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SAMMANFATTNING 
 

Från och med 2005 infördes nya regleringar om hur företag som tillämpar IFRS ska hantera 

goodwillposten. Årliga linjära avskrivningar ersattes med årliga nedskrivningsprövningar. 

Regelverket infördes för att öka jämförbarheten och för att minska den ospecificerade 

goodwillposten som blivit en alltmer väsentlig del av företagens tillgångsmassa. Den nya 

regleringen har varit mycket omdiskuterad då kritiker menar att den är för subjektiv vilket 

leder till att företag istället utnyttjar regleringen för att undvika nedskrivningar. Studien ämnar 

därför pröva möjliga faktorer som påverkar företags hantering av goodwillposten. Utifrån 

intressentteorin och positiv redovisningsteori har fem faktorer som väntas påverka företags 

goodwillnedskrivningar identifierats. En teoretisk modell bestående av hypoteser har tagits 

fram och empiriskt testats.   

 

Studien har utförts på samtliga företag noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm samt 

svenska statens bolagsportfölj och förväntas kunna ge ett generaliserbart resultat över de 

företag som tillämpar IFRS.  Hypoteserna har testats med hjälp av regressionsanalyser i 

statistikprogrammet IBM SPSS för att pröva samband mellan påverkningsvariablerna och 

storleken på företags goodwillnedskrivningar.  

 

I studien bekräftas att skuldsättningsgrad, ägarstruktur, goodwillandel, goodwillintensitet och 

företagsstorlek har påverkan på företags goodwillnedskrivningar. Detta indikerar att 

företagsledningar agerar opportunistiskt då andra faktorer än IAS/IFRS normer om hur värdet 

av goodwill ska beräknas enligt studiens resultat påverkar företagens goodwillnedskrivningar.  

Den övergripande slutsatsen av studien är att intressenters krav och förväntningar har en stark 

påverkan på företagsledningen vid värdering av tillgångar. Praktiska implikationer av studien 

är att det kan finnas anledning att se över regelverket för hantering av goodwillposten samt att 

det för intressenter finns anledning att kritiskt granska företags goodwillposter som kan vara 

övervärderade. 

 

Nyckelord: Goodwill, goodwillnedskrivning, nedskrivningsprövning, IFRS 3, IAS 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

ABSTRACT 
 

New regulations regarding goodwill accounting for companies that are applying the IAS/IFRS 

rules were introduced in 2005. Annual linear depreciation was replaced with annual 

impairment testing. Regulations were introduced to increase comparability and to reduce the 

unspecified goodwill that has become an essential part of the corporate asset base. The new 

regulations have been intensively debated. Critics argue that they are too subjective and may 

instead lead to that companies use the regulations to avoid goodwill impairments. This study 

aims to identify factors that influence companies' goodwill impairments, which have been 

identified from stakeholder theory and positive accounting theory. A theoretical model that 

includes factors assumed to affect companies' goodwill impairment has been developed and 

empirically tested. 
  
This study was performed on all companies on the Nasdaq OMX Nordic Stockholm and the 

Swedish government's portfolio of companies and is expected to provide a general result of 

companies that apply IFRS. The hypotheses were tested using regression analysis with the 

statistical program SPSS IBM in order to examine possible connections between independent 

variables and the amount of goodwill impairment. 
  
This study confirmed that the debt ratio, ownership structure, share of goodwill, goodwill 

intensity and firm size have influence on a company´s goodwill impairment. The result further 

suggested that management is acting opportunistically when factors other than the IAS/ IFRS 

standards are used for the calculation of corporate goodwill impairment. The overall 

conclusion of this study is that the stakeholders' requirements and expectations have a strong 

influence on the management of the valuation of assets. Therefore, our conclusion is that there 

are reasons to review the regulations and for stakeholder to critically examine corporate 

goodwill that may be overvalued.  
  
Keywords: Goodwill, goodwill impairment, fair value accounting, IFRS 3, IAS 36 
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1 Inledning 
I denna inledande del av studien redogörs för studiens bakgrund och problemdiskussion. Det 

framgår även vad syftet med studien är samt studiens disposition.  

1.1 Bakgrund 
I början av 2000-talet inleddes ett arbete med att uppnå en enhetlig redovisningsstandard 

inom EU. Detta ledde till att samtliga noterade bolag inom EU, från och med 1 januari 2005, 

tvingades upprätta koncernredovisning i enlighet med International Accounting Standard 

Boards (IASB) redovisningsstandarder, International Accounting Standards (IAS) och 

International Financial Reporting Standards (IFRS).  

 

Den nya redovisningsstandarden innebar viss förändring i redovisningsarbetet för svenska 

företag. Två betydande förändringar avsåg hanteringen av immateriella tillgångar och 

goodwill. Den nya regleringen innebär högre krav på att immateriella tillgångar ska 

identifieras och särskiljas i större utsträckning än tidigare. Enligt IFRS 3 får endast den del av 

den överstigande köpeskillingen, som inte kan identifieras och fördelas över andra 

immateriella tillgångar, tas upp som goodwill. Denna regelförändring utformades för att 

reducera goodwillpostens storlek av koncerners totala tillgångar. IAS/IFRS har även inneburit 

förändringar kring värdering av goodwillposten. Tidigare ansågs goodwill ha en begränsad 

livslängd vilket innebar att goodwillvärdet årligen skrevs av. I och med övergången till 

IAS/IFRS avskaffades möjligheten för linjära avskrivningar av värdet på goodwillposten. 

Istället ska goodwillposten nu årligen, eller så snart det bedöms vara nödvändigt, 

nedskrivningsprövas i enlighet med IAS 36:90. Detta görs genom att bedöma om redovisat 

värde för en kassagenererande enhet med tilldelad goodwill överstiger återvinningsvärdet1 för 

enheten. Skulle det beräknade återvinningsvärdet vara lägre än enhetens redovisade värde 

måste en nedskrivning av enhetens redovisade värde göras, vilket i första hand görs på 

enhetens goodwillvärde. 

1.2 Problemdiskussion 
IAS/IFRS regelverket infördes för att uppnå högre jämförbarhet och överenstämmelse mellan 

företagen inom EU. Detta skulle leda till ökat förtroende för de finansiella rapporterna, vilket 

gynnar såväl företagen som investerare (Seetharaman, Balachandran, & Saravanan, 2004). 

Dock menar Petersen och Plenborg (2010) att värderingen av goodwillposten för företagen 

inom EU trots regelförändringen är inkonsekvent. De menar att det råder inkonsekvens vid 

beräkning av återvinningsvärde samt vid uppskattning av diskonteringsränta och framtida 

kassaflöde och menar att detta kan bero på osäkerhet om hur regelverket ska tillämpas. Detta 

stärks av en rapport från Nasdaq OMX (2011) där kritik riktas mot att företagen inte redogör 

för vilka metoder som använts vid beräkning av återvinningsvärde och diskonteringsränta 

som ligger till grund för värderingen av goodwill.  

 

Vidare menar Petersen och Plenborg (2010) att eftersom det inte finns någon specifik 

reglering om hur företag ska gå tillväga vid nedskrivningsprövningar av goodwill möjliggörs 

subjektiva bedömningar från företagsledningar. Möjligheten att välja redovisningsmetod 

kommer, enligt positiv redovisningsteori, företagsledningarna att utnyttja genom att välja de 

metoder som leder till ett resultat i linje med vad som företagsledningen tycker är önskvärt 

(Watts & Zimmerman, 1986). 

                                                        
1 Det högsta värdet av en kassagenererande enhets nettoförsäljningsvärde och dess 

nyttjandevärde. 
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Gauffin och Nilsson (2016) uppmärksammar även att goodwillposten har blivit en allt större 

och därav viktigare post för bolagen sedan införandet av IAS/IFRS. Detta påvisar att 

IAS/IFRS fått motsatt effekt än vad som var målet, då avsikten med den förändrade 

hanteringen av goodwill var att posten skulle få mindre vikt i bolagens räkenskaper och att 

överpriser istället ska fördelas över andra identifierbara immateriella tillgångar. I en tidigare 

studie visar Gauffin och Nilsson (2013) att nedskrivningstakten av goodwill i genomsnitt 

uppgått till 1−2 % av det totala goodwillbeloppet för åren 2008−2012. Detta motsvarar en 

nedskrivningstakt på 50-100 år vilket är betydligt längre nedskrivningstakt än innan 

införandet av IAS/IFRS då goodwillposten skrev av systematiskt under en maximal period på 

tio år, i enlighet med årsredovisningslagen. Detta trots att 2008−2012 var år med 

lågkonjunktur och osäkerhet i ekonomin, vilket är faktorer som torde påverkat bedömningen 

av framtida lönsamheten och därmed lett till större nedskrivningar. 

 

Gauffin och Wallén (2011) uppger att vissa börsbolag har goodwillposter som överstiger eget 

kapital och beskriver problemet med allt större goodwillposter som ”en bomb som riskerar att 

brisera.” (s.4). Detta på grund av att övervärderade goodwillposter kan leda till att företag i 

framtiden kan komma att tvingas till betydande nedskrivningar av goodwillposten, vilket då 

skulle få stor effekt på företagens kapitalstruktur som enligt Hagberg (2006) påverkar företags 

långsiktiga överlevnad och i sin tur både dess kreditgivare och aktieägare. 

 

En orsak till den förändrade hanteringen av goodwill är enligt Ding, Richard och Stolowy 

(2008) att företag agerar för att uppfylla aktieägarnas krav framför övriga intressenters 

intresse. Vidare hävdar de att aktieägare är lättflyktiga investerare som prioriterar snabb 

avkastning framför långsiktig överlevnad och därför är ovilliga att bli belastade med en 

nedskrivning som kortsiktigt påverkar resultatet (ibid). Även kreditgivares krav på 

kapitalstruktur kan påverka företagsledningens beslut (Godfrey & Koh, 2009). Ytterligare 

skäl för företagsledare att undvika en nedskrivning är att en nedskrivning av goodwill är en 

tydlig indikation på att det förvärvade företaget inte kommer att generera avkastning i nivå 

med vad som beräknades vid förvärvet, vilket kan leda till att företagsledningens kompetens 

ifrågasätts (Ramanna & Watts, 2012).  

