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Sammandrag 
 
År 2005 implementerades IFRS 3 och IAS 36 inom EU. Införandet innebär att företag årligen ska 

nedskrivningspröva goodwillvärdet istället för att linjärt skriva av posten under dess beräknade 

nyttjandeperiod. Nedskrivningsprövningen baseras på företagsledningens bedömningar om framtiden 

och flertalet studier har belyst att det nya regelverket lett till att goodwillposten utnyttjas 

opportunistiskt för att manipulera det rapporterade resultatet. I denna uppsats undersöks om det i en 

svensk kontext finns indikationer på att goodwillposten utnyttjas för artificial smoothing. Vi gör det 

genom att undersöka sambandet mellan goodwillintensitet och resultatvolatilitet och sambandet 

mellan onormalt stora vinster och goodwillnedskrivningar.  

 

Undersökningen visar att det föreligger ett signifikant negativt samband mellan goodwillintensitet 

och resultatvolatilitet och att det därmed finns indikationer på att goodwillposten utnyttjas för 

artificial smoothing. Studien visar också att företag som gör onormalt stora resultat inte gör relativt 

större nedskrivningar av goodwill än företag som gör normala resultat eller förluster. Resultatet 

indikerar att artificial smoothing, i den mån det praktiseras på Stockholmsbörsen, primärt utnyttjas i 

syfte att minska förluster och inte för att utjämna onormalt bra resultat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: earnings management, artificial smoothing, resultatvolatilitet, goodwillintensitet, 
nedskrivningsprövning av goodwill 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
 
Den 1 januari 2005 infördes International Financial Reporting Standards (IFRS) som 

redovisningsstandard inom EU (FAR Akademi, 2012, s. 3). Införandet förändrade grundläggande 

principer för hur börsnoterade företag ska tillämpa redovisning och syftade till att öka transparensen i 

den finansiella rapporteringen och jämförbarheten mellan företag (Marton et al., 2010). En av de 

mest betydande förändringarna med IFRS var införandet av IAS 36 vilken innebär att bolag som 

innehar posten goodwill i balansräkningen varje år ska göra minst en nedskrivningsprövning av 

denna (Hamberg et al., 2012). Vid en nedskrivningsprövning är företaget ålagt att utföra en 

beräkning för att säkerställa att det redovisade goodwillvärdet inte överstiger tillgångens verkliga 

värde. Om det redovisade värdet visar sig överstiga det verkliga ska en nedskrivning av posten göras, 

vilken redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Tidigare tillämpades regler där goodwill skulle 

skrivas av enligt plan över dess beräknade nyttjandeperiod. Ambitionen med det nya regelverket var 

att förbättra företagens finansiella rapporter för att bättre spegla de immateriella tillgångarnas verkliga 

värde (Marton et al., 2010). 

 

Debatten kring goodwill har pågått länge, men intensifierades i samband med införandet av IFRS. 

(Marton, 2011). Den nya principen med nedskrivningsprövning av goodwill har kritiserats av både 

forskare och revisorer. Forskarna Jordan & Clark (2004) finner i sin studie av amerikanska Fortune 

100-företag argument för att införandet av SFAS No.142 (motsvarande IAS 36) år 2001 i USA 

resulterat i att ledningar manipulerar resultat genom redovisningstekniska justeringar. AbuGhazaleh 

et al. (2011) studie av brittiska företag visar att det nya regelverket möjliggjort för företagsledningar 

att designa redovisningen efter individuella incitament: ”By exercising discretion inherent in IFRS 3, 

managers may, depending on their reporting incentives, overstate, understate, or simply not 

recognize an existing economic impairment loss by being selective with respect to the underlying 

choices they make when testing goodwill for impairment” (AbuGhazaleh et al., 2011, s.169). Vidare 

menar författarna att flexibiliteten i regelverket kan användas för att låta ledningen kommunicera 

intern information om framtida kassaflöden till externa intressenter, vilket var standardsättarnas 

ambition med övergången till årlig nedskrivningsprövning. Flexibiliteten kan dock även utnyttjas 

opportunistiskt av ledningen, vilket resulterar i att nedskrivningen inte speglar företagets verkliga 

ekonomiska situation. Det senare argumentet ges visst stöd av Hamberg & Beislands (2014) studier 

av IFRS införande på den svenska marknaden. De nya principerna har gett företagsledningar utökade 
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möjligheter att göra opportunistiska bedömningar och har därmed minskat goodwillpostens relevans 

ur ett investerarperspektiv (Hamberg & Beisland, 2014). Broberg et al. (2011) visar i tidigare studier 

av den svenska marknaden att företag använder posten för att reglera vinsten, samt att det existerar 

ett institutionellt tryck på företagen att utnyttja flexibiliteten i regelverket i samband med 

nedskrivningsprövningen. 

 

Även revisorer har påpekat problematiken som följer med värdering av goodwill till verkligt värde. 

Gauffin & Thörnsten (2010a, 2010b) har i ett flertal artiklar i revisorernas branschtidning FAR 

skildrat hur nedskrivningsprövningen hanterats av svenska börsbolag. De menar att företagen sedan 

övergången till IFRS gjort orimligt låga nedskrivningar av goodwill, vilket medfört ständigt ökande 

goodwillvärden. I många av företagen idag noterade på Stockholmsbörsen utgör goodwillposten en 

betydande del av det egna kapitalet, och i flera företag överstiger värdet det egna kapitalet (Gauffin & 

Törnsten, 2010a). Ur ett intressentperspektiv är det problematiskt att en stor del av börsbolagens 

egna kapital består av en post präglad av subjektivitet och otydlighet, vilket blev extra tydligt under 

finanskrisåren 2008-2009. Av samtliga företag noterade på Stockholmsbörsen motsvarade 

goodwillvärdet nästan 30 procent av företagens sammanlagda egna kapital år 2008 (Gauffin & 

Thörnsten, 2010b). Men företagens årsredovisningar vittnar om att det samma år gjordes mycket 

små nedskrivningar av goodwill, trots att finanskrisen rimligen borde inneburit sänkta 

tillväxtprognoser (Gauffin & Thörnsten, 2010b). 

 

Kanske kan de förvånansvärt låga nedskrivningarna förklaras av opportunistiska redovisningsbeslut i 

samband med nedskrivningsprövningen. Wines et al. (2007) beskriver att utrymme för subjektiva 

bedömningar leder till kreativitet som i sin tur resulterar i manipulerad redovisning. Flexibiliteten i 

regelverket ger därmed företag med hög andel goodwill stor möjlighet att påverka resultatet genom 

redovisningstekniska åtgärder. Konsekvensen av manipulerad redovisning blir att de finansiella 

rapporterna inte överensstämmer med företagets verkliga ekonomiska situation. Zucca & Campbell 

(1992) benämner sådant agerande för earnings management. Begreppet earnings management 

inbegriper i sin tur olika typer av koncept som beskriver manipulation av redovisning, som 

exempelvis big bath accounting och income smoothing (Zucca & Campbell, 1992).  

