer problematiskt att etablera statistisk signifikans för en variabel då 

multikollinearitet förekommer. När multikollinearitet uppstår mellan två oberoende variabler 

kan man åtgärda detta på olika sätt (Björkqvist, 2012). Författaren förklarar att en åtgärd man 

kan vidta är att man tar bort en av de två oberoende variablerna och en annan åtgärd är att 

man slår ihop de två oberoende variablerna till en enda, vilket kan göras om dessa står 

varandra mycket nära. Med hjälp av statistikprogrammet SPSS kan multikollineariteten 

kontrolleras i denna studie. Detta genom att kontrollera VIF-faktorerna (Variance Inflation 

Factors), som enligt Sundell (2010) helst ska ha ett värde som understiger 5, vilket innebär att 

låga VIF-värden är önskvärda.  
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3.9 Kvalitetskriterier 

Bryman och Bell (2013) nämner tre viktiga kriterier inom företagsekonomisk forskning, vilka 

är reliabilitet, validitet och replikerbarhet. För kvantitativa forskningsstudier är dessutom 

begreppet generaliserbarhet av stor relevans.    

 

Patel och Davidson (2011) hävdar att begreppen validitet och reliabilitet har ett visst 

förhållande till varandra, i och med att man inte bara kan fokusera på ett av dessa begrepp och 

låta bli att fokusera på det andra, då “fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig 

validitet”.   

 

 

3.9.1 Reliabilitet 

Bryman och Bell (2013) hävdar att begreppet reliabilitet är aktuellt i kvantitativa 

undersökningar då forskaren intresserar sig för om de mått som används i studien är 

tillförlitliga. Författarna beskriver att reliabilitet handlar om måttens och mätningarnas 

följdriktighet, överensstämmelse och pålitlighet. Vidare menar Holme och Solvang (1997) att 

reliabiliteten bestäms utifrån hur mätningar genomförts samt hur stringent man är vid 

bearbetningen av informationen. Författarna beskriver att varje undersökning behöver ha som 

målsättning att ha en så pålitlig och reliabel information som möjligt. Bryman och Bell (2013) 

nämner tre beståndsdelar att ha hänsyn till vid bedömningen av ett måtts reliabilitet vilka 

utgörs av stabilitet, intern reliabilitet samt interbedömarreliabilitet. Hur stabilt måttet är över 

tid är vad stabilitet står för, då det för ett gällande urval inte bör variera. Vidare förklarar 

författarna att intern reliabilitet innebär att de indikatorer som utgör en skala eller ett index är 

följdriktiga och pålitliga. Den tredje beståndsdelen interbedömarreliabilitet handlar om 

subjektiva bedömningar som kan uppstå och överensstämmelsen mellan tolkningarna då flera 

observatörer finns inblandade.  

 

Denna studie har hög reliabilitet då de valda måtten i undersökningen anses tillförlitliga 

eftersom att stickprov på den insamlade datan gjorts med syfte att säkerställa att datan är 

korrekt. Dessutom använder studien sekundärdata som möjliggör för att resultatet skulle bli 

detsamma i en ny likadan undersökning då datan i företagens årsredovisningar inte förändras. 
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3.9.2 Validitet 

Begreppet validitet handlar enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) om att mäta det man avser att 

mäta. Bryman och Bell (2013) beskriver att det finns flera olika slag av validitet, däribland 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet. Begreppsvaliditet, 

även kallat teoretisk validitet, innebär att ett mått för ett begrepp ska avspegla begreppets 

innebörd. Den interna validiteten berör kausalitetsfrågor och handlar således om kausala 

samband mellan två eller fler variabler och huruvida övertygande detta förhållande är. Vidare 

menar Bryman och Bell (2013) att extern validitet handlar om generaliserbarhet och att 

ekologisk validitet gäller samhällsvetenskapliga forskningsresultats tillämplighet i människors 

vardag.  

 

Studiens begreppsvaliditet kan anses vara hög genom att studien tillämpar begrepp som är 

vanligt förekommande inom företagsekonomisk forskning och därmed inte är utformade 

endast för denna specifika studie. Vidare kan den interna validiteten anses vara hög då denna 

studie avser att beskriva samband mellan ett flertal variabler vilka analyseras i en 

korrelationsanalys för att kontrollera sambandens trovärdighet. Studiens externa validitet 

påverkas av att redovisningsregelverk kan tillämpas på olika sätt i olika länder, vilket innebär 

att resultaten är mer generaliserbara till de länder som använder och tolkar 

redovisningsstandarder på ett liknande sätt.  

 

 

3.9.3 Replikerbarhet 

Bryman och Bell (2013) förklarar att replikerbarhet handlar om att forskare vill upprepa en 

tidigare genomförd undersökning, det vill säga göra en replikation. En anledning till att 

forskare vill replikera en undersökning är för att det kan finnas en tveksamhet vad gäller 

tidigare resultat. Ytterligare ett motiv är att forskare genom replikationer kan stärka resultaten 

och därmed öka tillförlitligheten vilket kan kopplas samman med reliabilitet. Enligt Bryman 

och Bell (2013) måste tillvägagångssättet vara utförligt beskrivet för att en replikation ska 

vara genomförbar, för att forskaren på så vis ska kunna använda samma metod på nytt.  

 

Studien har inspirerats av tidigare studier som genom en kvantitativ metod undersöker 

samband mellan goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöden, resultat samt utdelning. 

Denna studie har en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet vilket således gör det möjligt för 
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andra forskare att genomföra en liknande undersökning, det vill säga en replikation av 

studien. Forskare kommer kunna replikera studien då datan som används finns tillgänglig i 

databasen Thomson Reuters Eikon. 