 

Tidigare nämnda studier belyser problematiken kring den subjektiva bedömningen vid 

nedskrivningsprövning av goodwill och påvisar att det finns anledning för företagsledare att 

agera opportunistiskt för att undvika en nedskrivning. Få studier behandlar dock de faktorer 

som kan bidra till att förklara när företagsledningen utnyttjar möjligheten med den subjektiva 

bedömningen. Denna studie avser därför att fortsätta där tidigare studier slutat för att 

undersöka vilka bakomliggande faktorer som kan påverka företagsledningens hantering av 

goodwillposten, vilket leder till studiens syfte. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att teoretiskt utveckla och empiriskt testa en modell för 

företagsledningars hantering av goodwill baserat på att förklara hur bakomliggande faktorer 

påverkar nedskrivning av goodwillposten. 
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1.4 Studiens disposition 

Studien har en deduktiv struktur och fortsätter med en genomgång av teoribildningar och 

tidigare forskning inom ämnet. Utifrån den teoretiska referensramen utvecklas hypoteser, i 

metodkapitlet presenteras valet av metod för studien. Studien avslutande del består av en 

presentation av de empiriska resultaten och avslutas med analys och slutsats. 
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2 Teoretiskt referensram 

Detta avsnitt redogör för utvalt teoretiskt perspektiv och relevant litteratur som ligger till 

grund för studiens hypoteser. Avsnittet avslutas med en sammanfattande analysmodell.  

2.1 Intressenter som kontext för nedskrivning av goodwill 
För att kunna förstå vilka faktorer som kan påverka företagsledningens hantering av 

goodwillposten är det viktigt att förstå samspelet mellan företaget och dess intressenter, att 

företagsledningens beslut kring nedskrivning påverkas av intressenternas förväntningar och 

krav (Ding et al., 2008). Intressentteorin beskriver organisationens förhållande till sina 

intressenter och kan förklara hur intressenternas intresse påverkar ledningens beslut 

(Mainardes, Alves, & Raposo, 2011). Enligt teorin förhandlar intressentgrupper fram sociala 

kontrakt grundade på förväntningar och krav på företaget (Deegan & Unerman, 2011). Det 

finns ett beroendeförhållande mellan organisationen och dess intressenter eftersom parterna 

tillhandahåller resurser i utbyte mot att deras intressen tillgodoses (ibid). Enligt Clarkson 

(1995) kan ett företags intressenter delas in i två grupper; primära och sekundära. De primära 

intressenterna anses vara de som har direkt resursutbyte med företaget och är därför direkt 

nödvändiga för företagets överlevnad såsom investerare, kunder och leverantörer. Den andra 

gruppen är de sekundära intressenterna som inte har något direkt resursutbyte med företaget. 

Dessa påverkar eller påverkas av företaget och är inte direkt nödvändiga för företagets 

överlevnad, såsom stat, myndigheter samt samhället som företaget verkar i (Werther, 2006; 

Clarkson, 1995).  

 

Utifrån ett ledningsperspektiv kommer organisationer tendera att fokusera på relationen till de 

intressenter som anses som viktigast, ju viktigare en intressent är desto mer fokus kommer 

läggas på att vårda relationen och tillfredsställa dess förväntningar (Clarkson, 1995). Hur 

viktig en intressent är beror på bland annat hur mycket makt och påverkan intressenten har 

över organisationen och hur pass viktig den är för organisationens överlevnad (ibid). 

Finansiell redovisningsinformation är en viktig del i att vårda och hantera relationen med 

intressenterna men kan även användas för att manipulera och undvika misstro från 

intressenterna (Deegan & Unerman, 2011). En nedskrivning av goodwillposten är en tydlig 

indikation på att företaget har gjort ett förvärv som inte motsvarar förvärvets förväntade värde 

för koncernen (Ramanna och Wattz, 2012). Eftersom en goodwillnedskrivning därför kan ge 

upphov till misstro från intressenterna finns det alltså skäl för företagsledningen att undvika 

en nedskrivning (ibid). För att förutspå vilka situationer som kan ge upphov till att 

företagsledningen agerar opportunistiskt i sin redovisning kan positiv redovisningsteori 

användas (Deegan & Unerman, 2011).  

 
Positiv redovisningsteori försöker förklara och förutspå hur företagsledningen agerar i olika 

redovisningsmässiga situationer (Deegan & Unerman, 2011). Eftersom det är människor som 

utför redovisningen kan enligt Watts och Zimmerman (1990) inte val av redovisningsmetoder 

förklaras utan att förstå vilka incitament som ligger till grund för redovisningsvalen. Teorin 

bygger på grundantagandet att alla individer kommer agera opportunistiskt när tillfälle ges 

(Deegan & Unerman, 2011). Detta kommer enligt Ramanna och Wattz (2012) 

företagsledningar att utnyttja vid den subjektiva värdenedgångsprövningen för att undvika en 

nedskrivning av goodwillposten och därmed undvika misstro från intressenterna. 
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2.2 Litteraturundersökning och hypotesutveckling 
Nedan presenteras resultat från tidigare studier om faktorer som kan påverka 

företagsledningens hantering av nedskrivning av goodwill. 

2.2.1 Kapitalstruktur 

Enligt Watts och Zimmermans (1986) positiva redovisningsteori påverkar företagets 

kapitalstruktur företagsledningens val av redovisningsmetoder när möjligheten att göra 

subjektiva bedömningar finns. Författarna menar att det är troligare att ett företag med hög 

skuldsättningsgrad kommer att välja redovisningsmetoder för att öka resultatet jämfört med 

ett företag med lägre skuldsättningsgrad. Detta eftersom företagets ägare och kreditgivare har 

krav på företagets skuldsättningsgrad som påverkar risken i företaget; en högre risk leder till 

att intressenterna vill ha en högre riskpremie vilket ökar kapitalkostnaden i företaget. Därför 

kommer företag med högre skuldsättningsgrad att välja redovisningsmetoder för att öka 

resultatet och värdet på tillgångarna (Watts & Zimmerman, 1990). 

 

I linje med detta resonemang visar tidigare studier att kapitalstrukturen påverkar 

företagsledningens nedskrivningsbeslut av goodwill. I en studie av Riedl (2004) framkommer 

bevis att företag med hög skuldsättningsgrad är under hårdare press från intressenter i sina 

låneavtal och väljer därmed att vara försiktiga med nedskrivningen av goodwill för att inte 

strida mot kreditgivarnas lånevillkor. Resultatet stärks även av Strong och Myers (1987), 

Beatty och Weber (2005) och Zang (2008) studier om vilka incitament som styr företags 

nedskrivningar där författarna kom fram till att skuldsättningsgraden hade en negativ 

korrelation till nedskrivning av tillgångar. En annan orsak till att företag med hög 

skuldsättningsgrad undviker goodwillnedskrivningar skulle enligt Godfrey och Koh (2009) 

vara att en goodwillnedskrivning sänker både resultatet och tillgångsposten vilket leder till att 

den finansiella risken ökar för kreditgivarna som därför vill ha högre ränta på det utlånade 

kapitalet, vilket ökar företagens kapitalkostnad och minskar framtida resultat. Ett ytterligare 

incitament för företag med hög skuldsättningsgrad att undvika stora goodwillnedskrivningar 

är enligt Jarva (2009) att en nedskrivning av goodwill kan påverka kostnaden för det egna 

kapitalet men finner i sin studie dock inga bevis för att så är fallet.  

 

Högre skuldsättningsgrad kan därmed förväntas ha en negativ påverkan på 

goodwillnedskrivningen, vilket styrks av Riedl (2004) och Zangs (2008) studier. Det vill säga 

högre skuldsättningsgrad leder till lägre nedskrivning. Detta baseras på att företag med hög 

skuldsättningsgrad är under hårdare press från sina kreditgivare (Godfrey & Koh, 2009). En 

nedskrivning kan således leda till brott mot kreditvillkor och även påverka företagets framtida 

kapitalkostnad då kreditgivarna antas vilja ha en högre riskpremie då skuldsättningsgraden 

ökar enligt Verriest och Gaeremynck, (2009). Därmed kan det anses rimligt att förvänta ett 

negativt samband mellan skuldsättningsgrad och goodwillnedskrivning. 

 

H1 Ju högre skuldsättningsgrad företag har desto lägre goodwillnedskrivningar gör 

företagen 
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2.2.2  Ägarstrukturens påverkan 
Enligt intressentteorin finns ett beroendeförhållande mellan ett företag och dess intressenter, 

intressenternas krav påverkar företagsledningens agerande eftersom de agerar för att uppfylla 

dessa krav (Mainardes et al., 2011). Ägarstrukturen har enligt Ding et al. (2008) förändrats 

under det senaste seklet, från att de flesta företag var familjeägda eller ägda av staten till att 

vara ägda av utomstående aktieägare som inte är delaktiga i själva verksamheten.  I och med 

förändringen har även företagsledningen förändrats, vilken ofta tidigare bestod av ägarna som 

startade företaget och dess närstående. Nu består företagsledningen allt oftare av utomstående 

personer som är anställda med lön och incitamentsprogram som baseras på företagets 

lönsamhet (ibid). Ding et al. (2008) menar även att företagets mest inflytelserika intressenter 

förändrats från att vara de långsiktiga ägarna som är delaktiga i verksamheten, såsom personal 

och kreditgivare till att vara utomstående aktieägare. Aktieägarna är nu ofta kortsiktiga 

investerare som vill ha snabb avkastning på sitt kapital och vill kunna sälja sin andel om 

företaget inte uppfyller ägarnas avkastningskrav. I och med det kortsiktiga intresset i företaget 

är inte aktieägarna lika beroende av företagets långsiktiga anseende eller överlevnad (ibid). 

En nedskrivning av goodwill påverkar enligt Suntharee (2010) aktiekursen negativt. Då 

företagsledningens yttersta ansvar enligt Macintosh (1999) är att visa att de jobbar i 

aktieägarnas intresse, och då aktieägarnas intresse i företaget är kortsiktigt påverkar det 

företagsledningens agerande vid värdering av tillgångar. 

 

Ding et al. (2008) undersökte hur hanteringen av goodwill har förändrats i fyra olika länder 

(USA, Frankrike, England och Tyskland) i och med den förändrade ägarstrukturen i företag 

från ett intressentperspektiv till det kortsiktigare aktieägarperspektivet. Förändringen visade 

sig vara likartad i de fyra länderna. Dock genomsyrades de europeiska länderna av det 

långsiktiga intressentperspektivet under längre tid än i USA där goodwillen tidigare började 

ses som en tillgång med obegränsad livslängd. Balansräkningen var i början av 1900-talet till 

för att skydda kreditgivare och visade det likvida värde på tillgångarna, alltså vad företaget 

kan sälja sina tillgångar för. Goodwill sågs som en fiktiv tillgång som kostnadsfördes direkt 

eller över fem år. För att sedan skrivas av under en lång period och slutligen som idag ses som 

en tillgång utan bestämd livslängd som värderas årligen efter framtida kassaflöden. 