 

Income smoothing är åtgärder av företagsledningen som syftar till att minska fluktuationer i redovisat 

resultat över tid (Hunt et al., 2000). Artificial smoothing är den del av income smoothing som 

innebär att företagsledningen genom opportunistisk tillämpning av olika redovisningstekniker 
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manipulerar redovisningen för att uppnå en stabil resultatutveckling med låg volatilitet (Fundenberg 

& Tirole, 1995). Motivet är att låg volatilitet historiskt har uppskattats av investerare och 

kreditgivare. Atik (2009) menar att företag eftersträvar att sänka resultatet för att undvika beskattning 

och för att jämna resultat kommunicerar styrka och stabilitet. Enligt Trueman & Titman (1988) 

leder en jämn resultatutveckling till lägre upplåningskostnader, då kreditgivare anser att risken är 

lägre vid mindre fluktuationer i resultatet. Kraftiga fluktuationer har även framförts av Badrinath et 

al. (1989) ha effekt på kostnaden för aktiekapital då institutionella investerare föredrar att investera i 

företag med mindre volatil avkastning. Det föreligger alltså tydliga incitament för företag att 

eftersträva en stabil resultatutveckling. Enligt Jarva (2009) utnyttjar företagsledningar det utrymme 

som ges för subjektiva bedömningar vid nedskrivningsprövningen av goodwill opportunistiskt. En 

uppfattning som delas av bland annat Watts (2003) och Macintosh (2009). Goodwillposten utgör 

därmed en möjlighet för företagen att manipulera sin redovisning i riktning mot förutbestämda 

rapporteringsmål, det vill säga, nedskrivningsprövningen är ett potentiellt instrument för 

vinstutjämning. Vinstmanipulering minskar de finansiella rapporternas tillförlitlighet och 

jämförbarhet vilket försvårar för intressenter att på ett rättvisande sätt bedöma företagets ekonomiska 

ställning.  

 
Syftet med denna studie är därför att undersöka om det finns indikationer på att artificial smoothing, 

i samband med nedskrivningsprövning av goodwill, förekommer i en svensk kontext. Genom att 

undersöka sambandet mellan goodwillintensitet och resultatvolatilitet, samt sambandet mellan 

onormalt stora vinster och goodwillnedskrivningar på Stockholmsbörsen, bidrar studien till 

teoriområdet earnings management.  
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2. Teoretisk referensram 
 
I följande kapitel beskrivs hur redovisningsstandarderna IFRS 3 och IAS 36 i praktiken ger upphov 

till bedömningssituationer vilka kan utnyttjas för vinstutjämning. Vidare kopplas teori och tidigare 

forskning om earnings management och income smoothing till studiens syfte. Sedan diskuteras motiv 

till vinstutjämning och sambandet med resultatvolatilitet, vilket slutligen leder fram till formulering 

av studiens forskningshypoteser. 

 

2.1 Goodwill 
 
Förvärvad goodwill är en immateriell tillgång som uppstår vid ett rörelseförvärv. Goodwill består av 

det övervärde som företaget betalar vid förvärvet och utgörs av skillnaden mellan anskaffningspriset 

och det förvärvade företagets justerade nettotillgångar (FAR Akademi, 2012, s. 126). I IFRS 

definieras goodwill som: ”En tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar som 

uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och 

separat redovisade” (FAR Akademi, 2012, s. 134).  

 

I juli 2002 utfärdade EU det direktiv som krävde att alla noterade bolag inom unionen skulle 

tillämpa de internationella reglerna IFRS från och med 1 januari 2005 (Doupnik & Perera, 2009). 

Reglerna i IFRS är framtagna av International Accounting Standards Board (IASB). Regelskiftet 

innebar en konvergens mellan olika länders redovisningsprinciper och syftade till att underlätta 

finansiella jämförelser mellan företag i olika länder. En av de mest betydande förändringarna var 

införandet av IFRS 3-Rörelseförvärv och IAS 36-Nedskrivning, som fundamentalt förändrade hur 

goodwill ska hanteras i de finansiella rapporterna. Efter övergången till IFRS regelverk ska goodwill 

inte längre skrivas av över dess nyttjandeperiod, utan istället anses ha en obestämbar nyttjandeperiod 

och därför nedskrivningsprövas minst en gång per år (FAR Akademi, 2012, s. 500). 

 

2.2 N edskrivningsprövning av goodwill 
 
Principer för hur denna nedskrivningsprövning ska gå till beskrivs i redovisningsstandarden IAS 36. 

Företaget ska vid prövningstillfället säkerställa att tillgången inte redovisas till ett högre värde än 

återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet definieras som det högre av nettoförsäljningsvärdet minus 

försäljningskostnader respektive nyttjandevärdet för tillgången (FAR Akademi, 2012, s. 502). 
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Vanligtvis är det svårt att uppskatta nettoförsäljningsvärdet varför återvinningsvärdet i regel utgörs av 

nyttjandevärdet (Petersen & Plenborg, 2010). Nyttjandevärdet är ett beräknat nuvärde av alla de 

framtida kassaflöden som förväntas tillfalla företaget från de kassagenerande enheterna. Vid 

beräkningen måste en mängd bedömningar göras av företagsledningen eftersom värdet bygger på 

antaganden om framtida tillväxttakt, räntor och variationer i kassaflödet (FAR Akademi, 2012, s. 

504). 

 

Enligt ett flertal undersökningar skapar dessa bedömningssituationer utrymme för opportunistiska 

beräkningar av företagsledningen (Carlin & Finch, 2011; Wines et al., 2007; Ramanna & Watts, 

2012; AbuGazaleh et al., 2011). Exempel på en sådan situation är valet av diskonteringsränta vid 

nuvärdesberäkningen av de framtida kassaflödena. Carlin & Finch (2011) finner i sin studie av 

australiensiska företag att diskonteringsräntan har stor påverkan vid nedskrivningsprövning och att 

räntan kan justeras opportunistiskt för att undvika en nedskrivning. Författarna jämförde en 

branschmässigt uppskattad diskonteringsränta med ett genomsnitt av de observerade 

diskonteringsräntorna bland företagen i urvalet. Av de företag som visade sig ange ett värde som 

skilde sig från det uppskattade, angav runt 50 procent ett lägre värde än det branschmässigt 

uppskattade. Den mest troliga anledningen till utfallet är att det råder en viss diskretion kring räntan 

som leder till ett opportunistiskt beteende vid bestämning av diskonteringsräntan i företagen (Carlin 

& Finch, 2011). 