 

3.9.4 Generaliserbarhet 

Inom kvantitativ forskning är generalisering ett huvudsakligt fokus, i och med att de resultat 

en undersökning kommit fram till ska kunna generaliseras till andra grupper än det urval som 

studerats. Det är en relevant aspekt att urvalet som studeras ska vara så representativt som 

möjligt för att resultaten inte ska anses vara unika för just den grupp som deltagit i 

undersökningen (Bryman & Bell, 2013).  

 

Syftet med införandet av IFRS var att förbättra jämförbarheten och harmonisera 

redovisningen mellan länder i EU. Genom detta antagandet kan studiens resultat anses vara 

generaliserbara till de länder som tillämpar IFRS. Det kan dock finnas faktorer, såsom hur 

övervakningsorgan kontrollerar företagens redovisning, som kan ha en inverkan på 

tillämpningen och tolkningen av redovisningsstandarder. Begränsningar vad gäller studiens 

generaliserbarhet är att antalet företag som inkluderas i studien är relativt litet, då det endast 

är 28 svenska noterade företag som genomförde en goodwillnedskrivning år 2014, vilket 

studien inte kan påverka. För att öka generaliserbarheten behöver fler företag inkluderas, 

vilket skulle kunna göras genom att även inkludera företag som har goodwill men inte 

redovisat en nedskrivning år 2014. 

 

 

3.10 Metodkritik och källkritik 

I denna kvantitativa studie har en mängd data samlats in från databasen Thomson Reuters 

Eikon vilken sedan har bearbetats och analyserats. Eriksson (2018) förklarar att statistisk 

kritik bland annat handlar om sifferkvalitet, det vill säga om statistiken är relevant för 

frågorna som ställs i undersökningen samt om informationen är valid och reliabel.  

 

Använda källors tillförlitlighet behövs granskas vilket kan ske enligt fyra kriterier vilka är 

äkthetsfrågor, partsintressen, tidsfrågor och beroendefrågor (Eriksson, 2018). De 

vetenskapliga artiklarna som används i studien är Peer Reviewed vilket innebär att artiklarna 
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är granskade och godkända av forskare inom ämnesområdet. Trots detta är inte alla artiklar 

pålitliga och Eriksson (2018) menar att oavsett källa behöver läsaren tillämpa ett kritiskt 

perspektiv och beakta dessa med försiktighet.   
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4. Empiri 
 

I följande kapitel presenteras studiens resultat från undersökningen. Inledningsvis redogörs 

för deskriptiv statistik följt av resultaten från de genomförda korrelations- och 

regressionsanalyserna.   

4.1 Deskriptiv statistik 

Studien är baserad på företag noterade på Stockholmsbörsen i segmenten Large-, Mid- och 

Small Cap, samt First North och NGM. Antal företag uppgick till 664 varav 205 av dessa har 

goodwill redovisad i balansräkningen. Utifrån dessa 205 företag genomförde 28 företag en 

goodwillnedskrivning år 2014, vilket betyder att 13,7 % av företagen som har goodwill 

redovisade en nedskrivning av denna tillgång. Studien utgår ifrån dessa 28 företag som består 

av två företag listade på NGM, åtta företag listade på First North, åtta företag listade på Large 

Cap, sex företag listade på Mid Cap och fyra företag listade på Small Cap. 

 

 

Diagram 1. Fördelning av företagen som redovisat en goodwillnedskrivning år 2014. 
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Diagram 2. Goodwillnedskrivning i förhållande till total goodwill. 

 

4.2 Korrelationsanalys 

Studien genomför Pearsons korrelationsanalys för åren 2015, 2016 samt 2017. Nedan 

presenteras tabeller separat för varje år med de resultat analyserna kommer fram till. I 

tabellerna framgår korrelationen (r) mellan variablerna och signifikansnivån (2-tailed), där en 

stjärna efter värdet betyder att korrelationen är signifikant på 95% säkerhetsnivå vilket 

betyder att det med 95% säkerhet finns en korrelation mellan variablerna. Två stjärnor innebär 

att korrelationen är signifikant på 99% säkerhetsnivå som tyder på att det med 99% säkerhet 

finns en korrelation. Står det ett minustecken framför värdet för korrelationen innebär det att 

det är en negativ korrelation och gör det inte det betyder det att korrelationen är positiv. 
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Tabell 2: Korrelationsanalys år 2015 

2015  WO AR INV AP DEPR CF EBIT D 

WO 

 
r 
Sig.  

1 

 

-0,102 

0,597 

-0,323 

0,087 

-0,378* 

0,043 

0,497** 

0,006 

0,533** 

0,003 

-0,162 

0,403 

0,024 

0,900 

 AR r 
Sig.  

-0,102 

0,597 

1 

 

0,928** 

0,000 

0,878** 

0,000 

-0,733** 

0,000 

-0,556** 

0,002 

0,082 

0,673 

0,100 

0,604 

 INV r 
Sig.  

-0,323 

0,087 

0,928** 

0,000 

1 

 

0,956** 

0,000 

-0,747** 

0,000 

-0,580** 

0,001 

0,018 

0,925 

0,235 

0,219 

 AP r 
Sig.  

-0,378* 

0,043 

0,878** 

0,000 

0,956** 

0,000 

1 -0,805** 

0,000 

-0,701** 

0,000 

-0,057 

0,768 

0,236 

0,218 

DEPR r 
Sig.  

0,497** 

0,006 

-0,733** 

0,000 

-0,747** 

0,000 

-0,805** 

0,000 

1 0,755** 

0,000 

0,077 

0,691 

-0,021 

0,915 

 CF r 
Sig.  