Förändringen stämmer enligt författarna väl överens med förändringen från ett bredare 

intressent- till ett mer specifikt aktieägarperspektiv där företagsledningen främsta uppgift är 

att uppfylla aktieägarnas krav på hög avkastning. (ibid)  

 

Även Greco, Ferramosca, och Allegrini (2015) menar att ägarstrukturen påverkar 

företagsledningens hantering av immateriella tillgångar och har funnit bevis för att företag 

med externa aktieägare agerar opportunistiskt vid värdering av immateriella tillgångar. Enligt 

författarna är anledningen att skydda sitt rykte som företagsledare, skicka positiva signaler till 

aktieägarna och uppfylla dess förväntningar och krav. Författarna kom fram till att 

familjeägda företag tenderar att basera sina nedskrivningsprövningar på ekonomiska 

bedömningar om framtiden framför intressenternas förväntningar. Skillnaderna beror enligt 

författarna på att familjeägda företag inte är lika beroende av att visa kortsiktig avkastning 

jämfört med företag med utomstående aktieägare. Familjeföretagens incitament till att göra 

mer korrekta värderingar var att behålla ett rykte som trovärdiga och långsiktigt hållbara för 

sina intressenter. 

 

Eftersom externa investerare tenderar att vara kortsiktiga placerare kräver de snabb 

avkastning och blir därför motvilliga att ta de kortsiktiga resultatförsämringar som en 

nedskrivning av goodwillposten medför enligt Ding et al. (2008). Då företagsledningen 

fokuserar på att uppfylla aktieägarnas förväntningar är det rimligt att anta att företag med 
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kortsiktiga ägare försöker att undvika nedskrivningar för att uppfylla aktieägarnas 

avkastningskrav och undvika att ägarna ifrågasätter ledningens kompetens. Enligt Ding et al. 

(2008) är statliga ägare likt ägare till familjeföretag dock mer långsiktiga i sitt ägande och har 

därför inte samma kortsiktiga avkastningskrav gentemot företaget. Detta kan leda till att 

företag med statligt ägande gör bedömningar som till större grad är baserade på ekonomiska 

förväntningar i linje med IFRS normer, vid beräkningen av goodwillpostens nyttjandevärde. 

Ägarstrukturen kan därmed ha en påverkan på företagens hantering av 

goodwillnedskrivningar och det framgår som rimligt att anta att företag utan statliga ägare gör 

lägre nedskrivningar är företag med statliga ägare. 

 

H2 Företag som inte är statligt ägda gör lägre goodwillnedskrivningar än företag med 

staten som största ägare  

2.2.3 Goodwillandel  

Även goodwillpostens storlek i förhållande till det egna kapitalet är en faktor som kan 

påverka företagsledningens beslut kring nedskrivningen av goodwill enligt Suntharee (2010). 

Då många företag har en hög andel goodwill i förhållande till eget kapital och vissa företags 

goodwillpost till och med överstiger det egna kapitalet får en nedskrivning således stor effekt 

på företagets utdelningsbara kapital. Förutom incitamentet att undvika en nedskrivning för att 

upprätthålla ett högt eget kapital som kan delas ut till ägarna påverkas företag med hög 

goodwillandel av en nedskrivning genom att en nedskrivning kan leda till att bankerna tvingar 

företaget till högre amortering, pantsättning och att betala en högre ränta (Zang, 2008). 

 

Då en goodwillnedskrivning får en stor effekt på eget kapital kan detta påverka företagets 

förmåga att uppfylla både aktieägarnas krav på utdelning samt kreditgivarnas lånevillkor 

(Suntharee, 2010). Nedskrivningen kan således tvinga företag att välja mellan att ge utdelning 

till aktieägarna eller att uppfylla kreditgivarnas lånevillkor. Eftersom det inte finns någon 

specifik reglering hur nedskrivningsprövningen ska gå till möjliggörs subjektiva bedömningar 

(Petersen & Plenborg, 2010). En möjlighet som företagsledningen kan nyttja för att undvika 

intressenternas misstro och uppfylla dess krav (Watts & Zimmerman 1986; Deeagan & 

Unerman, 2011). Därmed framstår det som rimligt att anta att företag med hög andel goodwill 

i förhållande till eget kapital kommer tendera att göra lägre goodwillnedskrivningar än företag 

med hög goodwillandel. 

 

H3 Ju högre andel goodwill i förhållande till eget kapital företag har desto lägre 

goodwillnedskrivningar gör företagen. 

2.2.4 Goodwillintensitet 

Carlin och Finch (2009) undersöker samband mellan hög goodwillintensitet2 och för lågt 

beräknad diskonteringsränta på företag i Australien. Genom att själva räkna ut 

diskonteringsräntor jämförs hur stor avvikelsen är mellan förväntade diskonteringsräntor och 

företagens uträknade diskonteringsräntor. Carlin och Finch (2009) konstaterar att de flesta 

företagen i studien använder en lägre diskonteringsränta än vad som förväntades och att 

företagen hade en goodwillpost som i genomsnitt var nästan 250 procent större än resultatet 

före skatt, vilket innebär att en goodwillnedskrivning skulle få stor effekt på resultatet. Detta 

kunde enligt Carlin och Finch (2009) förklara att det fanns en möjlighet att vissa företag hade 

använt en lägre diskonteringsränta för att minska risken för nedskrivning.  

 

                                                        
2 Goodwillintensitet beräknas enligt goodwillpostens storlek i förhållande till årets 
resultat före skatt. 
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Enligt Carlin och Finch (2009) kan det alltså förväntas att företag med hög goodwillintensitet 

använder en lägre diskonteringsränta vid beräkning av goodwillpostens nyttjandevärde, för att 

på så sätt undvika en goodwillnedskrivning. Detta kan förklaras av att en nedskrivning av 

goodwill ger stor effekt på resultatet för företag med hög goodwillintensitet. Antagandet 

styrks av Ding et al (2008) och Deegan och Unerman (2011) som menar att företag är 

motvilliga att ta de kortsiktiga förluster som en nedskrivning medför, och istället fokuserar på 

att infria aktieägarnas kortsiktiga avkastningskrav.  

 

Eftersom en goodwillnedskrivning i ett företag med hög goodwillintensitet får större 

resultatpåverkan än i ett företag med låg goodwillintensitet kan det därför förväntas att 

goodwillintensiteten påverkar företagens goodwillnedskrivning. 

 

H4 Ju högre goodwillintensitet desto lägre goodwillnedskrivningar gör företagen 

 

2.2.5 Företagsstorlek 

Enligt Watts och Zimmermans (1986) positiva redovisningsteori påverkar företagets storlek 

företagsledningens val av redovisningsmetoder när möjligheten att göra subjektiva 

bedömningar finns. Argumentet bygger på antagandet att ju större ett företag är desto mer 

politisk uppmärksamhet riktas mot företaget. Politisk uppmärksamhet är enligt författarna 

kostsamt för företag som genererar stora vinster, eftersom stora vinster i ett företag kan sätta 

press på politiker att införa regleringar för att minska övervinsterna. Enligt författarna är det 

alltså mer troligt att ett större företag kommer välja redovisningsmetoder för att minska 

resultatet jämfört med ett mindre företag (Watts & Zimmerman, 1990). Antagandet stöds av 

Verriest och Gaeremyncks (2009) studie som visar att större företag är mer benägna att göra 

nedskrivningar av goodwill än mindre företag. Även Godfrey och Koh (2009) finner stöd för 

sambandet i sin studie, då de menar att stora företag tenderar att vara mer villiga till 

nedskrivning av goodwill, men finner inga bevis på att det beror på att företagen försöker 

undvika politisk uppmärksamhet. En orsak kan vara att företagen vill undvika skandaler men 

menar att företagets storlek även kan fungera som en proxy för ledningens juridiska och 

redovisningsmässiga kompetens vilket kan påverka nedskrivningsbeslutet (ibid). En 

ytterligare förklaring till skillnader i nedskrivning mellan större och mindre företag kan enligt 

Zang (2008) vara att stora företag som har gjort fler företagsförvärv har mer erfarenhet att 

hantera goodwill och därför kan göra en bättre bedömning av goodwillens nyttjandevärde. 

 

Watts och Zimmerman (1990) argumenterar för att stora företag väljer redovisningsmetoder 

som minskar resultatet. Där antagandet är att större företag tenderar att välja 

redovisningsmetoder som minskar resultatet för att undvika politisk uppmärksamhet. 

Sambandet stöds även av Zang (2008) och Godfrey och Koh (2009) som menar att ledningens 

juridiska kompetens och erfarenhet av nedskrivningsprövningar som kan leda till bättre 

bedömningar av goodwillpostens nyttjandevärde. Därmed kan ett positivt samband mellan 

företagsstorlek och goodwillnedskrivning förväntas. 

 

H5 Ju större företag desto större goodwillnedskrivningar gör företagen  

2.3 Sammanfattande analysmodell 
Den teoretiska analysmodell nedan illustrerar de bakomliggande faktorerna som påverkar en 

företagslednings hantering av goodwillposten. Dessa bakomliggande faktorer är identifierade 

utifrån intressentteori, positiv redovisningsteori och tidigare forskning inom ämnet. Utifrån 

positiv redovisningsteori kommer företagsledningen agera opportunistiskt och välja de 

redovisningsmetoder som leder till ett önskvärt resultat när tillfälle ges, och därför utnyttja 
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den subjektiva bedömningen vid värdeprövningen av goodwill. Eftersom redovisningsvalen 

görs av människor är det enligt positiv redovisningsteori nödvändigt att förstå vilka 

incitament en företagsledning har till att välja en viss metod för att kunna förutspå och 

förklara val av redovisningsmetod. Intressentteorin beskriver ett företags beroendeförhållande 

till dess intressenter, hur intressenternas olika krav och förväntningar påverkar 

företagsledningens beslut. Desto viktigare en intressent är ju mer kommer företagsledningen 

fokusera på att tillgodose dess krav och förväntningar. De bakomliggande faktorer som enligt 

tidigare forskning visat sig påverka företagsledningars beslut är skuldsättningsgrad, 

ägarstruktur, goodwillintensitet, andel goodwill av eget kapital och företagsstorlek som 

därmed kan förväntas påverka storleken på företags goodwillnedskrivningar. Ju högre 

skuldsättningsgrad, goodwillandel och goodwillintensitet företag har desto lägre 

goodwillnedskrivning förväntas de göra. Ju större företaget är desto större 

goodwillnedskrivning förväntas det göra och företag med staten som största ägare förväntas 

även göra större goodwillnedskrivningar än övriga företag. 
 

 
Figur 1 Analysmodell 
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Skuldsättningsgrad 

Ägarstruktur 
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Företagsstorlek 
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3 Metod 
I följande avsnitt beskrivs det planerade tillvägagångssättet för studiens genomförande. Det 

framgår hur variablerna operationaliseras och hur problemet testas empiriskt. Avslutningsvis 

förs en diskussion gällande studiens trovärdighet, där centrala begrepp som validitet och 

reliabilitet belyses.  