 

Faktorerna vid beräkningen av nyttjandevärdet ska återspegla företagsledningens bästa bedömning av 

de ekonomiska förhållandena, samt ge stor vikt åt externa faktorer (FAR Akademi, 2012, s.504). 

Ramana & Watts (2012) studier visar dock att beslut om nedskrivning till stor del hänger samman 

med företagsledningens personliga incitament: “If, as we find, goodwill write-offs are on average 

motivated by managers’ private incentives, SFAS 142 is generating little accountability for acquired 

goodwill” (Ramanna & Watts, 2012, s. 6). 

 

Wines et al. (2007) beskriver att företag genom opportunistisk identifiering av kassagenererande 

enheter kan påverka nedskrivningsbehovet. En bedömningssituation som ger utrymme för 

opportunistiska beslut uppkommer när ett företag gör ett rörelseförvärv där den förvärvade enheten 

består av flera separata filialer eller dotterbolag. Wines et al. (2007) illustrerar det med en situation 

där de förvärvade företaget har separata tillverkningsenheter på två olika geografiska platser, plats A 

och plats B. Antag att plats A har övervärderad goodwill med 100 tkr och plats B har undervärderad 
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goodwill med 100 tkr. Om de båda enheterna betraktas som två separata kassagenererande enheter 

föreligger enligt IAS 36 ett nedskrivningsbehov med 100 tkr. Om det förvärvande företaget istället 

betraktar de båda tillverkningsenheterna som en och samma kassagenererande enhet föreligger inget 

nedskrivningsbehov. Wines et al. (2007) menar att regelverket saknar tydliga riktlinjer för hur 

situationen skall hanteras och därmed ges företagsledningen ett tydligt utrymme för att 

opportunistiskt fatta beslut som påverkar företagets resultat. Vilka avväganden som görs kan vara 

mycket svårt för aktieägare och revisorer att kontrollera, eftersom företagsledningen har ett 

informationsövertag gentemot övriga intressenter. 

 

Flexibiliteten i dessa bedömningssituationer ger alltså företagsledningen utrymme att manipulera 

siffrorna i linje med personliga incitament, som inte nödvändigtvis överensstämmer med företagets 

verkliga ekonomiska situation. Manipulation förekommer då företagsledningen identifierar att ett 

nedskrivningsbehov föreligger men ändrar sina identifieringar och uppskattningar på ett sådant sätt 

att det resulterar i ett oförändrat värde på goodwill (Chambers & Finger, 2011). Ett sådant agerande 

benämns earnings management, vilket vi beskriver närmare i kommande kapitel.  

 

2.3 Earnings management 
 
Earnings management sker enligt Schipper (1989) när ledningen målmedvetet förändrar den externa 

rapporteringen för egen vinnings skull. Healy & Wahlen (1999) menar att det är när 

företagsledningen gör opportunistiska bedömningar vid finansiell rapportering med syfte att vilseleda 

intressenter kring företagets ekonomiska ställning. Till exempel med motiv att påverka utfallet i en 

avtalsförhandling. Sevin & Schroeder (2005) ger begreppet en mer generell innebörd och menar 

kortfattat att det är när ledningen agerar kortsiktigt med syfte att ändra det rapporterade resultatet. 

Earnings management inbegriper olika typer av koncept som beskriver manipulation av redovisning, 

som exempelvis big bath och income smoothing (Zucca & Campbell, 1992). Big bath innebär att 

företagsledningen gör en stor engångsnedskrivning ett resultatmässigt sämre år, för att signalera att 

dåliga tider är förbi och bättre följer (Zucca & Campbell, 1992). Income smoothing är åtgärder av 

företagsledningen som syftar till att minska fluktuationer i redovisat resultat över tid (Hunt et al., 

2000). Av syftesformuleringen följer att det framförallt är income smoothing som är av relevans för 

den här studien, varför vi beskriver fenomenet mer ingående i nästa stycke. 
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2.4 Income smoothing 
 

Fundenberg & Tirole (1995, s. 75) definierar income smoothing som: “the process of manipulating 

the time profile of earnings or earning reports to make the reported income less variable, while not 

increasing reported earnings over the long-run”. Eckel (1981) delar upp begreppet i designed 

smoothing och natural smoothing. Designed smoothing är medvetna beslut av företagsledningen som 

görs för att dämpa svängningar runt en önskad resultatnivå. Natural smoothing benämner den 

naturliga utjämning som sker i den intäktsgenererande verksamheten. Denna typ av utjämning sker i 

högre grad i företag med låga fasta kostnader eftersom rörliga kostnader minskar i samma omfattning 

som intäkterna. Inom begreppet designed smoothing gör Eckel (1981) en distinktion mellan artificial 

smoothing och real smoothing. Real smoothing sker när företagsledningen vid en väl avvägd 

tidpunkt beslutar att genomföra en transaktion i syfte att anpassa resultatet. Till exempel 

investeringar, marknadsföring eller andra aktiviteter som påverkar kassaflödet i verksamheten 

(Lambert, 1984). Artificial smoothing är, i sin tur, redovisningsmanipulation i syfte att påverka 

resultatet, men inte kassaflödet. Genom subjektiva antaganden flyttas intäkter och kostnader mellan 

perioder, exempelvis genom antaganden om framtida pensionskostnader, eller nedskrivningsprövning 

av goodwill (Eckel, 1981). Det är primärt förekomsten av artificial smoothing som undersöks i den 

här studien. 

  

 
 
 

Figur 1. Income smoothing 

Egen illustration över teorin om income smoothing, 
konstruerad efter Eckel (1981) beskrivning. 
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2.5 Resultatvolatilitet och motiv till vinstutjämning  
 
Spagnolo (2005) menar att företagsledningar investerar tid, företagets resurser och även praktiserar 

tveksamt legitima redovisningsmetoder för att jämna ut resultat över tid och således uppnå låg 

resultatvolatilitet. Resultatvolatiliteten speglar hur mycket ett företags resultat i genomsnitt avviker 

från medelvärdet inom en given tidsperiod (Hunt et al., 2000). Likt Spagnolo (2005) har även 

Fundenberg & Tiroles (1995), Tucker & Zarowin (2006) samt Graham et al. (2005) funnit att 

företag generellt eftersträvar en låg resultatvolatilitet. 

 

Fundenberg & Tiroles (1995) studier av income smoothing visar att företagsledare eftersträvar låg 

resultatvolatilitet av individuella incitament relaterade till anställningstrygghet. En jämn 

resultatutveckling uppfattas positivt av aktieägarna vilket därmed ökar sannolikheten för fortsatt 

anställning. Det underliggande antagandet för Fundenbergs & Tiroles (1995) teori är att ett 

onormalt bra resultat ett enstaka år inte kompenserar för framtida förluster. En potentiellt stor vinst 

utjämnas därför för att ge förutsättningar att i framtiden mildra eller undvika en eventuell förlust. 