0,533** 

0,003 

-0,556** 

0,002 

-0,580** 

0,001 

-0,701** 

0,000 

0,755** 

0,000 

1 -0,375* 

0,045 

0,019 

0,923 

EBIT r 
Sig.  

-0,162 

0,403 

0,082 

0,673 

0,018 

0,925 

-0,057 

0,768 

0,077 

0,691 

-0,375* 

0,045 

1 -0,364 

0,052 

 D r 
Sig.  

0,024 

0,900 

0,100 

0,604 

0,235 

0,219 

0,236 

0,218 

-0,021 

0,915 

0,019 

0,923 

-0,364 

0,052 

1 

 

* Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån 

** Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån 

 

Korrelationsanalysen visar att studiens oberoende variabel goodwillnedskrivning (WO) och 

den beroende variabeln kassaflöde (CF) har en statistisk signifikant korrelation på 0,01-

nivån. Tabell 2 visar att korrelationen mellan några av kontrollvariablerna överstiger 0,7 och 

understiger -0,7 vilket är värt att notera då Djurfeldt & Barmark (2009) menar att detta tyder 

på en hög samvariation mellan variablerna.  
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Tabell 3: Korrelationsanalys år 2016 

2016  WO AR INV AP DEPR CF EBIT D 

WO 

 
r 
Sig.  

1 

 

-0,002 

0,991 

0,512** 

0,005 

0,473** 

0,010 

0,490** 

0,007 

0,701** 

0,000 

-0,147 

0,446 

0,254 

0,183 

 AR r 
Sig.  

-0,002 

0,991 

1 

 

0,576** 

0,001 

0,407* 

0,028 

0,081 

0,677 

-0,072 

0,710 

0,268 

0,161 

0,651** 

0,000 

 INV r 
Sig.  

0,512** 

0,005 

0,576** 

0,001 

1 

 

0,728** 

0,000 

0,545** 

0,002 

0,629** 

0,000 

0,188 

0,330 

0,394* 

0,034 

 AP r 
Sig.  

0,473** 

0,010 

0,407* 

0,028 

0,728** 

0,000 

1 0,925** 

0,000 

0,664** 

0,000 

0,237 

0,216 

0,269 

0,157 

DEPR r 
Sig.  

0,490** 

0,007 

0,081 

0,677 

0,545** 

0,002 

0,925** 

0,000 

1 0,728** 

0,000 

0,149 

0,440 

0,136 

0,483 

 CF r 
Sig.  

0,701** 

0,000 

-0,072 

0,710 

0,629** 

0,000 

0,664** 

0,000 

0,728** 

0,000 

1 0,011 

0,955 

0,170 

0,378 

EBIT r 
Sig.  

-0,147 

0,446 

0,268 

0,161 

0,188 

0,330 

0,237 

0,216 

0,149 

0,440 

0,011 

0,955 

1 -0,204 

0,288 

 D r 
Sig.  

0,254 

0,183 

0,651** 

0,000 

0,394* 

0,034 

0,269 

0,157 

0,136 

0,483 

0,170 

0,378 

-0,204 

0,288 

1 

 

* Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån 

** Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån 

 

I tabellen ovan framgår det att den oberoende variabeln goodwillnedskrivning (WO) 

korrelerar med den beroende variabeln kassaflöde (CF) på 0,01-signifikansnivå. Däremot är 

korrelationen mellan goodwillnedskrivning (WO) och resultat (EBIT) samt utdelning (D) 

inte statistiskt signifikant. Jämfört med korrelationsanalysen för år 2015 visar tabell 3 att 

korrelationen mellan kontrollvariablerna i högre utsträckning ligger inom spannet 0,7 och -

0,7.  
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Tabell 4: Korrelationsanalys år 2017 

2017  WO AR INV AP DEPR CF EBIT D 

WO 

 
r 
Sig.  

1 

 

0,056 

0,774 

0,566** 

0,001 

0,447* 

0,015 

0,516** 

0,004 

0,519** 

0,004 

0,486** 

0,007 

0,437* 

0,018 

 AR r 
Sig.  

0,056 

0,774 

1 

 

0,363 

0,053 

0,278 

0,145 

0,221 

0,248 

0,080 

0,680 

0,276 

0,148 

0,512** 

0,005 

 INV r 
Sig.  

0,566** 

0,001 

0,363 

0,053 

1 

 

0,718** 

0,000 

0,750** 

0,000 

0,664** 

0,000 

0,710** 

0,000 

0,580** 

0,001 

 AP r 
Sig.  

0,447* 

0,015 

0,278 

0,145 

0,718** 

0,000 

1 0,990** 

0,000 

0,815** 

0,000 

0,936** 

0,000 

0,827** 

0,000 

DEPR r 
Sig.  

0,516** 

0,004 

0,221 

0,248 

0,750** 

0,000 

0,990** 

0,000 

1 0,851** 

0,000 

0,927** 

0,000 

0,827** 

0,000 

 CF r 
Sig. 

0,519** 

0,004 

0,080 

0,680 

0,664** 

0,000 

0,815** 

0,000 

0,851** 

0,000 

1 0,814** 

0,000 

0,808** 

0,000 

EBIT r 
Sig.  

0,486** 

0,007 

0,276 

0,148 

0,710** 

0,000 

0,936** 

0,000 

0,927** 

0,000 

0,814** 

0,000 

1 0,801** 

0,000 

 D r 
Sig.  