3.1 Forskningsansats 
Denna studie utgår från deduktiv forskningsansats då befintliga teorier och studier ligger till 

grund för att beskriva problemet och den teoretiska referensram och hypotesutveckling som 

föreligger empirisk prövning. I en analysmodell utformades hypoteser som grundats utifrån 

tidigare kunskap inom ämnet. Utifrån undersökningens utfall kan vi således finna stöd eller ej 

för de framtagna hypoteserna och därigenom pröva studiens analysmodell. Detta är i linje 

med Bryman och Bells (2013) antagande om deduktiv forskningsansats. 

3.2 Undersökningsdesign 
Studien utgörs av en tvärsnittsstudie vilket motiveras av att data från flera fall som samlats in 

vid en viss tidpunkt för att kunna koppla kvantifierbar data mellan två eller flera variabler. 

Detta gjordes för att öka jämförbarheten av de undersökta företagens nyttjandevärde av 

goodwillposten utan risk för att beräkningar är gjorda utifrån varierande ränte- och 

konjunkturläge i ekonomin. Tillvägagångssättet stämmer överens med Abnor och Bjerke 

(1994) antaganden om en tvärsnittsstudies karaktär. 

3.3 Datainsamling och forskningsmetod 
Denna studie präglas av kvantitativ metod då en stor mängd data, i form av siffror från bolags 

finansiella rapporter, samlades in för att analyseras. Utifrån de empiriska resultaten testades 

hypoteserna för att kunna förklara företeelser och generalisera slutsatser. Detta stämmer 

överens med Bryman och Bells (2013) beskrivning om betoning av kvantifiering av 

datainsamlingen och mål att fastställa generella slutsatser vid kvantitativ forskningsmetod.  

 

Årsredovisningar från samtliga företag på Stockholmsbörsen 3  och från svenska statens 

bolagsportfölj samlades in. Från organisationernas koncernmässiga balans- och 

resultaträkningar samlades relevant information i noter kring företagens hantering av 

goodwillposten in. De insamlade årsredovisningarna hämtades i elektroniskt format från 

databasen bolagsfakta.se.  

3.4 Litteratursökning 
För att få en teoretisk grund för studien söktes efter tidigare forskning och litteratur inom 

ämnet i olika databaser. Främst användes databasen Emerald för att hitta vetenskapliga 

artiklar, och för att hitta relevanta artiklar användes sökord som What determines goodwill 

impairment, goodwill+nedskrivning, shareholder+goodwill, opportunistisk+goodwill, 

positive accounting theory, fair value accounting. För att definiera och förstå centrala begrepp 

inom ämnet tillämpades även relevanta IFRS-rekommendationer i dataregistret FAR online.  

 
  

                                                        
3 Nasdaq OMX Nordic Stockholm 
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3.5 Urval 
Studiens urval utgörs av samtliga företag noterade på stockholmsbörsen samt svenska statens 

bolagsportfölj. Detta urval valdes då dessa företag antogs vara de mest lättillgängliga samt att 

risk för felvärdering vid värdering av skilda valutor elimineras.  

 

Vi har valt att granska årsredovisningar för räkenskapsåret 2014 då detta är det senaste år som 

alla företag lämnat årsredovisning för. Detta val gjordes för att göra en så aktuell analys som 

möjligt om företags goodwillvärderingar. 

 

De kriterier som företagen i vårt urval ska uppfylla är:  

 Lämnat årsredovisning för 2014 

 Tillämpar IFRS 

 Redovisat goodwill 

 Svenska kronor som redovisningsvaluta 

 

 

Det ursprungliga urvalet bestod av samtliga företag på Stockholmsbörsens small-, mid- och 

large-Cap listor samt samtliga 52 företag från svenska statens bolagsportfölj, vilket utgjorde 

ett totalt urval om 325 bolag. Detta urval reducerades med 34 bolag som rapporterade i annan 

valuta än svenska kronor samt av 106 bolag som inte redovisade någon goodwillpost eller ej 

tillämpade IFRS. Även bolag inom banksektorn, vilket utgjordes av 8 bolag, exkluderades 

från det ursprungliga urvalet då dessa har betydande avvikelser i kapitalstruktur jämfört med 

övriga bolag, vilket försvårar jämförelser. På grund av detta utgjordes det slutgiltiga urvalet 

av totalt 177 bolag varav 12 med svenska staten som enskilt största ägare 

3.6 Operationalisering av hypoteser 
För att kunna undersöka de bakomliggande faktorerna som påverkar nedskrivningen av 

goodwill krävs det att viktiga begrepp operationaliseras och därmed blir mätbara (Bryman & 

Bell, 2013). I följande del kommer vi att kategorisera och precisera viktiga begrepp för 

studien. För att kunna dra några slutsatser om samband delar vi upp begreppen i beroende och 

oberoende variabler som vi sedan preciserar vidare. I tabell 1 nedan redogörs för hur 

variablerna definieras och mäts. 

3.6.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln i studien är  nedskrivning av goodwill, denna variabel förväntas att 

påverkas av de identifierade faktorerna, vilket stämmer överens men Borg och Westerlunds 

(2009) beskrivning av beroende variabler. Nedskrivningsandelen av goodwill (GWN%) mäts 

som värdet av nedskrivningen i förhållande till total redovisat goodwill vid årets utgång. Detta 

eftersom företagen i vår studie är av olika storlek och ett absolut mått i kronor därför skulle 

vara missvisande, då skillnaderna i företagens storlek och goodwillpost skulle försvåra en 

jämförelse. Vidare har vi valt att operationalisera den beroende variabeln nedskrivning av 

goodwill enligt nedan: 

 

𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙𝑛𝑒𝑑𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔(𝐺𝑊𝑁 %) =
𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙𝑛𝑒𝑑𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙
 

 

 

3.6.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna är de som förväntas påverka företagens goodwillnedskrivning, 

dessa är identifierade utifrån studiens teoretiska referensram. Företag med svenska staten som 
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enskilt största ägare har kodats som 1 och övriga företag som 0. De oberoende variablerna 

operationaliseras enligt nedan: 

 

𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡
 

 

 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

 

𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 =
𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

Företagsstorlek = Mäts i företagets totala tillgångar för balansdagen år t 

 

Statligt ägande = Företag med svenska staten som enskilt största ägare 1/0. 

 

3.6.3 Kontrollvariabler 

För att uppnå högre förståelse för hur variablerna påverkar hantering av goodwill, utan 

inverkan från utomstående variabler, kommer vi att inkludera kontrollvariabler som antas ha 

inverkan på hanteringen av goodwill. De ekonomiska faktorer som inkluderats är 

omsättningstillväxt och förändring av kassaflöde i likhet med Riedl (2004) och Greco et.al 

(2015). Detta ligger i linje med IAS 36 riktlinjer för värdeprövning där nyttjandevärdet av 

goodwill ska beräknas på de framtida kassaflöden som en tillgång förväntas ge. Negativa 

förändringar i försäljningsutveckling och kassaflöde indikerar på en krympande marknad och 

att tillgångarna är övervärderade och således inte kommer generera det framtida kassaflöde 

som tillgången förväntats ge. En nedskrivning kan således vara nödvändig. 

 

Vi inkluderar även företagsålder som kontrollvariabel eftersom att åldern kan ha en möjlig 

påverkan på goodwillnedskrivningen (Zang 2008). En värdering av en immateriell tillgång är 

komplicerad då många faktorer måste tas i beaktande. Ett företag som inte har erfarenhet av 

värdering av goodwill löper därför större risk att göra en misslyckad värdering än ett företag 

med längre erfarenhet och mer expertis av företagsköp och värdering av goodwill (Zang, 

2008; Suntharee, 2010). Det kan därför antas att vid beräkning av nyttjandevärdet hos en 

tillgång kan företagets ålder påverka värderingen. 
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Tabell 1 Variabelförteckning 

 

 

3.7 Analysmetod 
Med hjälp av dataanalysprogrammet IBM SPSS togs en Pearson korrelationsmatris fram för 

att undersöka enskild samvarians mellan de oberoende variablerna och beroende variabeln 

samt till varandra. För att pröva de oberoende variablernas påverkan av goodwillnedskrivning 

genomfördes linjära regressionsanalyser. För att pröva sambandens robusthet inkluderades 

även kontrollvariablerna i regressionsanalyserna för att se sambandens styrka när förväntade 

påverkningsfaktorer tas med. En multipel linjär regressionsanalys har även genomförts för 

testa modellen som helhet. 

  

Typ av 

variabel 

Namn Definition Mätning Hypotes 

Beroende     

 Goodwillnedskrivning 

(GWN%) 

Nedskrivning av 

goodwill i förhållande 

till total redovisad 

goodwill 

Nedskrivning av 

goodwill år t 

dividerat med 

utgående goodwill 

plus nedskrivning 

av goodwill år t 

H1-5 

Oberoende     

 Skuldsättningsgrad 

(SKG) 

Skulder i förhållande till 

eget kapital 

Totala skulder år t 

dividerat med eget 

kapital år t 

H1 

 Företagsstorlek  

(STRL) 

Företagets storlek mätt i 

totala tillgångar 

Totala tillgångar år t H2 

 Goodwillandel 

(GW/EK) 

Goodwillpostens 

förhållande till eget 

kapital 

Goodwill år t plus 

nedskrivning år t 

dividerat med eget 

kapital år t 

H3 

 Goodwillintensitet 

(GW/EBIT) 

Resultat före skatt i 

förhållande till goodwill 

Goodwill år t plus 

nedskrivning 

dividerat med 

resultat före 

nedskrivning och 

skatt år t 

H4 

 Statligt ägande 

(STAT) 

Svenska staten som 

majoritetsägare i 

företaget  

Dummy variabel, 1 

om staten är 

majoritetsägare, 0 

motsatsvis 

H5 

Kontroll     

 Omsättningsförändring 

(∆OMS) 

Försäljningsutveckling Omsättning år t - 

omsättning år t -1 

dividerat med 

omsättning år t-1 

H1-5 

 Kassaflödesförändring 

(∆KASSA) 

Utveckling kassaflöde 

löpande verksamhet 

Kassaflöde år t - 

kassaflöde år t -1 

dividerat med 

kassaflöde år t-1 

H1-5 

 Företagsålder 

(Ålder) 

Hur många år företaget 

varit registrerat 

År sedan 

registrering 

H1-5 
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3.8 Metodproblem 
Då studiens teoretiska referensram bygger på vetenskapliga artiklar och vedertagna teorier 

samt att studiens empiriska data samlats in från årsredovisningar som granskats och godkänts 

av revisorer, kan detta bidra till ökad tillförlitlighet till studien. Dock finns risk för 

felinmatning då våra data är manuellt inmatad. Vi har därför i efterhand slumpmässigt valt ut 

företag där årsredovisningen granskats en gång till för att kontrollera att felinmatning inte 

förekommit, vilket vi gör för att stärka studiens tillförlighet. Data har också före 

bearbetningen granskats översiktligt för att urskilja anmärkningsvärda belopp. Om 

anmärkningsvärda belopp påträffats har dessa belopp dubbelkollats mot bolagets redovisning 

för att säkerhetsställa att rätt belopp matats in. Dessa tillvägagångssätt har använts för att 

stärka studiens tillförlitlighet och reliabilitet, vilket är i linje med Bryman och Bells (2013) 

som hävdar att hög reliabilitet uppnås då studiens tillförlitlighet är hög och replikering av 

studien skulle uppnå samma resultat. 