Detta implicerar att en ledning kan ha incitament att göra en stor nedskrivning av goodwill ett 

resultatmässigt mycket bra år för att undvika göra det vid ett sämre år, eller tvärtom underlåta att 

göra en nedskrivning ett sämre år för att skjuta fram nedskrivning till ett mer passande tillfälle.  

Resonemanget stöds av Hayn et al. (2006) forskning som visar att nedskrivningar ofta sker med ett 

par års förskjutning från det att nedskrivningsbehovet identifierats.  

 

Enligt Tucker & Zarowin (2006) efterfrågas låg resultatvolatilitet av aktieägare eftersom det 

associeras med bättre förutsättningar att uppskatta den framtida resultatutvecklingen. Historiskt hög 

resultatvolatilitet minskar förutsägbarheten av vinstutvecklingen vilket därmed ökar risken med att 

investera i företaget. Tucker & Zarowin (2006) menar att income smoothing utnyttjas av 

företagsledare för att minska volatiliteten i det rapporterade resultatet och därmed underlätta för 

investerare att värdera företaget. Författarna finner dock också, överensstämmande med AbuGhazaleh 

et al. (2011) studier av den brittiska marknaden, att vinstutjämning används av företagsledare för att 

ge investerare intern information om förväntade framtida vinster. 

    

För att identifiera de bakomliggande motiven till vinstutjämning genomförde Graham et al. (2005) 

en enkätundersökning riktad till finanschefer i amerikanska bolag. Undersökningen visade att stort 

fokus lades vid att leverera en stabil resultatutveckling och att respondenterna var villiga att 
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manipulera både kassaflöde och redovisningen för att uppfylla förväntade rapporteringsmål, även om 

det gjordes på bekostnad av långsiktig vinstmaximering för aktieägarna. Studien visade också att 

respondenterna uppfattade att det rapporterade resultatet, och inte kassaflödet, är den viktigaste 

faktorn för utomstående intressenter vid värdering av företag. Graham et al. (2005) identifierade tre 

centrala motiv till att jämna ut resultat. (1) Minska investerares uppfattade risk om företaget. (2) 

Skapa bättre förhandlingsvillkor med kunder och leverantörer. (3) Förmedla framtida 

tillväxtförväntningar till investerare.  

 

Trueman & Titman (1988) menar att hög resultatvolatilitet uppfattas negativt av kreditgivare och 

därmed påverkar företagets lånekostnad. En hög resultatvolatilitet associeras med risk för konkurs 

varför kreditgivare kräver högre räntor i utbyte för kapital. Ett av de främsta motiven till 

vinstutjämning är således kostnadsminimering. Argumentet stöds också av Badrinath et al. (1989) 

som visat att kraftiga fluktuationer i resultatet har effekt på kostnaden för aktiekapital då 

institutionella investerare föredrar att investera i företag med mindre volatil avkastning.  

 

2.6 Hypotesformulering 
 
I kapitel 2.2 beskrivs hur tillämpningen av IFRS 3 och IAS 36 skapar bedömningssituationer vilka 

kan utnyttjas av företagsledningen för att opportunistiskt justera goodwillposten och påverka 

resultatet. Studier av den amerikanska (Wines et al., 2007) och australiensiska marknaden (Carlin & 

Finch, 2011) har visat att goodwillposten är ett potentiellt instrument för vinstutjämning, och 

utnyttjas av företagsledare för detta ändamål. Därefter beskrivs varför företagsledare har incitament 

att eftersträva låg resultatvolatiliteten (Tucker & Zarowin, 2006; Fundenberg & Tiroles, 1995). 

Goodwillvärdets relativa betydelse för företag avgör i vilken utsträckning den kan utnyttjas för 

resultatmanipulation. Företag med hög andel goodwill har större möjligheter att påverka 

resultatvolatiliteten och vinstutjämna än mindre goodwillintensiva företag och företag utan goodwill. 

Förutsatt att goodwillposten utnyttjas som ett vinstjusterande verktyg har goodwillintensiva företag 

bättre förutsättningar att uppnå målet om låg resultatvolatilitet, varför vi formulerar följande 

forskningshypotes: 

 

Hypotes GWI: Det föreligger ett negativt samband mellan goodwillintensitet och 

resultatvolatilitet bland företagen på Stockholmsbörsen. 
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Fundenberg & Tiroles (1995) studier av income smoothing visar att företagsledare har incitament att 

göra en stor nedskrivning av goodwill ett resultatmässigt mycket bra år för att undvika att behöva 

göra det vid ett sämre år. Även Zucca & Campbell (1992) som studerat den amerikanska marknaden 

menar att företag eftersträvar att redovisa nedskrivningar under perioder med onormalt stora vinster. 

AbuGhazaleh et al. (2011) undersökte förekomsten av income smoothing i brittiska företag och fann 

då att det föreligger ett positivt samband mellan onormalt stora vinster före nedskrivningar och 

nedskrivning av goodwill. Vi ställer därför upp följande hypotes för att undersöka förekomsten av 

artificial smoothing i en svensk kontext: 

 

Hypotes VINST: Företag på Stockholmsbörsen som gör onormalt stora vinster före 

nedskrivningar, gör större nedskrivningar av goodwill än företag som inte gör 

onormalt stora vinster före nedskrivningar. 

 

 

3. Metod  
 

I detta kapitel beskrivs studiens metod för att pröva forskningshypoteserna. Inledningsvis redogörs 

för vilka statistiska test som utförs, samt hur undersökningens variabler operationaliseras. Därefter ges 

en beskrivning av undersökningens urval samt datainsamlingsmetod. Kapitlet avslutas med deskriptiv 

statistik för urvalet samt hur insamlad data bearbetas för att kunna prövas statistiskt. 