0,437* 

0,018 

0,512** 

0,005 

0,580** 

0,001 

0,827** 

0,000 

0,827** 

0,000 

0,808** 

0,000 

0,801** 

0,000 

1 

 

* Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån 

** Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån 

 

Korrelationsanalysen för år 2017 visar att den oberoende variabeln goodwillnedskrivning 

(WO) korrelerar med samtliga beroende variabler på statistiskt signifikanta nivåer. Mellan 

goodwillnedskrivning (WO) och de beroende variablerna kassaflöde (CF) och resultat 

(EBIT) är korrelationen statistiskt signifikant på 0,01-nivån och för den beroende variabeln 

utdelning (D) är korrelationen statistiskt signifikant på 0,05-nivån. Vidare visar 

korrelationsanalysen för år 2017 fler värden som är statistiskt signifikanta än för åren innan, 

där exempelvis alla tre beroende variablers korrelation är statistiskt signifikant med nästan 

alla oberoende- och kontrollvariabler. 

 

4.3 Multipel linjär regression 

Multipla linjära regressionsanalyser genomförs i studien för att se hur den oberoende 

variabeln påverkar de beroende variablerna. I tabellerna nedan presenteras erhållna värden för 

koefficienter, P-värden och VIF-värden. Koefficienten visar hur den beroende variabeln 

påverkas av en enhet uppåt på den oberoende variabeln och för att säkerställa att koefficienten 

är signifikant kontrolleras P-värdet som ska vara lågt som möjligt där de vanliga 

standardgränsvärdena är 0,05 och 0,01. Studien kontrollerar för multikollinearitet genom att 

utföra ett test som visar VIF-faktorerna. I tabellerna som visar modellernas förklaringsgrad 
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kan värden för ”R-Square” och ”Adjusted R-Square” utläsas. ”R-Square” visar hur stor 

procent av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av den oberoende variabeln 

och ”Adjusted R-Square” ger ett något lägre värde då det beaktar antalet oberoende variabler. 

Högre värden innebär en bättre förklaringskraft (Sundell, 2009).  

 

I studien utförs regressioner med olika kombinationer av beroende-, oberoende- och 

kontrollvariabler, med syfte att kontrollera för sambanden. Till en början inkluderas endast 

den beroende- samt oberoende variabeln och sedan läggs successivt ytterligare en 

kontrollvariabel till. Resultaten blir ändå kvalitativt ungefär detsamma.     

 

4.3.1. Kassaflöde 

 

Tabell 5: Regressionsanalys kassaflöde år 2015  

2015 Koefficient P-värde VIF-värde 

Konstant -36162,448 0,684  

WO 1,615 0,029 2,597 

 AR -1,096 0,085 14,830 

 INV 2,725 0,008 26,373 

 AP -5,435 0,006 15,538 

DEPR 0,133 0,495 4,576 

 

Regressionsanalysen visar att koefficienten för goodwillnedskrivning är 1,615, vilket innebär 

att en ökning med en enhet goodwillnedskrivning leder till ett ökat kassaflöde med 1,615. 

Resultatet är signifikant på 0,05-nivån då P-värdet är 0,029. VIF-värdet för 

goodwillnedskrivning är 2,597 vilket är inom den önskvärda gränsen.  

 

Tabell 6: Regressionsanalys kassaflöde år 2016 

2016 Koefficient P-värde VIF-värde 

Konstant 66518,759 0,148  

WO 0,670 0,053 1,704 

 AR -0,405 0,042 4,701 

 INV 0,593 0,004 3,465 

 AP 0,050 0,952 35,329 

DEPR 0,176 0,532 26,695 
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I tabell 6 framgår det att koefficienten för goodwillnedskrivning är 0,670 som betyder att en 

goodwillnedskrivning som ökar med en enhet ger att kassaflödet ökar med 0,670. I detta fall 

är resultatet dock inte signifikant på studiens signifikansnivåer, trots att det ligger väldigt nära 

0,05-nivån i och med att P-värdet är 0,053. Även i detta fall är VIF-värdet på 1,704 inom 

gränsen. 

 

Tabell 7: Regressionsanalys kassaflöde år 2017 

2017 Koefficient P-värde VIF-värde 

Konstant 95749,826 0,445  

WO -0,134 0,891 2,046 

 AR -0,043 0,859 1,732 

 INV -0,009 0,979 3,286 

 AP -2,427 0,172 109,047 

DEPR 3,307 0,048 123,691 

 

 

Tabellen visar att koefficienten för goodwillnedskrivning är -0,134, vilket innebär att en 

ökning i goodwillnedskrivning med en enhet leder till att kassaflödet minskar med 0,134. 

Dock är resultatet inte signifikant för detta år med tanke på att P-värdet är 0,891. VIF-värdet 

på 2,046 är lågt även för det tredje året.  

 

Tabell 8: Förklaringsgrad kassaflöde 

Kassaflöde 2015 2016 2017 

 𝑹𝟐 0,731 0,802 0,767 

Adjusted 𝑹𝟐 0,672 0,758 0,716 

 

 

I tabellen ovan framgår det att förklaringsgraden för år 2015 är 0,731 (0,672), det vill säga att 

73,1% (67,2%) av variationen i den beroende variabeln förändring av kassaflöde kan förklaras 

av den oberoende variabeln goodwillnedskrivning. För åren 2016 respektive 2017 är 

förklaringsgraden 80,2% (75,8%) och 76,7% (71,6%). 
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4.3.2 Resultat (EBIT) 

 

Tabell 9: Regressionsanalys resultat år 2015  

2015 Koefficient P-värde VIF-värde 

Konstant 647492,748 0,439  

WO -19,888 0,006 2,597 

 AR 16,049 0,010 14,830 

 INV -8,811 0,329 26,373 

 AP -14,189 0,407 15,538 

DEPR 3,669 0,053 4,576 

 

 

Regressionsanalysen visar att koefficienten för goodwillnedskrivning är negativ och har ett 

värde på -19,888, vilket betyder att en goodwillnedskrivning som ökar med enhet resulterar i 

ett minskat resultat med 19,888 enheter. P-värdet är 0,006, som innebär att resultatet är 

signifikant på studiens lägsta signifikansnivå. VIF-värdet för denna analys är 2,597 vilket är 

samma som för regressionsanalysen för kassaflöde 2015 då värdena för samma år är 

identiska. Detta beror på att studien använder samma oberoende- och kontrollvariabler i 

regressionsanalyserna för samtliga år. 