 

För att uppnå hög validitet är det viktigt att företagens goodwillnedskrivningar mäts på ett 

korrekt och konsekvent sätt. Då goodwillnedskrivningar redovisas i företagens resultaträkning 

är dessa lättillgängliga för mätbarhet och jämförbarhet, vilket kan bidra till ökad validitet av 

studien. Genom att tillämpa relevanta kontrollvariabler i regressionsanalyserna kan samband 

mellan de identifierade påverkningsfaktorerna och hanteringen av goodwill stärkas, vilket 

ytterligare kan öka studiens validitet. Dessa antaganden stämmer överens med Bjereld, 

Demker och Hinnfors (2009) antagande om att validitet handlar om noggrannheten i att mäta 

det som verkligen avses att mätas. 

 

Eftersom 148 bolag exkluderats från det ursprungliga urvalet om 325 bolag finns risk att 

urvalet blir systematiskt snett om vissa grupper av företag saknas i undersökningen, vilket 

alltså skulle kunnat påverka resultatet i undersökningen (Jacobsen, 2002). Det relativt stora 

bortfallet i urvalet beror främst på att bolagen inte redovisat goodwill eller inte tillämpar IFRS 

(106st), vilket är en förutsättning för att kunna undersöka vilka faktorer som påverkar 

företagens goodwillnedskrivningar. Eftersom företag som inte tillämpar IFRS gör linjära 

avskrivningar på goodwillposten och företag som inte har någon goodwill i balansräkningen 

av naturliga skäl inte gör någon värdenedgångsprövning. Övriga bortfall består av företag 

inom banksektorn (8st) och företag som rapporterar i utländsk valuta (34st). Eftersom att 

företag inom banksektorn är exkluderade från studien bör det tas i beaktan att inga slutsatser 

om bankers hantering av goodwillposten kan fastställas. Alla företag som uppfyller våra 

kriterier för studien är dock med, därför anser vi att bortfallen från det ursprungliga urvalet 

inte har en negativ påverkan på studiens tillförlitlighet.  

 

Då goodwillandel, goodwillintensitet och skuldsättningsgrad hade hög snedfördelning har 

dessa variabler logaritmerats för att uppnå antagandet om normalfördelning i de statistiska 

regressionerna. 
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4 Empiriska resultat 
I följande avsnitt redogörs för studiens empiriska resultat. Inledningsvis ges en introduktion 

av det slutgiltiga urvalet samt en redogörelse av den beskrivande statistiken. Slutligen 

redogörs för vilka korrelationstest som använts och dess resultat. 

4.1 Beskrivande statistik 
Tabell 2 redogör för vilka variabler som tillämpats samt variablernas minimumvärde, 

maximumvärde, medelvärde och standardavvikelse. Beroende variabeln GWN% redovisas i 

tabellen mellan 0 och 1, eftersom ett av bolagen skrev ned hela sin goodwill 2014 ger det 

maximivärdet 1. Storlek mäts i företagens totala tillgångar och är i tabellen redovisad i 

miljoner kronor. Negativ goodwillintensitet (GW/EBIT) förklaras av att dessa bolag redovisat 

negativa resultat för 2014. Av de undersökta företagen var det 22,6 % som gjorde 

nedskrivningar av goodwill under 2014, medelvärdet för storleken på nedskrivningen var 2,9 

% vilket motsvarar en nedskrivningstakt på 35,5 år. 

 
Tabell 2 Beskrivande statistik 

Beskrivande statistik 

  N Minimum Maximum Medelvärde Std. avvikelse 

GWN% 177 0,000 1,000 0,029 0,105 

SKG 177 0,020 58,820 1,768 4,451 

Storlek 177 30,000 496433,000 21618,582 60629,412 

GW/EK 177 0,000 3,360 0,546 0,484 

GW/EBIT 177 -5,170 295,000 5,871 22,785 

Statligt ägande 177 0,000 1,000 0,068 0,252 

Omsättning 177 -0,390 2,960 0,114 0,280 

Kassaflöde 177 -15,500 8,710 0,328 1,851 

Ålder 177 1,000 117,000 37,825 31,062 

 

 

Av tabell 3 framgår skillnader i nedskrivningstakt bland företagen med statliga ägare och 

övriga företag. För de företag med svenska staten som största ägare var medelvärdet för 

nedskrivning av goodwill 13,6 % av totala goodwillen vilken motsvarar en nedskrivningstakt 

på drygt 7 år att jämföra med medelvärdet för övriga företag som gjort nedskrivningar med 2 

%, vilket motsvarar en nedskrivningstakt på 50 år. 

 
Tabell 3 Procentuell nedskrivning för statliga bolag 

Procentuell goodwillnedskrivning (GWN%) 

  Medel N Standardavvikelse 

Statliga 0,136 12 0,303 

Övriga 0,020 165 0,068 

Totalt 0,029 177 0,105 
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4.2 Pearson Korrelationsmatris 
Med hjälp av en Pearson korrelationsmatris (tabell 4) testas de oberoende variablernas 

enskilda korrelation till beroende variabeln samt till varandra. Vid en negativ 

riktningskoefficient i modellen föreligger en negativ korrelation mellan variablerna dvs. om 

värdet för den oberoende variabeln ökar minskas värdet för beroende variabeln. Om modellen 

visar en positiv riktningskoefficient föreligger en positiv korrelation dvs. om värdet för den 

oberoende variabeln ökar så ökar även värdet för beroende variabeln. 

 

Av korrelationsmatrisen kan utläsas ett relativt starkt positivt samband (0,28) mellan företag 

som har svenska staten som enskilt största ägare och procentuell goodwillnedskrivning. Detta 

indikerar att företag med statens som enskilt största ägare tenderar att göra större 

goodwillnedskrivningar i förhållande till den totala goodwillposten. Korrelationen är 

signifikant (p < 0,01). Ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och procentuell 

goodwillnedskrivning kan även identifieras. Korrelationen är signifikant (p < 0,01) och 

riktningskoefficienten är -0,196. Det föreligger även ett signifikant samband mellan 

företagsstorlek (p < 0,05), på hur stor goodwillnedskrivning som redovisas. 

Riktningskoefficienten 0,156 indikerar att det finns ett positivt samband mellan 

företagsstorlek och på storleken av goodwillnedskrivning. Av matrisen kan även negativa 

samband utläsas mellan både goodwillandel och GWN% samt goodwillintensitet och 

GWN%. Korrelationerna är för båda sambanden signifikanta (p < 0,01) och 

riktningskoefficienten är -0,258 respektive -0,295. Detta indikerar att både goodwillandel och 

goodwillintensitet har relativt stark korrelation till procentuell nedskrivning av goodwill.  

 

Av Pearsons korrelationsmatris kan även utläsas att det föreligger multikollinaritet mellan 

goodwillandel och goodwillintensitet då dessa variabler har hög samvarians (0,824). Enligt 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) kan två samvarierande variabler som prövas 

tillsammans i en regressionsanalys försvaga resultatet då påverkan av båda variablerna kan 

försämras eftersom det är svårt att särskilja variablernas påverkan från varandra då de mäter 

liknande samband. Detta kan bero på att det finns ett samband mellan årets resultat och eget 

kapital, då årets resultat har en direkt påverkan på eget kapital. Eftersom goodwillandel mäter 

sambandet på längre sikt har vi ändå valt att behålla variabeln då båda variablerna mäter olika 

faktorer. Eftersom vi i hypotesprövningen prövar variablernas enskilda påverkan på 

goodwillnedskrivningen i linjära regressionsanalyser är detta inget problem när hypoteserna 

prövas.  

 

  



 

   17 

 
 

Tabell 4 Pearsons korrelationsmatris 

 

Variabel GWN% STAT SKG STRL GW/Ek GW/EBIT ΔOMS ΔKASSA ÅLDER 

Goodwillnedskrivning 

(GWN%) 1 
        

Statligt ägande 

(STAT) ,280** 1 
       

Skuldsättningsgrad 

(SKG) -,196** 0,085 1 
      

Storlek (STRL) ,156* ,171* ,182* 1 
     

Goodwillandel 

(GW/EK) 
-,258** -,226** ,370** -0,057 1 

    

Goodwillintensitet 

(GW/EBIT) 
-,295** -0,143 ,189* -0,056 ,824** 1 

   

Omsättningsförändring 

(ΔOMS) 
-0,132 -,160* -,244** -0,114 -0,028 -0,033 1 

  

Kassaflödesförändring 

(ΔKASSA) 
-0,085 -0,062 -0,030 -0,049 0,004 0,032 0,111 1 

 

Företagsålder 

(ÅLDER) 
-0,001 -0,071 0,126 ,519** -0,121 -0,143 -0,086 -0,037 1 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån  (2-tailed).    

*. Korrelationen är signifikant på  0.05 nivån (2-tailed).   

N=174                   
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4.3 Enkel linjär regressionsanalys 
I den enkla linjära regressionsanalysen analyseras sambandet mellan var och en av de 

oberoende variablerna tillsammans med kontrollvariablerna och företags procentuella 

goodwillnedskrivning (GWN%).  

 

Modell 0 (M0) förklarar kontrollvariablernas påverkan av storleken på 

goodwillnedskrivningen medan modell 1 (M1) inkluderar den oberoende variabel som 

förväntas ha påverkan på goodwillnedskrivningens storlek.  

4.3.1 Skuldsättningsgrad 

Av resultatet i den enkla linjära regressionsanalysen framgår att skuldsättningsgraden 

påverkar storleken på goodwillnedskrivningen, vilket visas i tabell 5 nedan. 

Skuldsättningsgraden tillsammans med kontrollvariablerna förklarar 5,6 % av variansen i 

nedskrivningsstorleken. Sambandet är signifikant (p < 0,01), vilket är lägre än gränsvärdet (p 

< 0,05). Riktnings-koefficienten är negativ vilket påvisar ett negativt samband mellan 

skuldsättningsgrad och storleken på goodwillnedskrivning. Detta innebär att företag med 

högre skuldsättningsgrad gör lägre goodwillnedskrivningar än företag med lägre 

skuldsättningsgrad. Detta resultat ger stöd för hypotes 1.  