 

3.1 Forskningshypotes GWI 
  
Forskningshypotes GWI som ämnar undersöka sambandet mellan goodwillintensitet och 

resultatvolatilitet prövas genom Pearsons bivariata korrelationsanalys samt en multipel 

regressionsmodell. Analysen inleds med ett korrelationstest, för att beskriva hur enskilda variabler 

korrelerar med varandra. Den efterföljande regressionsanalysen undersöker sambandet mellan 

studiens beroende och oberoende variabler. De oberoende variablerna har delats in i en förklarande 

variabel samt ett antal kontrollvariabler. Regressionsmodellen för att testa hypotes GWI är 

konstruerad enligt följande: 
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Formel 1. Multipel regressionsmodell 

𝑅𝑒𝑠𝑉𝑜𝑙 =   𝛼  +   𝛽!𝐺𝑊𝐼  +   𝛽!𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘  +   𝛽!𝐾𝐹𝑣𝑜𝑙 +   𝛽!𝐷.Å𝑅  +   𝜀    

   

ResVol = Resultatvolatilitet 
α = Intercept 
β1 ,..., β4 = Lutningskoefficienter 
GWI = Goodwillintensitet 
Storlek = Företagets storlek 
KfVol = Kassaflödesvolatilitet 
D.ÅR  Dummyvariabel för år 
ε = Regressionens felterm 

 

 

Den förklarande variabeln, goodwillintensitet (GWI), är den centrala variabeln i studien som 

förutspås påverka den beroende variabeln resultatvolatilitet (ResVol). Kontrollvariabler inkluderas för 

att kontrollera hur variationer i den beroende variabeln påverkas av andra faktorer än den undersökta 

variabeln (Stalebrink, 2007). Kontrollvariablerna består av företagets storlek (Storlek), 

kassaflödesvolatilitet (KfVol) samt en dummyvariabel (D.ÅR) för det år observationen tillhör. I 

analysen anger betavärdet (β), för varje variabel, hur mycket denna påverkar den oberoende variabeln. 

Enligt nollhypotesen föreligger det inte ett negativt samband mellan goodwillintensitet och 

resultatvolatilitet. Nollhypotesen förkastas och forskningshypotesen accepteras således om utfallet 

från modellen visar ett negativt värde för 𝛽!, samt att det är signifikant. Om modellen visar ett 

positivt 𝛽!  eller ett negativt värde som inte är signifikant, finner vi inget stöd för att förkasta 

nollhypotesen. När kontrollvariabler används ger det justerade R2-värdet modellens förklaringsgrad 

till hur stor del av variationen i den beroende variabeln som förklaras av de oberoende variablerna 

(Asteriou & Hall, 2011, s. 74). Samtliga analyser utförs i SPSS. I nästa stycke förklaras hur modellens 

ingående variabler operationaliseras och varför de valts ut. 

 

3.1.1 Resultatvolatilitet 
 
Resultatvolatilitet är ett mått på hur företagets resultat fluktuerat över tid. Tidigare studier har visat 

att företag eftersträvar låg resultatvolatilitet och utnyttjar flexibiliteten i redovisningsreglerna för detta 

ändamål. Vinstutjämnande initiativ, exempelvis genom opportunistiska beräkningar vid 

goodwillnedskrivningar, borde således avspeglas i lägre resultatvolatilitet, varför måttet utgör 

modellens oberoende variabel. Vi definierar resultatvolatilitet likt Dichev & Tang (2009) som 
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standardavvikelsen för de fem senaste årens redovisade nettoresultat, deflaterat med totala tillgångar. 

Med andra ord beräknas volatiliteten genom att ta standardavvikelsen av avkastning på totalt kapital 

(ROA) för observationsåret samt de fyra föregående åren, se formel 2. Beräkningen ger ett 

standardiserat mått för hur mycket ROA avviker från medelvärdet, vilket är jämförbart mellan 

företag av olika storlek.  

Formel 2. Resultatvolatilitet 

𝑅𝑒𝑠𝑉𝑜𝑙!   =   𝜎  (𝑅𝑂𝐴!!!  +,… ,+  𝑅𝑂𝐴!)  
 

ResVol  = Resultatvolatilitet 
σ = Standardavvikelse 
ROA = Redovisat nettoresultat / Totala tillgångar 
t = Observationsår 

 
 

3.1.2 Goodwillintensitet 

Goodwillintensitet är den förklarande variabeln i modellen. Enligt ett flertal undersökningar skapar 

bedömningssituationer vid nedskrivningsprövning av goodwill utrymme för opportunistiska 

beräkningar av företagsledningen (Carlin & Finch, 2011; Wines et al., 2007; Ramanna & Watts, 

2012; AbuGazaleh et al., 2011). Goodwillvärdets relativa betydelse för ett företags förmögenhet 

avgör i vilken utsträckning den kan utnyttjas för resultatmanipulation. Vi definierar därför ett 

företags goodwillintensitet som det redovisade goodwillvärdet deflaterat med eget kapital. Ju högre 

goodwillintensitet ett företaget har, desto större effekt får nedskrivningsprövningprocessen som 

verktyg för att uppnå målet om låg resultatvolatilitet. Goodwillintensiva företag har med andra ord 

större möjligheter att påverka resultatvolatiliteten och vinstutjämna än mindre goodwillintensiva 

företag och företag utan goodwill, varför vi använder goodwillintensitetsmåttet i modellen. Enligt 

hypotes GWI föreligger det ett negativt samband mellan den oberoende och den förklarande 

variabeln, vilket innebär att vi förväntar oss att goodwillintensiva företag uppvisar lägre 

resultatvolatilitet.  

 

3.1.3 Kontrollvariabler 

Naturligtvis finns det ett stort antal faktorer som påverkar ett företags resultatvolatilitet. Med hänsyn 

till denna studies omfattning och urvalsstorlek är det dock inte möjligt att inkludera samtliga, varför 

vi väljer ut de faktorer som förefaller centrala inom tidigare forskning. Dessa utgör kontrollvariabler i 

regressionsmodellen. Variablerna vi inkluderar är storlek, kassaflödesvolatilitet och exogena chocker 

(år).  



 17 

Storlek 

Tidigare studier har visat att det finns ett tydligt samband mellan ett företags storlek och 

resultatvolatilitet (Fama & French, 2004; Donelson & Resutek, 2013). Fama & French (2004) 

studier visar att intäkter för små företag är mer volatila. En extrem resultatutveckling är mindre vanlig 

för stora företag varför resultatvolatiliteten för dessa generellt är lägre (Fama & French, 2004). 

Donelson & Resutek (2013) använder storlek på företag som en kontrollvariabel när de undersöker 

om de genom den historiska resultatvolatiliteten kan estimera framtida resultat. Författarna finner att 

resultatvolatilitet korrelerar negativt med företagsstorlek. Av den anledningen inkluderas även ett 

storleksmått i den här studiens regressionsmodell. Storlek operationaliseras likt AbuGhazaleh et al. 

(2011) som den naturliga logaritmen av företagets redovisade totala tillgångar. 
 