 

Tabell 10: Regressionsanalys resultat år 2016 

2016 Koefficient P-värde VIF-värde 

Konstant -659503,505 0,521  

WO -9,846 0,199 1,704 

 AR -0,098 0,982 4,701 

 INV 0,780 0,853 3,465 

 AP 10,750 0,572 35,329 

DEPR -2,084 0,744 26,695 

 

Även detta år är goodwillnedskrivningens koefficient negativ då värdet är -9,846. För varje 

ökad enhet som goodwill skrivs ned minskar resultatet med 9,846. I tabellen ovan framgår det 

att P-värdet är 0,199, vilket innebär att resultatet inte är signifikant i detta fall.  

 

 

 

 



 

 

 

36 

Tabell 11: Regressionsanalys resultat år 2017 

2017 Koefficient P-värde VIF-värde 

Konstant 36132,611 0,658  

WO 0,748 0,251 2,046 

 AR -0,047 0,765 1,732 

 INV 0,152 0,520 3,286 

 AP 2,298 0,053 109,047 

DEPR -0,896 0,395 123,691 

 

Att koefficienten för goodwillnedskrivning i ovanstående tabell är 0,748 innebär att för varje 

ökad enhet goodwillnedskrivning ökar resultatet med 0,748. Resultatet är inte signifikant på 

någon av studiens signifikansnivåer i och med att P-värdet är 0,251. 

 

Tabell 12: Förklaringsgrad resultat 

Resultat 2015 2016 2017 

 𝑹𝟐 0,355 0,164 0,886 

Adjusted 𝑹𝟐 0,215 -0,018 0,861 

 

Tabell 12 visar att förklaringsgraden för år 2015 är 0,355 (0,215), vilket betyder att 35,5% 

(21,5%) av variationen i den beroende variabeln förändring av resultat kan förklaras av den 

oberoende variabeln goodwillnedskrivning. År 2016 är förklaringsgraden 16,4% (-1,8%) och 

år 2017 är förklaringsgraden 88,6% (86,1%). 

 

4.3.3 Utdelning 

 

Tabell 13: Regressionsanalys utdelning år 2015  

2015 Koefficient P-värde VIF-värde 

Konstant 10175,937 0,378  

WO 0,143 0,122 2,597 

 AR -0,170 0,041 14,830 

 INV 0,191 0,130 26,373 

 AP 0,120 0,608 15,538 

DEPR 0,002 0,938 4,576 
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Tabellen visar att koefficienten för goodwillnedskrivning år 2015 är positiv med ett värde på 

0,143, som betyder att utdelningen ökar med 0,143 för varje ökad enhet 

goodwillnedskrivning. P-värdet är 0,122, vilket innebär att resultatet inte är signifikant. 

 

Tabell 14: Regressionsanalys utdelning år 2016 

2016 Koefficient P-värde VIF-värde 

Konstant 20732,359 0,137  

WO 0,270 0,012 1,704 

 AR 0,342 0,000 4,701 

 INV -0,013 0,819 3,465 

 AP -0,890 0,002 35,329 

DEPR 0,295 0,002 26,695 

 

 

Goodwillnedskrivningens koefficient är 0,270 och är därmed även för detta år positiv. 

Betydelsen av detta är att en extra enhet goodwillnedskrivning leder till en ökad utdelning 

med 0,270. Resultatet för detta år är signifikant med ett P-värde på 0,012. 

 

Tabell 15: Regressionsanalys utdelning år 2017 

2017 Koefficient P-värde VIF-värde 

Konstant 34221,915 0,144  

WO 0,018 0,922 2,046 

 AR 0,240 0,000 1,732 

 INV -0,211 0,004 3,286 

 AP -0,713 0,034 109,047 

DEPR 0,965 0,003 123,691 

 

 

Tabellen ovan visar att koefficienten för goodwillnedskrivning är 0,018 och betyder att en 

ökning i goodwillnedskrivning med en enhet resulterar i en ökad utdelning med 0,018. P-

värdet för detta år är 0,922, vilket innebär att resultatet inte är signifikant på någon av studiens 

signifikansnivåer.  
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Tabell 16: Förklaringsgrad utdelning 

Utdelning 2015 2016 2017 

 𝑹𝟐 0,284 0,692 0,867 

Adjusted 𝑹𝟐 0,128 0,625 0,838 

 

 

Förklaringsgraden för år 2015 är 0,284 (0,128), som innebär att 28,4%% (12,8%) av 

variationen i den beroende variabeln förändring av utdelning kan förklaras av den oberoende 

variabeln goodwillnedskrivning. Förklaringsgraden för åren 2016 respektive 2017 är 69,2% 

(62,5%) och 86,7% (83,8%). 
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5. Diskussion 
 

I kapitlet som följer kopplas studiens resultat samman med tidigare forskning inom 

ämnesområdet. Först diskuteras den deskriptiva statistiken och därefter förs en diskussion 

kring de erhållna resultaten från korrelations- och regressionsanalyserna. 