 

 
Tabell 5 Linjär regression skuldsättningsgrad 

Modell M0 M1 

Variabel 

Goodwillnedskrivning 

(GWN%) 

Goodwillnedskrivning 

(GWN%) 

Omsättning (∆OMS) -0,047 (0,013) -0,068* (0,028) 

Kassaflöde (∆KASSA) -0,004 (0,028) -0,004 (0,004) 

Företagsålder (ÅLDER) 0,000 (0,00) 0,000 (0,000) 

     Skuldsättningsgrad (SKG) 

  

-0,066** (0,021) 

     [Df] [3] 

 

[4] 

 
ʀ2 0,023 

 

0,078 

 
∆ʀ2 0,006 

 

0,056 

 F 1,338 

 

3,632** 

 N=177         

Signifikans= p <0,001 = ***, p < 0,01 = **,  p < 0,05 = * ; standardavvikelse i 

parantes 
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4.3.2 Staten som enskilt största ägare 

Resultatet i den enkla linjära regressionsanalysen visar på staten som största ägare i företaget 

påverkar storleken på goodwillnedskrivningen, vilket framgår av tabell 6 nedan. Statligt 

ägande tillsammans med kontrollvariablerna förklarar 6,8 % av variansen i 

nedskrivningsstorleken. Sambandet är signifikant (p < 0,001), vilket är långt lägre än 

gränsvärdet (p < 0,05). Riktnings-koefficienten är positiv vilket påvisar ett positivt samband 

mellan statligt ägande och storlek på goodwillnedskrivning. Det vill säga företag som inte är 

statligt ägda gör lägre goodwillnedskrivningar än företag med svenska staten som största 

ägare, vilket ger stöd för hypotes 2.  

 

 
Tabell 6 Linjär regression statligt ägande 

Modell M0 M1 

Variabel 

Goodwillnedskrivning 

(GWN%) 

Goodwillnedskrivning 

(GWN%) 

Omsättning (∆OMS) -0,047 (0,013) -0,031 (0,028) 

Kassaflöde (∆KASSA) -0,004 (0,028) -0,003 (0,004) 

Företagsålder (ÅLDER) 0,000 (0,00) 0,000 (0,000) 

     Statligt ägande (STAT) 

  

0,109*** (0,031) 

     [Df] [3] 

 

[4] 

 
ʀ2 0,023 

 

0,089 

 
∆ʀ2 0,006 

 

0,068 

 F 1,338 

 

4,212** 

 N=177         

Signifikans= P <0,001 = ***, P < 0,01 = **,  P < 0,05 = * ; standardavvikelse i 

parantes 
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4.3.3 Goodwill i förhållande till eget kapital 

Av tabell 7 nedan framgår att goodwill i förhållande till eget kapital (GW/EK) påverkar 

storleken på goodwillnedskrivningen. Goodwill/Eget Kapital tillsammans med 

kontrollvariablerna förklarar 7,2 % av variansen i nedskrivningsstorleken. Sambandet är starkt 

signifikant (p < 0,001), vilket är långt lägre än gränsvärdet (p < 0,05). Riktnings-koefficienten 

är negativ vilket påvisar ett negativt samband mellan GW/EK och goodwillnedskrivningens 

storlek. Företag med hög andel goodwill i förhållande till eget kapital gör alltså lägre 

goodwillnedskrivningar än företag med låg andel goodwill i förhållande till eget kapital, 

vilket ger stöd för hypotes 3. 

 

 
Tabell 7 Linjär regression goodwillandel 

Modell M0 M1 

Variabel 

Goodwillnedskrivning 

(GWN%) 

Goodwillnedskrivning 

(GWN%) 

Omsättning (∆OMS) -0,047 (0,013) -0,051# (0,027) 

Kassaflöde (∆KASSA) -0,004 (0,028) -0,004 (0,004) 

Företagsålder (ÅLDER) 0,000 (0,00) 0,000 (0,000) 

     Goodwillandel (GW/EK) 

  

-0,045*** (0,012) 

     [Df] [3] 

 

[4] 

 
ʀ2 0,023 

 

0,093 

 
∆ʀ2 0,006 

 

0,072 

 F 1,338 

 

4,423** 

 N=177         

Signifikans= P <0,001 = ***, P < 0,01 = **,  P < 0,05 = * ; standardavvikelse i 

parantes 
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4.3.4 Goodwillintensitet 

Regressionsanalysen (tabell 8) påvisar att goodwillintensiteten (GW/EBIT) påverkar storleken 

på goodwillnedskrivningen.  Goodwillintensitet tillsammans med kontrollvariablerna 

förklarar 9,3 % av variansen i nedskrivningsstorleken. Sambandet är starkt signifikant (p < 

0,001), vilket är långt lägre än gränsvärdet (p < 0,05). Riktnings-koefficienten är negativ 

vilket påvisar ett negativt samband mellan GW/EBIT och goodwillnedskrivningens storlek. 

Det vill säga företag med högre goodwillintensitet gör lägre goodwillnedskrivningar än 

företag med lägre goodwillintensitet, vilket ger stöd för hypotes 4.  

 

 
Tabell 8 Linjär regression goodwillintensitet 

Modell M0 M1 

Variabel 

Goodwillnedskrivning 

(GWN%) 

Goodwillnedskrivning 

(GWN%) 

Omsättning (∆OMS) -0,047 (0,013) -0,052# (0,027) 

Kassaflöde (∆KASSA) -0,004 (0,028) -0,004 (0,004) 

Företagsålder (ÅLDER) 0,000 (0,00) 0,000 (0,000) 

     Goodwillintensitet 

(GW/EBIT) 

  

-0,044*** (0,010) 

     [Df] [3] 

 

[4] 

 
ʀ2 0,023 

 

0,114 

 
∆ʀ2 0,006 

 

0,093 

 F 1,338 

 

5,438*** 

 N=177         

Signifikans= P <0,001 = ***, P < 0,01 = **,  P < 0,05 = * ; standardavvikelse i 

parantes 
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4.3.5 Storlek 

Resultatet i regressionsanalysen visar på att företagsstorleken påverkar storleken på 

goodwillnedskrivningen, vilket framgår av tabell 9 nedan.  Storlek tillsammans med 

kontrollvariablerna förklarar 3,8 % av variansen i nedskrivningsstorleken. Sambandet är 

signifikant (p < 0,01), vilket är lägre än gränsvärdet (p < 0,05). Riktnings-koefficienten är 

positiv vilket påvisar ett positivt samband mellan företagsstorlek och 

goodwillnedskrivningens storlek. Detta innebär att större företag gör lägre 

goodwillnedskrivningar än mindre företag vilket ger stöd för hypotes 5. 

 

 
Tabell 9 Linjär regression storlek 

Modell M0 M1 

Variabel 

Goodwillnedskrivning 

(GWN%) 

Goodwillnedskrivning 

(GWN%) 

Omsättning (∆OMS) -0,047 (0,013) -0,041 (0,028) 

Kassaflöde (∆KASSA) -0,004 (0,028) -0,004 (0,004) 

Företagsålder (ÅLDER) 0,000 (0,00) 0,000 (0,000) 

     Företagsstorlek (STORLEK) 

  

3,757E-7** (0,000) 

     [Df] [3] 

 

[4] 

 
ʀ2 0,023 

 

0,060 

 
∆ʀ2 0,006 

 

0,038 

 F 1,338 

 

2,750* 

 N=177         

Signifikans= P <0,001 = ***, P < 0,01 = **,  P < 0,05 = * ; standardavvikelse i 

parantes 

 

 

 

  



 

   23 

4.4 Multipel linjär regressionsanalys 
När alla oberoende variabler testas tillsammans i en multipel regressionsanalys (tabell 10) 

bekräftas variablerna statligt ägande och skuldsättningsgrad som relativt starkt signifikanta(p 

< 0,01). Goodwillintensitet och Företagsstorlek är också signifikanta (p < 0,05). 

Goodwillandel som i den enkla linjära regressionsanalysen var signifikant (p < 0,001) är i den 

multipla regressionen inte lägre signifikant. Hela modellen är signifikant (p < 0,01) och 

förklaringsgraden för modellen är 18,8 procent. Detta betyder att kontrollvariablerna 

tillsammans med, skuldsättningsgrad, ägandestruktur, goodwillandel, goodwillintensitet och 

företags storlek kan förklara variationen av företags goodwillnedskrivning till 18,8 procent. 

 

Multikollinaritet mellan goodwillandel och goodwillintensitet gör det svårt att avgöra den 

enskilda variabelns påverkan av storleken på goodwillnedskrivningen när variablernas 

gemensamma påverkan prövas tillsammans i en multipel regressionsanalys, då variablerna 

mäter liknande samband.  Detta gör att goodwillandelen inte längre har en signifikant 

påverkan på nedskrivningsstorleken i den multipla regressionsanalysen.  

 

 
Tabell 10 Multipel linjär regression 

Modell M0 M1 

Variabel 

Goodwillnedskrivning 

(GWN%) 

Goodwillnedskrivning 

(GWN%) 

Omsättning (∆OMS) -0,047 (0,013) -0,053* (0,027) 

Kassaflöde (∆KASSA) -0,004 (0,028) -0,003 (0,004) 

Företagsålder (ÅLDER) 0,000 (0,00) 0,000 (0,000) 

     Skuldsättningsgrad (SKG) 

  

-0,061** (0,022) 

Statligt ägande (STAT) 

  

0,089** (0,031) 

Goodwillandel (GW/EK) 

  

-0,006 (0,010) 

Goodwillintensitet (GW/EBIT) 

  

-0,042* (0,019) 

Företagsstorlek (STORLEK) 

  

3,23E-07* (0,000) 

     [Df] [3] 

 

[8] 

 
ʀ2 0,023 

 

0,225 

 
∆ʀ2 0,006 

 

0,188 

 F 1,338 

 

5,993*** 

 N=177         

Signifikans= P <0,001 = ***, P < 0,01 = **,  P < 0,05 = * ; standardavvikelse i 

parantes 
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4.5 Sammanfattning av hypotesprövning 
I tabell 11 nedan visas en sammanfattning av utfallet från hypotesprövningen. Av tabellen kan 

utläsas att utfallet för varje hypotesprövning följde det förväntade utfallet vilket leder till att 

samtliga hypoteser kan bekräftas. Samband kan bekräftas på en relativt stark signifikansnivå 

(p < 0,01) för samtliga hypoteser förutom hypotes 5 som kan bekräftas som signifikant (p < 

0,05). 
 