Kassaflödesvolatilitet 
 
Av uppenbara skäl har kassaflödet en stor inverkan på ett företags resultat. Ett flertal studier har 

beskrivit ett starkt samband mellan kassaflödesvolatilitet och resultatvolatilitet (Minton et al., 2002; 

Tan & Sidhu, 2012). Minton et al. (2002) finner att bolag med historiskt hög kassaflödesvolatilitet 

visar lägre framtida vinster, samt högre resultatvolatilitet. Tan & Sidhu (2012) menar att det 

framförallt är företag med stora fluktuationer i kassaflödet som vinstutjämnar. Företag med en stabil 

efterfrågan och där den tekniska utvecklingen går långsamt har ett mindre behov av att manipulera 

redovisningen. Företag med stor volatilitet i kassaflödet däremot har ett stort behov av att minska 

variationen i rapporterade resultat genom redovisningsmässiga justeringar. Kassaflödevolatiliteten är 

också en viktigt kontrollvariabel med hänsyn till teorin om income smoothing. Vinstutjämnande 

initiativ som påverkar kassaflödet benämns real smoothing och fångas därmed upp av dennna 

variabel vilket bidrar till att isolera vinstutjämning av typen artificial smoothing. Vi använder likt Tan 

& Sidhu (2012) det operativa kassaflödet vid beräkning av kassaflödesvolatiliteten. 

Kassaflödesvolatilitet operationaliseras som standardavvikelsen av det operativa kassaflödet för 

verksamheten deflaterat med totala tillgångar för observationsåret och de fyra föregående åren, se 

formel 3.  

Formel 3. Kassaflödesvolatilitet 

𝐾𝑓𝑉𝑜𝑙!     =   𝜎  (𝐾𝐹!!!  /  𝑇𝑇!!!    +,… ,+  𝐾𝐹!  /  𝑇𝑇!  )  
 

KfVol = Kassaflödesvolatilitet 
σ = Standardavvikelse 
KF = Kassaflöde från den operationella verksamheten 
TT = Totala tillgångar 
t = Observationsår 
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Exogena chocker 

Företag verksamma i miljöer som präglas av stora ekonomiska chocker uppvisar en högre 

resultatvolatilitet och får således ett mindre förutsägbart resultatmönster (Dichev & Tang, 2009). För 

att identifiera exogena chocker inkluderas en variabel för tid som fångar upp tidsspecifika händelser 

som påverkat företagets prestation under den angivna tidsramen. Tidsramen för den här studien är 

åren 2005-2012. Finanskrisåren 2008-2009 kan betraktas som en exogen chock som sannolikt 

påverkat företagen på Stockholmsbörsen. Med syfte att fånga upp årsvisa förändringar i volatilitet 

inkluderas därför den dikotoma variabeln D.ÅR som kan anta värdet 0 eller 1 i regressionsmodellen. 

Samtliga observationer kategoriseras efter vilket år de tillhör, 2009, 2010, 2011 eller 2012. 

  
3.2 Forskningshypotes V IN ST 
 
För att pröva forskningshypotes VINST delas observationerna upp i två grupper. De som enligt vår 

definition gjort onormalt stora vinster i den ena, och övriga i den andra. Vi definierar vilka som gjort 

onormalt stora vinster på samma sätt som AbuGhazaleh et al. (2011). Först beräknas företagets 

relativa vinstförändring genom att deflatera förändringen i företagets resultat (resultat före räntor, 

skatter, avskrivningar och nedskrivningar) från år t-1 till t, med totala tillgångar i slutet av t-1, se 

formel 4. Resultatmåttet som används benämns EBITDA i databasen Datastream, varifrån data till 

studien inhämtas. 

 

Formel 4. Relativ förändring av EBITDA 

∆𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣  𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = ((𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴!   − 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴!!!)  /  𝑇𝑇!!!  ) 
 

  ∆ = Förändring 
 EBITDA = Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar 
 t = Observationsår 
 TT = Totala tillgångar 

 

 

De observationer vars ∆𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣  𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 är högre än medianvärdet för hela urvalet anses ha gjort 

onormalt stora vinster och kodas med dummyvariabeln 1. De observationer vars ∆𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣  𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 

är lägre än medianvärdet för urvalet anses inte ha gjort onormalt stora vinster och kodas med 

dummyvariabeln 0. Se formel 5. Likt AbuGhazaleh et al. (2011) används median istället för 

medelvärde för att extremvärden inte ska påverka utfallet.  
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Formel 5. Onormalt stor vinst 

𝑂𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡  𝑠𝑡𝑜𝑟  𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡     = ∆𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣  𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 > 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛  𝑓ö𝑟  ∆𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣  𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 

 

Enligt forskningshypotes VINST gör gruppen som gör onormalt stora vinster också större 

nedskrivningar av goodwill än gruppen som inte gör onormalt stora vinster. Nedskrivningar av 

goodwill operationaliseras i likhet med Broberg et al. (2011) som nedskrivning av goodwill deflaterat 

med totala tillgångar t-1, se formel 6. Det relativa måttet medför att värdet blir jämförbart mellan 

företag av olika storlek.  

 

Formel 6. Relativ nedskrivning av goodwill 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣  𝑛𝑒𝑑𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑎𝑣  𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙     =
𝑁𝑒𝑑𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑎𝑣  𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟!!!
 

 

Slutligen ställs grupperna mot varandra i ett statistiskt t-test som redovisar skillnaden mellan 

medelvärdet för gruppernas relativa nedskrivningar av goodwill. Enligt nollhypotesen föreligger ingen 

skillnad mellan medelvärdet för gruppernas relativa nedskrivningar av goodwill. Nollhypotesen 

förkastas och forskningshypotesen accepteras således om gruppen som gjort onormalt stora vinster 

även gjort signifikant större relativa nedskrivningar av goodwill än gruppen som inte gjort onormalt 

stora vinster. 

 

3.2 Urval och datainsamling 
 

3.2.1 Urval 

Populationen som undersöks i forskningshypoteserna GWI och VINST är företag noterade på 

Stockholmsbörsen. Tidsramen utgör, med anledning av införandet av IFRS regelverk i Sverige, 

räkenskapsår 2005 till 2012. Som nämnt tidigare beräknas resultatvolatilitet i hypotes GWI för varje 

observation likt Dichev & Tang (2009) och Hunt et al. (2000) baserat på en femårig resultathistorik. 

År 2009 utgör således det första tillgängliga observationsåret sedan införandet av IFRS som uppfyller 

detta kriterium. Vid insamlingstillfället är räkenskapsår 2012 det sista året med tillgängliga 

årsredovisningar för populationen. Urvalet för forskningshypotes GWI utgör således bolag noterade 

på Stockholmsbörsen 2009-2012, vilket initialt resulterar i 1032 företagsår som hanteras som 

enskilda observationer. Av dessa har 137 observationer ofullständig data för resultat, totala tillgångar, 
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goodwill eller eget kapital och faller därför bort. Kreditinstitut måste utöver IFRS även följa ”lagen 

om årsredovisning för kreditinstitut och värdepappersbolag” vilket påverkar jämförbarheten med 

andra företag. Därför utesluts kreditinstitut från undersökningen, vilket resulterar i ett bortfall på 24 

observationer. Det slutliga urvalet efter bortfall resulterar i 871 observationer, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Urval hypotes GWI 

  Antal observationer 

Antal företagsår 1032   

Ofullständig data -137 

Kreditinstitut -24 

Slutligt urval 871 

 

 

Urvalet för forskningshypotes VINST utgörs av företag som har gjort goodwillnedskrivningar under 

den angivna tidsramen, år 2005-2012, vilket initialt resulterar i 213 observationer. 12 observationer 

är kreditinstitut och faller därför bort enligt samma kriterium som ovan. Företag med ofullständig 

data för resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) eller totala 

tillgångar utesluts, vilket resulterar i ett bortfall på 41 observationer. Det leder till ett slutligt urval på 

160 observationer, se tabell 2. 