 

5.1 Deskriptiv statistik 
 

Utifrån den deskriptiva statistiken i empirikapitlet framgår det att 13,7% av företagen som har 

redovisad goodwill har genomfört en nedskrivning av tillgången. Detta tyder på att det är 

förhållandevis få företag som redovisat en goodwillnedskrivning. De tidigare 

redovisningsreglerna gällande goodwillnedskrivningar innebar att alla företag skulle skriva av 

goodwill linjärt, det vill säga att årliga avskrivningar skulle göras. Med de nya 

redovisningsreglerna ska företagen istället utföra årliga nedskrivningsprövningar för att ta 

reda på om tillgången minskat i värde och således behöver skrivas ned. Om 

nedskrivningsprövningen inte visar att företagets goodwill minskat i värde ska tillgången inte 

skrivas ned vilket är en orsak till att det är så pass få företag som redovisar en 

goodwillnedskrivning. Ytterligare bakomliggande orsaker till detta kan vara företagens 

opportunistiska beteende vad gäller bedömningar och uppskattningar om framtida utveckling, 

vilket är något som ska tas hänsyn till i nedskrivningsprövningarna (Hayn & Hughes, 2006; 

Lee, 2011). Syftet med att ledningen agerar opportunistiskt vid nedskrivningsprövningar är 

enligt agentteorin att åstadkomma ökad finansiell prestation (Deegan & Unerman, 2011). 

Vidare kan en nedskrivning av goodwill enligt Lhaopadchan (2010) signalera negativ 

information till företagets investerare, i och med att goodwillnedskrivningen tyder på att 

företaget presterat sämre än förväntat och således gjort felaktiga värderingar vid 

företagsförvärv. Därmed vill företagen undvika att behöva redovisa en nedskrivning för att 

skydda sitt rykte.  

 

I diagram 2 kan företagens goodwillnedskrivning i förhållande till total goodwill utläsas. 

Trots att Husqvarna följt av SSAB är de företag som redovisat de största 

goodwillnedskrivningarna sett till belopp, tydliggör diagrammet att nedskrivningen i 

förhållande till företagets totala goodwill är relativt liten i jämförelse med exempelvis Binero 

och Kinnevik.  
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5.2 Korrelationsanalys 

Tidigare studier kommer fram till statistiskt signifikanta resultat som visar att det finns ett 

samband mellan variabeln kassaflöde och goodwillnedskrivning (Jarva, 2009; Amorós 

Martínez & Cavero Rubio, 2018; Lee, 2011). Resultaten från denna studies 

korrelationsanalyser visar att den beroende variabeln kassaflöde är den beroende variabel som 

visar statistiskt signifikant korrelation med den oberoende variabeln goodwillnedskrivning för 

samtliga år. För det första och andra året är kassaflöde den enda beroende variabel som har 

statistiskt signifikant korrelation med den oberoende variabeln goodwillnedskrivning, vilket 

även är den beroende variabel som visar starkast korrelation med den oberoende variabeln. 

Korrelationsanalysen visar positiva samband för alla tre åren, vilket därmed talar mot tidigare 

studier samt studiens hypotes som förutsäger att en goodwillnedskrivning idag leder till lägre 

framtida kassaflöde. En korrelationsanalys visar dock inte hur orsakssambandet ser ut, det vill 

säga att andra variabler kan vara de som orsakar resultatet.  

 

Li et al. (2011) finner en signifikant negativ korrelation mellan en goodwillnedskrivning och 

ett högre resultat. Likt författarnas studie visar resultaten från denna studies 

korrelationsanalyser negativ korrelation mellan resultat och goodwillnedskrivning för det 

första och andra året efter nedskrivningen, vilket stödjer studiens andra hypotes som 

förutsäger att en goodwillnedskrivning idag leder till lägre framtida resultat. Dock är 

resultaten inte statistiskt signifikanta som således innebär att studien inte med säkerhet kan 

konstatera att en goodwillnedskrivning idag leder till lägre framtida resultat i och med att det 

skulle kunna bero på slumpen. För det tredje året efter goodwillnedskrivningen finner studien 

däremot ett signifikant positivt samband på 99% säkerhetsnivå, vilket kan bero på att företag 

tillämpar big bath-redovisning som enligt Cheng et al. (2017) och Filip et al. (2015) innebär 

att företag väljer att periodisera engångskostnader till det året nedskrivningen av goodwill 

genomförs, vilket leder till bättre resultat kommande år. 

 

Tidigare studier av Godfrey och Koh (2009) samt Cheng et al. (2017) finner att en 

goodwillnedskrivning är negativt relaterad till företags aktieavkastning, där en del av 

avkastningen består av utdelning. Resultaten från denna studies korrelationsanalyser visar 

dock att det finns en relativt svag positiv korrelation mellan goodwillnedskrivning och 

utdelning, där resultatet endast är signifikant för det tredje året efter nedskrivningen. Detta 

stödjer således varken tidigare studier eller denna studies tredje hypotes som förutsäger att en 
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goodwillnedskrivning idag leder till lägre framtida utdelning. Resultaten är inte signifikanta 

för det första och andra året efter nedskrivningen, vilket innebär att de resultat studien fått 

fram kan vara slumpmässiga. Det tredje året visar som tidigare nämnt statistiskt signifikant 

korrelation, vilket även var fallet för resultat och goodwillnedskrivning för samma år som 

skulle kunna ha en logisk koppling då ett högre resultat ger större utrymme för högre 

utdelning.  

 

Sammanfattningsvis finner studien statistiskt signifikant korrelation mellan samtliga beroende 

variabler och den oberoende variabeln goodwillnedskrivning det tredje året, där signifikansen 

för kassaflöde och resultat är på lägsta nivån vilket innebär att det med 99% säkerhet finns en 

korrelation mellan variablerna. Resultaten visar på både positiva och negativa samband 

mellan variablerna samt varierande styrka. För de beroende variablerna är det starkaste 

positiva sambandet mellan kassaflöde och goodwillnedskrivning år 2016 och det starkaste 

negativa sambandet är mellan resultat och goodwillnedskrivning år 2015, medan det svagaste 

positiva sambandet är mellan utdelning och goodwillnedskrivning år 2015 och det svagaste 

negativa sambandet är mellan resultat och goodwillnedskrivning år 2016. 