Tabell 11 Sammanfattande hypotesprövning 

Sammanfattning av hypotesprövning (a) 

Hypotes Förväntat värde värde Signifikans Utfall Säkerhet 

1 Skuldsättningsgrad (-) (-) 0,007 Bekräftas 99% 

2 Statligt ägande (+) (+) 0,003 Bekräftas 99% 

3 Goodwillandel (-) (-) 0,000 Bekräftas 99% 

4 Goodwillintensitet (-) (-) 0,000 Bekräftas 99% 

5 Företagsstorlek (+) (+) 0,010 Bekräftas 95% 

Beroende variabel: procentuell goodwillnedskrivning (GWN%) 
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5 Analys av empiriska resultat  
I denna del av studien diskuteras hur studiens empiriska resultat matchar den teoretiska 

modellen.  

5.1 Analys 
De empiriska resultaten tyder på att andra faktorer än IAS riktlinjer för värdeprövning av 

nyttjandevärdet av goodwillposten har påverkan på företagsledningens nedskrivningsbeslut. 

Företagens ägarstruktur, kapitalstruktur och storlek har visat sig ha en signifikant påverkan på 

storleken på företagens goodwillnedskrivningar, vilket förklaras av figur 2 nedan. Medan 

kontrollvariablerna omsättningstillväxt och kassaflödesförändring som representerar IAS 

riktlinjer ej uppvisar någon förklaringskraft för nedskrivning av goodwill. 

 

En förklaring till att det finns andra faktorer ände som är kopplade till IAS riktlinjer som 

påverkar företagens goodwillnedskrivningar är utifrån positiv redovisningsteori att 

företagsledningen agerar opportunistiskt när tillfälle ges. I och med att regelverket ger 

möjlighet till subjektiva bedömningar vid värdeprövningen av goodwill kan företagen utnyttja 

subjektiviteten för att undvika en nedskrivning. En stor nedskrivning kan skapa misstro från 

intressenter, ha en negativ påverkan på aktiekursen (Suntharee, 2010) samt leda till att 

intressenterna ifrågasätter företagsledningens kompetens (Ramanna & Watts 2012). Den 

gemensamma nämnaren för de faktorer som påverkar företagens goodwillnedskrivningar som 

identifierats i studien är företagens intressenter. De fem funna faktorerna som påverkar 

goodwillnedskrivning har alla anknytning till intressenters krav och förväntningar. Detta ger 

stöd för intressentteorins tes att eftersom det finns ett beroendeförhållande mellan företagets 

och dess intressenter kommer företagsledningen agera för att uppfylla intressenternas krav 

och förväntningar.  

 

De faktorer som i studien visat sig ha enskilt starkast förklaringskraft på storleken på 

goodwillnedskrivningar är goodwillandel, goodwillintensitet och statligt ägande. Dessa 

faktorer är direkt kopplade till företagens aktieägare. Att det är de faktorerna som är främst 

kopplade till företagens aktieägare som har störst förklaringskraft tyder alltså på att 

företagsledningen blir mer påverkade av aktieägare än övriga intressenter vid 

goodwillnedskrivningar. Att företagsledningar i studien tenderar att främst fokusera på 

aktieägarnas krav och förväntningar stämmer överens med Clarkson (1995) argument att 

företagsledningar främst fokuserar på att tillgodose de intressenter som anses som viktigast 

vilka enligt Macintosh (1990) är företagets aktieägare som ledingen har som yttersta uppgift 

att agera i dess intresse.  
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Figur 2 Empirisk modell för faktorer som påverkar goodwillnedskrivning 

 

5.1.1 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden har i studien visat sig ha en signifikant påverkan på företagens 

goodwillnedskrivningar, ju högre skuldsättningsgrad företag har desto lägre 

goodwillnedskrivningar tenderar företag att göra. Resultaten stöds av   

Riedl (2004) och Zang (2008) tidigare studier. Sambandet att hög skuldsättningsgrad tenderar 

att leda till en lägre nedskrivning stämmer även överens med Watts och Zimmermans (1986) 

positiva redovisningsteori. Där tesen är att företag med hög skuldsättningsgrad kommer att 

välja redovisningsmetoder som ökar resultatet när möjligheter finns. 

 

En möjlig förklaring till varför skuldsättningsgraden påverkar storleken på företags 

goodwillnedskrivningar är Riedls (2004) argument att företaget med hög skuldsättningsgrad 

är under starkare press från sina intressenter, och har kreditvillkor som inte tillåter en lägre 

skuldsättningsgrad och därför undviker företag med hög skuldsättningsgrad åtgärder som 

påverkar kapitalstrukturen negativt.  Vidare skulle det starka sambandet kunna förklaras av att 

skuldsättningsgraden påverkar företagets alla intressenter. Detta eftersom kapitalstrukturen 

påverkar den finansiella risken i företaget vilket kan leda till att kapitalkostnaden i företaget 

ökar (Verriest och Gaeremynck 2009) då intressenterna kan kräva kompensation för den 

ökade risken. Exempelvis kan kreditgivare komma att kräva högre ränta på det utlånade 

kapitalet, ägare kräva högre avkastning och leverantörer kan komma att ändra sina 

kreditvillkor då den finansiella risken ökar. 

LR -.045*** 
MR -.006 

Goodwillnedskrivning 

Skuldsättningsgrad 

Ägarstruktur 

Goodwillandel 

Goodwillintensitet 

Företagsstorlek 

Signifikans= P <0,001 = ***, P < 0,01 = **, P < 0,05 = * 

                   : Signifikant i både enkel (LR) och multipel regression (MR).

                   : Signifikant i enkel regression. 
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5.1.2 Statligt ägande 

I enlighet med Greco et al. (2015) visar resultaten från studien att ägarstrukturen har påverkan 

på företagens nedskrivningsstorlek av goodwillposten. Företag med svenska staten som 

största ägare tenderar att göra högre goodwillnedskrivningar än företag med huvudsakligen 

privata aktieägare. De företag som har svenska staten som största ägare visade sig skriva ned 

den förvärvade goodwillen med en nedskrivningstakt på drygt sju år, vilket är att jämföra med 

övriga företag i studien som har en nedskrivningstakt på femtio år. Den stora skillnaden skulle 

kunna förklaras av att statliga ägare enligt Ding et al. (2008) är mer långsiktiga och därför 

villiga att ta den kortsiktiga resultatpåverkan en nedskrivning innebär, vilket innebär att 

företagsledningen kan göra nödvändiga goodwillnedskrivningar utan att bli ifrågasatta av 

ägarna. Det skulle även kunna förklaras av att de företag som har staten som enskilt största 

ägare är under större press från samhället att agera trovärdigt och föredömligt och har således 

större förväntningar på sig att göra nödvändiga goodwillnedskrivningar. En annan tänkbar 

förklaring är att de företag som har staten som enskilt största ägare i större utsträckning är 

under politisk granskning och därför förväntas göra bedömningar som i större utsträckning 

följer IFRS normer vid värdering av goodwillpostens nyttjandevärde än övriga företag.  
 

5.1.3 Goodwillandel 

Företagens goodwillandel visar sig påverka storleken på företagens goodwillnedskrivningar. 

Företag med högre goodwillandel tenderar enligt studien att göra lägre 

goodwillnedskrivningar än företag med låg goodwillandel. Detta tyder på att företag med hög 

goodwillandel utnyttjar regelverkets utrymme för subjektiv bedömning vid 

värderingsprövning av goodwillposten, för att undvika höga goodwillnedskrivningar. Genom 

att undvika en hög goodwillnedskrivning kan företag upprätthålla ett högt utdelningsbart 

kapital för att uppfylla aktieägarnas utdelningskrav, vilket stämmer överens med Ding et al. 

(2008) antagande om att utomstående aktieägare har kortsiktiga avkastningskrav på sitt 

investerade kapital. Det skulle även kunna förklaras av att en försvagad kapitalstruktur kan 

försvåra för företag att uppfylla kreditgivares lånevillkor, vilket kan leda till högre 

kapitalkostnader då kreditgivare kräver högre riskpremie för utlåning (Suntharee 2010). Detta 

stämmer överens med intressentteorins tes att eftersom att det finns ett beroendeförhållande 

mellan ett företag och dess intressenter kommer företagsledningens val påverkas av de sociala 

kontrakten med förväntningar och krav från intressenterna. 

 

5.1.4 Goodwillintensitet 

Av resultaten från regressionsanalysen framgår det att företagens goodwillintensitet påverkar 

goodwillnedskrivningens storlek för företagen. Resultatet indikerar att företag med hög 

goodwillintensitet tenderar att göra lägre goodwillnedskrivningar än företag med låg 

goodwillintensitet. Detta skulle kunna förklaras av att externa aktieägare tenderar att vara 

kortsiktiga i enlighet med Ding et al. (2008) och därför vill upprätthålla högt kortsiktigt 

resultatet och är således inte villiga till en nedskrivning av goodwillposten. Då 

företagsledningar enligt Deegan och Unerman (2011)  och Mainardes et al. (2011) agerar för 

att infria intressenternas förväntningar kan det förväntas att företag med hög 

goodwillintensitet i större utsträckning utnyttjar utrymmet för subjektiv bedömning av 

goodwillposten för att på så vis undvika en stor nedskrivning av goodwillposten, då en 

goodwillnedskrivning får stor påverkan på företagets resultat.  
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5.1.5 Företagsstorlek 

Företagsstorlek är en faktor som i studien visat sig ha betydelse för företags 

goodwillnedskrivningar. Större företag tenderar att göra större goodwillnedskrivningar än 

mindre företag. Watts och Zimmermans (1986) argument att stora företag väljer 

redovisningsmetoder som sänker resultatet för att inte dra till sig politisk uppmärksamhet och 

på så sätt riskera att regleringar mot företaget införs är en möjlig förklaring men något som vi 

varken kan bekräfta eller förkasta utifrån vår undersökning. Dock så stämmer resultaten i 

studie överens med Watts och Zimmermans (1986) argument att ju större ett företag är desto 

mer är de benägna att använda metoder som påverkar resultatet negativt. En annan tänkbar 

förklaring till att företagsstorleken påverkar storleken på goodwillnedskrivningen är att det är 

rimligt att förvänta sig att stora företag har gjort flera köp och har mer resurser att lägga på 

värdering och på så vis kan göra mer korrekta värderingar, vilket är i linje med Zang (2008) 

som framhåller att större företag har större erfarenhet och mer expertis av rörelseförvärv. En 

vidareutveckling av Watts och Zimmermans argument som kan anses vara en rimlig 

förklaring till företagens hantering av goodwill är att stora företag drar mer uppmärksamhet 

till sig och är under hårdare granskning från omvärlden än mindre företag. Detta kan antas 

påverka större företag att göra mer rättvisa värderingar av goodwillposten för att inte förlora 

trovärdighet från dess intressenter.  
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6 Avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning 
I studiens avslutande del förs diskussioner angående studiens resultat utifrån den 

regelmässiga kontexten. Vidare presenteras studiens generella slutsatser samt teoretiska och 

praktiska bidrag. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning inom det aktuella ämnet.  