 

 

Tabell 2. Urval hypotes VINST 

  Antal observationer 

Antal företagsår med goodwillnedskrivningar 213  

Kreditinstitut  

Ofullständig data 

-12 

-41 

Slutligt urval 160 
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3.2.2 Datainsamling 

Copeland (1968) föreslår tre datainsamlingsmetoder för att studera förekomsten av income 

smoothing. (1) Samla in direkt från företagsledningen genom intervjuer, enkäter eller observationer. 

(2) Kontakta revisorer och andra sakkunniga inom området, eller (3) undersöka sekundärdata. Med 

utgångspunkt i forskningshypotesernas utformning tillämpas den sistnämnda metoden i denna 

studie. Nödvändig sekundärdata inhämtas från databaserna Datastream och Retriever. All data 

förutom goodwillposten hämtas från Datastream. Uppgift om goodwillposten för varje observation 

hämtas från Retreiver, då uppgift om denna inte finns tillgänglig via Datastream. En redovisning av 

vilka koder som används för inhämtning av data från Datastream finns tillgänglig i bilaga 1.  
 

3.6 Deskriptiv statistik och bearbetning av data  
 
Parametriska test förutsätter att urvalet dras från en normalfördelad population, varför även urvalet 

för varje variabel bör vara normalfördelad (Saunders et al., s. 510). I följande stycken presenteras den 

deskriptiva statistiken för modellernas variabler samt en beskrivning av dess normalfördelning. 

Därefter beskrivs hur datan bearbetats för att öka graden av normalfördelning. 
 

3.6.1 Hypotes GWI 
  

Tabell 3. Deskriptiv statistik GWI 

Panel A. Före winsorizing och logaritmering av storleksvariabeln 
Variabel 𝒙 s Q1 Q2 Q3 𝒙-Q2 Skewness Kurtosis 

Storlek (MSEK) 14 840 39 489 448 1 557 9 233 13 284 10,171 116,741 
Goodwillintensitet 0,355 0,545 0,000 0,188 0,600 0,167 7,835 133,871 
Resultatvolatilitet 0,096 0,139 0,026 0,046 0,095 0,051 3,102 10,983 
Kassaflödesvolatilitet 0,070 0,090 0,027 0,047 0,079 0,023 5,551 44,068 

Panel B. Efter winsorizing och logaritmering av storleksvariabeln 
Variabel 𝒙 s Q1 Q2 Q3 𝒙-Q2 Skewness Kurtosis 

Storlek (Log) 14,579 1,947 13,035 14,267 16,073 0,312 0,300 -0,924 
Goodwillintensitet 0,334 0,381 0,000 0,192 0,604 0,143 0,823 -0,199 
Resultatvolatilitet 0,088 0,110 0,026 0,046 0,095 0,042 2,232 4,184 
Kassaflödesvolatilitet 0,062 0,049 0,027 0,046 0,079 0,016 1,501 1,795 
x = medelvärde, s = standardavvikelse, Q1 = 25e percentilen, Q2 = median, Q3 = 75e percentilen, x-Q2 = medelvärde - median 
Skevhet >(<) 0 = variabeln är positivt (negativt) skev, kurtosis >(<) 0 = leptokurtosisk (platykurtosisk) 

År  2009 2010 2011 2012  

Antal observationer 203 212 226 230 (n=871) 
  

Panel A visar deskriptiv statistik för urvalet i hypotes GWI, före winsorizing och logaritmering av storleksvariabeln.  
Panel B visar deskriptiv statistik för urvalet i hypotes GWI efter bearbetning, som utgör underlaget för den multipla 
regressionsmodellen. 
Variabeldefinitioner: storlek = totala tillgångar t-1, goodwillintensitet = goodwill/eget kapital,  
resultatvolatilitet =  σ  (ROA!!!  +,… ,+  ROA!), kassaflödesvolatilitet =  σ  (KF!!!  /  TT!!!    +,… ,+  KF!  /  TT!  ). 
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Deskriptiv statistik för variablerna i den multipla regressionsmodellen presenteras i tabell 3. Panel A 

visar att medelvärdet är skilt från medianen för samtliga variabler, vilket innebär att variabeln inte 

kan anses normalfördelad. Skillnaden är störst för variabeln storlek, vilket indikerar att det 

förekommer extremvärden i urvalet som påverkar medelvärdet, eller att den bakomliggande 

populationen inte är normalfördelad. För att ytterligare undersöka variablernas fördelning 

kontrollerar vi för kurtosis och skewness. Kurtosis är ett mått på hur fördelningen för variabeln ser ut 

i relation till normalfördelning (Saunders et al., s. 495). En toppigare fördelning ger ett positivt 

kurtosisvärde, vilket benämns leptokurtosisk. En plattare fördelning än normalfördelning ger ett 

kurtosisvärde som är lägre än 0 och benämns platykurtosisk (Saunders et al., s. 495). Kolumnen 

skewness visar hur skeva variablerna är i förhållande till en normalfördelning. Ett positivt värde 

indikerar att fördelningen har en positiv skevhet medan ett negativt värde visar att fördelningen har 

en negativ skevhet. Panel A i tabell 3 visar att samtliga variabler är leptokurtosiska. Särskilt 

variablerna storlek och goodwillintensitet, med värde på 116,741 respektive 133,871. Samtliga 

variabler uppvisar även en positiv skevhet. Slutsatsen av panel A är att variablerna inte kan anses vara 

normalfördelade vilket kan bero på effekten av ett fåtal extremvärden. 