 

 

 

5.3 Multipel regressionsanalys 
 

Resultaten från de multipla linjära regressionsanalyserna avseende kassaflöde visar positiva 

koefficienter för goodwillnedskrivning för det första och andra året efter nedskrivningen, där 

endast resultatet för det första året är signifikant. Koefficienten för det tredje året efter 

nedskrivningen är negativ, vilket således innebär att en goodwillnedskrivning leder till ett 

lägre framtida kassaflöde som stödjer denna studies första hypotes. Dock är detta resultat inte 

signifikant och kan därmed bero på slumpen. Jarva (2009) samt Amorós Martínez och Cavero 

Rubio (2018) finner statistiskt signifikanta resultat som visar att en goodwillnedskrivning idag 

leder till ett minskat framtida kassaflöde, för de första och andra åren efter 

goodwillnedskrivningen. Denna studies resultat kan inte stödja den tidigare forskningen då 

regressionsanalysens enda signifikanta resultat inte visar att en goodwillnedskrivning 

resulterar i ett minskat framtida kassaflöde som tidigare studier kommit fram till. Att 

resultaten från denna undersökning inte stödjer tidigare forskning kan bero på studiens låga 

observationsantal som studien inte kan påverka då det endast var 28 svenska börsnoterade 

företag som redovisade en goodwillnedskrivning år 2014, vilket är något som bör beaktas vid 
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tolkningen av resultaten. Det låga antalet kan bero på att Sverige haft Stockholmsbörsen som 

övervakningsorgan medan andra länder har myndigheter, vilket innebär att de svenska 

noterade företagen eventuellt undvikit en nedskrivning av goodwill i större utsträckning än 

företag i andra länder då det inte varit lika strikt övervakning (Hellman, 2011).  

 

Studiens andra hypotes förutsäger att en goodwillnedskrivning idag leder till lägre framtida 

resultat, vilket resultatet från regressionsanalysen för det första och andra året efter 

nedskrivningen stödjer. Det erhållna P-värdet för det första året visar att resultatet är 

signifikant och att en goodwillnedskrivning idag med 99% säkerhet leder till ett lägre framtida 

resultat. Detta resultat stödjer dessutom tidigare forskning som finner att en 

goodwillnedskrivning har väsentlig påverkan på företags resultat och att en nedskrivning är en 

indikation på minskad framtida lönsamhet (Filip et al., 2015; Li et al. 2011).  

 

Koefficienterna för goodwillnedskrivning i regressionsanalyserna avseende utdelning är 

positiva för samtliga år, där ett av resultaten har ett P-värde som visar statistisk signifikans 

och resterande resultat kan vara slumpmässiga. Resultaten stödjer således varken studiens 

tredje hypotes eller tidigare forskning som visar att en goodwillnedskrivning har en negativ 

påverkan på företags aktieavkastning (Cheng et al., 2017; Godfrey & Koh, 2009). Detta skulle 

kunna bero på att företagen eftersträvar att behålla utdelning i kronor per aktie så stabil som 

möjligt, då en sänkning är en dålig signal som sänker aktiekursen.  
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6. Slutsats 
 

I studiens avslutande kapitel presenteras de slutsatser som undersökningen har lett fram till. 

Vidare redogörs för det teoretiska och praktiska bidraget som studien ger upphov till följt av 

förslag till vidare forskning. 

 

 

Redovisningsreglerna gällande goodwill innebär att företagsledningen ska genomföra årliga 

nedskrivningsprövningar där uppskattningar om framtida ekonomiska utfall ska inkluderas 

(FAR, 2019). Detta med anledning att tillgången ska redovisas till dess verkliga värde och 

således ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation. Reglerna som infördes med 

syfte att harmonisera och förbättra redovisningen internationellt har dock fått motstå en del 

kritik då en nedskrivningsprövning ger utrymme för opportunistiskt beteende från ledningen 

(GodFrey & Koh 2009; Amorós Martínez & Cavero Rubio, 2018). Att företagen har 

möjlighet att påverka om en goodwillnedskrivning ska genomföras gör det intressant att 

studera vilka effekter en goodwillnedskrivning har på framtida ekonomiska utfall. 

 

Syftet med studien är att identifiera om en nedskrivning av goodwill enligt IAS 36 har 

effekter på framtida utfall såsom kassaflöde, resultat och utdelning i svenska företag noterade 

på Nasdaq Stockholm och NGM. Resultaten från studiens korrelationsanalyser visar att det 

föreligger ett statistiskt signifikant samband mellan en goodwillnedskrivning och framtida 

kassaflöde för samtliga tre åren. Studien finner även statistiskt signifikanta samband mellan 

en goodwillnedskrivning och resultat samt utdelning det tredje året efter nedskrivningen.  