6.1 Diskussion 
Resultaten visade en nedskrivningstakt av goodwillposten som motsvarar drygt 35 år, vilket 

alltså är långt längre än innan införandet av IAS/IFRS. Detta påvisar att syftet med den nya 

regleringen har fått motsatt effekt på så vis att nedskrivningstakten av goodwillposten 

minskat. Även goodwillpostens storlek i förhållande till eget kapital (0,55) visar på att 

goodwillposten fortfarande har en stor påverkan på balansräkningen då i genomsnitt över 

hälften av företagens egna kapital består av goodwill. Den ospecificerade goodwillposten är 

alltså fortfarande en väsentlig del av företagens balansräkning. Ett av företagen i studien har 

till och med en goodwillpost som är mer än tre gånger större än eget kapital. Detta skulle 

innebära att en lönsamhetsförändring som leder till en nedskrivning således får stor effekt på 

företagens eget kapital och långsiktiga överlevnadsförmåga. Tydligare krav på värdering 

skulle kunna leda till en mer rättvisande och trovärdig bild av goodwillposten.  

 

Även om undersökningen är gjord på svenska företag anser vi att resultaten är generaliserbara 

på företag utanför Sverige som tillämpar IAS/IFRS. Detta eftersom resultaten stämmer väl 

överens med tidigare studier om vilka faktorer som påverkar en goodwillnedskrivning. 

Underlaget för studien baserar på årsredovisningar för 2014 vilket gör att resultaten hade 

kunnat se annorlunda ut om undersökningen genomfördes ett annat år. En orsak till den låga 

nedskrivningstakten 2014 kan vara det historiskt låga ränteläget som påverkar företagens 

diskonteringsräntor. Men så länge regelverket inte förändras så kommer det fortsatt finnas 

möjligheter för företagen att utnyttja möjligheten med subjektiva bedömningar för att undvika 

nedskrivningar av goodwill. Orsaker för att undvika en nedskrivning har i studien framförallt 

visat sig baseras på intressenternas krav såsom ägarnas avkastningskrav och kreditgivares 

krav på kapitalstruktur, vilka kan ses som fundamentala i en marknadsekonomi och därför kan 

antas fortleva. På så vis är det rimligt att anta att de faktorer som i undersökningen visat sig ha 

en påverkan på goodwillnedskrivningen fortsättningsvis kommer vara faktorer som påverkar 

ett företags goodwillnedskrivningar, så länge regelverket ser ut som det gör idag. 

6.2 Slutsats 
Syftet med studien var att teoretiskt utveckla och empiriskt testa en modell för 

företagsledningars hantering av goodwill baserat på att förklara hur bakomliggande faktorer 

påverkar nedskrivning av goodwillposten. I studien har fem faktorer identifieras och testats 

empiriskt. Både företagens kapitalstruktur och ägarstruktur har visat sig påverka företagens 

goodwillnedskrivningar. Företag med högre skuldsättningsgrad tenderar att göra lägre 

goodwillnedskrivningar än företag med lägre skuldsättningsgrad. Företag med svenska staten 

som ägare tenderar att göra högre goodwillnedskrivningar än övriga företag. Både 

goodwillintensitet och goodwillandel visade sig vara faktorer som påverkar företagens 

goodwillnedskrivningar då företag med hög goodwillintensitet respektive hög goodwillandel 

tenderar att göra lägre goodwillnedskrivningar än företag med lägre goodwillandel respektive 

lägre goodwillandel. Även företagsstorleken visade sig påverka företagens 

goodwillnedskrivningar då större företag gjorde större procentuella goodwillnedskrivningar 

än mindre företag. 
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Resultateten tyder på att företagsledningar agerar opportunistiskt då andra faktorer än 

IAS/IFRS normer om hur värdet av goodwill ska beräknas påverkar företagens 

goodwillnedskrivningar.  Den övergripande slutsatsen av studien är att intressenters krav och 

förväntningar har en stark påverkan på företagsledningens beslut vid nedskrivning av 

goodwill.  

 

Resultaten av studien ger stöd för tidigare studier som menar att företagsledningar agerar 

opportunistiskt vid värdering av goodwill och kan bidra till ökad förståelse för företags 

hantering av goodwill.  

6.3 Praktiska implikationer 
Studiens resultat kan vara av nytta för företagens intressenter, såsom investerare och 

kreditgivare men även för normgivare, då studien tyder på att andra faktorer än 

redovisningsnormerna tas i beaktande vid värdering av goodwillposten. Detta kan betyda att 

företagens värdering av goodwillposten inte behöver vara grundad i det fundamentala värdet 

och att postens bokförda värde riskerar att vara övervärderad. Det finnas därför anledning för 

intressenter att kritiskt granska företagens redovisade goodwillposter. I och med att studien 

identifierat tendenser till att företag utnyttjar utrymmet i regleringen för subjektiva 

bedömningar och att målet med regleringen var att goodwillposterna inte ska vara en allt för 

väsentligt del av tillgångmassan kan resultatet av denna studie även vara av intresse för 

normgivare då nedskrivningstakten har visat sig vara väsentligt längre än före införandet av 

regleringen. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Undersökningen har identifierat 5 faktorer som kan förklara en del av företagens agerande vid 

goodwillnedskrivning men det är troligt att det finns fler faktorer som kan påverka företagens 

goodwillnedskrivningar. Därför skulle fortsatta studier som identifierar fler faktorer som 

påverkar goodwillnedskrivningar tillföra en ökad förståelse för företags hantering av 

goodwillposten. En tänkbar faktor som påverkar företagens goodwillnedskrivningar skulle 

kunna vara vid försäljningar av dotterbolag eller kassagenererande enheter där goodwillens 

nettoförsäljningsvärde tydliggörs vilket leder till en nedskrivning om den är övervärderad.  

 

Även en liknande studie över en längre tidsperiod är något som skulle kunna tillföra en ökad 

tillförlitlighet på vilka faktorer som påverkar goodwillnedskrivningar. Vi anser också att en 

kvalitativ studie som undersöker företagsledningens inställning till goodwillnedskrivningar 

skulle vara intressant för att förstå hanteringen av goodwill utifrån företagets perspektiv. 
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Bilaga 1 

1.1 Goodwill 
Goodwill kan förekomma i två slag, dels som internt upparbetad och dels vid rörelseförvärv. 

Internt upparbetad goodwill kan bestå av en god kundkrets eller varumärke och är faktorer 

som ej får aktiveras som en tillgång i ett företags balansräkning IAS 38:49. Den externt 

upparbetade goodwillen, vilken studeras närmare i denna studie, uppkommer i samband med 

bolagsförvärv då köpeskillingen överstiger det förvärvade bolagets bokförda värde. 

Goodwillposten utgör alltså nettovärdet av köpeskillingen minskat med värdet på det 

förvärvade bolagets eget kapital (IFRS 3:32). Anledningen till att köpeskillingen överstiger 

det förvärvade bolagets eget kapital kan bero på att förvärvaren anser att det förvärvade 

bolaget har immateriella tillgångar i form av ett upparbetat varumärke, en god kundkrets eller 

förväntat ökat kassaflöde. Det kan även bero på förväntade positiva synergieffekter mellan 

bolagen vid en sammanslagning. 

 

Definition av goodwill enligt IFRS 3: 

En tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer 

från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt 

identifierade och separata redovisade 

1.2 Värdering av goodwill 
Då goodwill i sig inte genererar något kassaflöde måste goodwillvärdet fördelas på de 

kassagenererande enheter som anses gynnas vid ett företagsförvärv, vilket även gör det 

möjligt att bedöma om nedskrivningsbehov föreligger eller inte (IAS 36:80). Dessa enheter 

ska sedermera minst en gång per år, eller oftare om indikationer på att värdeminskning skett, 

värdeprövas för att fastställa dess nuvärde (IAS 36:90). Vad som ska beaktas som indikationer 

på värdeminskning tas upp i IAS 36:12 och kan exempelvis bestå av tekniskt åldrande eller att 

tillgången skadats. Det kan även bestå av externa faktorer som att betydande förändringar i 

teknik, marknadsförutsättningar, ekonomisk eller juridisk omfattning inträffat, eller väntas 

inträffa, vilket innebär negativa effekter för tillgången. Överstiger enhetens redovisade värde 

återvinningsvärdet ska nedskrivning göras med värdenedgången, vilket förklaras av IAS 

36:59. Det redovisade värdet definieras enligt IAS 36:6 som ”det belopp till vilket en tillgång 

redovisas första gången med avdrag för ackumulerad avskrivning och ackumulerad 

nedskrivning på tillgången”. Återvinningsvärdet förklaras i IAS 36:18 och beskrivs som det 

högre av det verkliga värdet minus försäljningskostnader, som skulle erhållas vid en 

försäljning, och dess nyttjandevärde. Eftersom goodwill uppstår vid företagsförvärv finns 

således ingen enskild marknad för goodwill, vilket gör att goodwill ej kan värderas enligt 

verkligt värde. Därav måste alltså tillgångar eller kassagenererande enheter som tilldelats 

goodwill värderas utifrån dess nyttjandevärde. Definition av nyttjandevärdet ges i IAS 36:6 

och definieras som nuvärdet av de framtida kassaflöden som en tillgång eller 

kassagenererande enhet väntas ge upphov till.  

 

För att beräkna nuvärde av framtida kassaflöden uppskattas diskonteringsränta och 

tillväxttakt. Tillväxttakten baseras på långsiktig syn på tillväxt för företagets bransch, 

tillgångens marknad eller för det land eller länder som företaget är verksamt inom (IAS 

36:33). Diskonteringsräntan är det avkastningskrav som företaget har på en tillgång eller en 

kassagenererande enheten. En låg diskonteringsränta ger således ett högt nuvärde medan en 

hög diskonteringsränta ger ett lägre nuvärde för tillgången eller kassagenererande enheten. 

Vid beräkning av uppskattad diskonteringsränta ska hänsyn tas för: 
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 förväntningar om möjliga variationer vad gäller framtida kassaflödens storlek och 

tidpunkt 

 priset för den osäkerhet som finns i tillgången 

 inflation 

 andra faktorer som marknadsaktörer skulle återspegla vid prissättning av de framtida 

kassaflöden företaget förväntar sig att erhålla från tillgången. 

 

Om nedskrivningsbehov föreligger ska nedskrivningsbeloppet direkt kostnadsföras i bolagets 

resultaträkning, vilket gör att nedskrivningen får en negativ inverkan på bolagets resultat (IAS 

36:60). Nedskrivningsbeloppet ska i första hand minska det redovisade goodwillvärdet för 

enheten och därefter minska det redovisade värdet för övriga tillgångar inom enheten (IAS 

36:104). 

 

 