 

Studiens resultat ger inte belägg för att en goodwillnedskrivning leder till ett lägre framtida 

kassaflöde. Däremot finner studien ett signifikant resultat som visar att en 

goodwillnedskrivning medför ett lägre resultat året efter nedskrivningen, vilket tyder på att en 

nedskrivning av goodwill har en negativ effekt på företags resultat. Avseende utdelning visar 

studiens resultat att en goodwillnedskrivning inte har några större effekter på företags 

framtida utdelning trots att studien finner att företagens resultat, vilket utdelningen baseras på, 

blir lägre när en goodwillnedskrivning genomförts. Att företagens försämrade resultat året 

efter en goodwillnedskrivning inte har någon större inverkan på utdelningen indikerar således 

att aktieägarna inte påverkas negativt av nedskrivningen, vilket kan bero på att företagen vill 

behålla stabilitet vad gäller utdelningarna. 
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6.1 Teoretiskt bidrag 

Denna studie ger ett teoretiskt bidrag då den kommer fram till att det föreligger ett samband 

mellan en goodwillnedskrivning och framtida kassaflöde. Däremot kan studien inte fastställa 

att en nedskrivning av goodwill indikerar lägre framtida kassaflöde då studien inte finner ett 

negativt samband mellan dessa variabler, vilket därmed skiljer denna studies resultat från 

tidigare forskning (Jarva, 2009; Amorós Martínez & Cavero Rubio, 2018; Lee, 2011). Att 

resultaten från denna studie skiljer sig från tidigare forskning kan bero på att Sverige haft 

Stockholmsbörsen som övervakningsorgan vilket innebär att det inte varit lika strikt 

övervakning som för företagen i de länder tidigare studier undersökt, däribland USA som har 

statlig övervakning. Tidigare forskningsresultat har kommit fram till att en 

goodwillnedskrivning indikerar att företagens resultat i framtiden kommer att vara negativt, 

vilket denna studie kan bekräfta genom ett signifikant resultat. Vidare finner studien ett svagt 

positivt samband mellan en nedskrivning av goodwill och företags utdelning samt att en 

nedskrivning inte påverkar utdelningen avsevärt, vilket inte stödjer tidigare forskning som 

kommit fram till att en goodwillnedskrivning har negativ inverkan på företags aktieavkastning 

(Cheng et al., 2017; Godfrey & Koh, 2009).  

 

Då studien undersöker tre ekonomiska utfall kopplat till en goodwillnedskrivning är den unik 

i sig då tidigare studier vanligen studerar enbart ett ekonomiskt utfall. Dessutom är studien 

baserad på svenska börsnoterade företag, vilket liknande studier inte har studerat som således 

bidrar till att resultaten kan användas för framtida forskning. 

 

 

6.2 Praktiskt bidrag 

De nya redovisningsreglerna avseende goodwill som innebär att företagen årligen måste 

genomföra nedskrivningsprövningar kräver djupare bedömningar av investerare vad gäller 

företags goodwillpost och hur denna kan komma att förändras, vilket tidigare var förutsägbart 

när företagen genomförde årliga avskrivningar av goodwill. Baserat på bedömningarna av 

goodwillposten kan investerarna fatta beslut om att köpa, sälja eller behålla aktierna i 

företaget. Forskning tyder på att redovisningsreglerna ger företagsledningen utrymme för 

opportunistiskt beteende vilket skapar svårigheter för investerare vid bedömningarna (Schatt 
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et al., 2016; AbuGhazaleh et al., 2013). Således bör det ligga i investerarnas intresse att känna 

till de effekter en goodwillnedskrivning har på framtida ekonomiska utfall, vilket denna studie 

undersöker. Därutöver är studiens resultat som visar att det finns ett samband mellan en 

goodwillnedskrivning och framtida kassaflöde användbar information för analytiker, då det 

kan anses vara relevant att ta in vid värdering av företag samt när analytiker försöker 

förutsäga framtida kassaflöde.  

 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studies undersökning inkluderar de svenska noterade företag som redovisat en 

goodwillnedskrivning för att se om det finns ett samband mellan nedskrivningen och framtida 

utfall. Ett förslag till vidare forskning är att genomföra en liknande studie men att dessutom 

jämföra företag som har redovisat en goodwillnedskrivning med företag som har goodwill 

men inte genomfört en nedskrivning. Detta för att exempelvis kunna se om företagen med en 

nedskrivning fått sämre resultat än de företag som inte redovisat en nedskrivning. En 

anledning till att det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie som denna är att 

övervakningen av svenska noterade företag från och med 1 januari 2019 överförts till ett nytt 

organ (Finansinspektionen, 2018), vilket skulle kunna påverka hur företag agerar vid 

nedskrivningsprövningar. 

 

Ytterligare förslag till framtida forskning är att genomföra samma typ av undersökning i ett 

annat land som tillämpar IFRS och använder samma redovisningsregler som Sverige och 

sedan jämföra resultaten för att se om det finns skillnader mellan länder. Med tanke på att 

syftet med införandet av IFRS var att harmonisera redovisningen internationellt skulle det 

vara relevant att undersöka om det är så i praktiken. 

 

Det skulle även vara intressant att studera om det är någon specifik bransch som skriver ned 

goodwill i större utsträckning än övriga branscher. Variabeln bransch är vanligt 

förekommande i företagsekonomisk forskning och för att kunna studera branscher bör en 

sådan studie inkludera ett större antal företag och observationer än vad denna studie gör, då 

det krävs för att kunna dra några generella slutsatser. 
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Företagen som redovisat en goodwillnedskrivning år 2014: 

Intrum AB 

Husqvarna Group 

Kinnevik AB 

Klövern AB 

PEAB AB 

SSAB  

Acando AB 

Beijer Alma AB 

Binero Group AB 

Byggpartner i Dalarna Holding AB 

Clavister Holding AB 

Coor Service Management Holding 

Creades AB 

DevPort AB 

Exeotech Invest AB 

Fortnox AB 

Indutrade AB 

New Wave Group AB 

NGS Group AB 

RNB Retail and Brands AB 

Scandinavian Enviro Systems Sweden  

Sivers IMA Holding AB 

SolTech Energy Sweden AB 

Stockwik Förvaltning AB 

SWECO AB 

Tradedoubler AB 

VBG Group AB 

Vicore Pharma Holding 
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