 

För att öka graden av normalfördelning winsoriseras variablerna på 1-procentnivån. Det innebär att 

vi för varje undersökningsår byter ut en procent av de mest extrema observationerna i topp och 

botten för varje variabel, mot värdet som identifieras på den 99:e och 1:a percentilen. Ett värde som 

är extremt för ett undersökningsår är inte nödvändigtvis ett extremvärde för ett annat, varför vi 

tillämpar årsvis winsorizing. Likt AbuGhazaleh et. al (2011) logaritmeras storleksvariabeln för att 

göra den mer normalfördelad. Till skillnad från de andra variablerna är den inte deflaterad, utan 

baserad på ett absolut tal. Den deskriptiva statistiken för urvalet efter logaritmering av 

storleksvariabeln samt årsvis winsorizing presenteras i panel B. Kolumnen 𝒙-Q2 visar att differensen 

mellan medelvärdet och medianen nu är mindre vilket innebär att variablerna är mer 

normalfördelade jämfört med före winsorizing. Efter bearbetningen visar variablerna också lägre 

skewness och kurtosis. Den bearbetade datan, som redovisas i panel B, utgör underlaget för den 

multipla regressionsmodellen.  
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3.6.2 Hypotes VINST 

Tabell 4. Deskriptiv statistik VINST 

Panel A. Före winsorizing 
Variabel 𝒙 s Q1 Q2 Q3 𝒙-Q2 Skewness Kurtosis 

Goodwillnedskrivning 4,987 12,779 0,106 0,479 3,205 4,509 4,644 25,255 

Panel B. Efter winsorizing 
Variabel 𝒙 s Q1 Q2 Q3 𝒙-Q2 Skewness Kurtosis 

Goodwillnedskrivning 3,800 7,082 0,106 0,479 3,205 3,321 2,334 4,439 
x = medelvärde, s = standardavvikelse, Q1 = 25e percentilen, Q2 = Median, Q3 = 75e percentilen, x-Q2 = medelvärde - median 
Skevhet >(<) 0 = variabeln är positivt (negativt) skev, kurtosis >(<) 0 = leptokurtosisk (platykurtosisk) 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

Antal observationer 23 15 26 28 25 29 14 (n=160) 
 

Panel A visar deskriptiv statistik för urvalet i hypotes VINST före winsorizing.  
Panel B visar deskriptiv statistik för urvalet i hypotes VINST, som utgör underlaget för det parametriska t-testet.  
Variabeldefinition: goodwillnedskrivning = nedskrivning av goodwill/totala tillgångar t-1. 
 

Deskriptiv statistik för variabeln goodwillnedskrivning presenteras i tabell 4. Panel A visar att 

medelvärdet är skilt från medianen, vilket indikerar att det förekommer extremvärden i urvalet som 

har stor påverkan på medelvärdet, eller att den bakomliggande populationen inte är normalfördelad. 

Tabellen visar också att variabeln är leptokurtosisk, med ett värde på 25,255, samt positivt skev. 

Variabeln kan därmed inte anses normalfördelad varför vi även för denna variabel utför winsorisering 

på 1-procentsnivån. Panel B visar spridningen för variabeln goodwillnedskrivning efter 

winsoriseringen. Skillnad mellan medelvärde och median har minskat från 4,509 till 3,321. Kurtosis 

minskade från 25,255 till 4,439 och skewness från 4,644 till 2,334. Variabeln är således nu mer 

normalfördelad än före bearbetning.  
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4. Empiriskt resultat och analys 
 
I följande kapitel presenteras resultat och analys från de utförda testerna. Inledningsvis beskrivs 

utfallet från de statistiska testen. Utifrån resultatet prövas sedan forskningshypoteserna. 

Avslutningsvis diskuteras utfallet av hypotesprövningen i en jämförelse med tidigare forskning. För 

att förtydliga analysen i följande sektion presenteras hypoteserna med nollhypotesen inkluderad, 

innan de statistiska testerna analyseras. 

 

4.1 Korrelationsanalys 
 
Nollhypotes GWI: Det föreligger inte ett negativt samband mellan goodwillintensitet och 

resultatvolatilitet bland företagen på Stockholmsbörsen. 

Forskningshypotes GWI: Det föreligger ett negativt samband mellan goodwillintensitet och 

resultatvolatilitet bland företagen på Stockholmsbörsen. 

 
 

Analysen av forskningshypotes GWI inleds med Pearsons bivariata korrelationsanalys, som visar 

vilken riktning och styrka sambandet mellan två enskilda variabler har.  

 

Tabell 5. Korrelationsanalys, forskningshypotes GWI  

 Resultatvolatilitet Goodwillintensitet Kassaflödesvolatilitet Storlek 
Resultatvolatilitet 1    
Goodwillintensitet -0,193** 1   
Kassaflödesvolatilitet  0,478** -0,229** 1  
Storlek -0,283**  0,072* -0,540** 1 
** Korrelationen är signifikant på 1 %-nivån.  (n=871) 
* Korrelationen är signifikant på 5 %-nivån.  

 
Tabell 5 visar att kassaflödesvolatilitet och storlek har starkast korrelation med -0,54, vilket är 

signifikant på 1-procentnivån. Korrelationen understiger dock gränsvärdet 0,9 vilket gör att risken 

för multikollinearitet är låg (Saunders et al., 2012, s. 524). Enligt förväntningarna korrelerar både 

kassaflödesvolatilitet och storlek mer med resultatvolatiliteten än vad goodwillintensitet gör, båda 

signifikanta på 1-procentnivån. Goodwillintensitet uppvisar negativ korrelation med 

resultatvolatilitet med -0,193, signifikant på 1-procentnivån. Sambandet överensstämmer med 

förväntningarna enligt hypotesen.  
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Under nästa rubrik fördjupar vi analysen genom regressionsmodellen där kontrollvariabler 

inkluderas. 

 

4.2 Multipel regressionsanalys 

 
Tabell 6. Multipel regressionsanalys, forskningshypotes GWI  

Beroende variabel: Resultatvolatilitet 
Oberoende variabler 

 
Förväntat tecken 

 
Beta 

 
t 

 
Signifikans 

 
VIF 

Goodwillintensitet -   -0,090** -2,936 0,003 1,062 
Kassaflödesvolatilitet +    0,436** 11,998 0,000 1,496 
Storlek - -0,041 -1,170 0,243 1,419 
År 2009 ? -0,019 -0,533 0,594 1,448 
År 2010 ? -0,006 -0,168 0,687 1,456 
År 2011 ?  0,008 0,212 0,680 1,471 
Justerad R2 = 0,232  Modellens signifikans = 0,000     (n=871)  
 

** Korrelationen är signifikant på 1 %-nivån. 
* Korrelationen är signifikant på 5 %-nivån. 
 
 
Tabell 6 redovisar utfallet från regressionsmodellen. Modellen är signifikant på 1-procentnivån. Det 

justerade R2 -värdet på 0,232 betyder att de oberoende variablerna tillsammans förklarar 23,2 procent 

av variationen för den beroende variabeln resultatvolatilitet. De låga VIF-värdena i den högra 

kolumnen visar att det inte förekommer någon hög multikollinearitet i modellen. Ett VIF-värde över 

10 indikerar hög multikollinearitet (Saunders et al., 2012 s. 525). Det går därmed att inkludera de 

oberoende variablerna i samma regression utan att det skapas autokorrelation.  

 

Regressionsanalysen visar, överensstämmande med förväntningarna, att kassaflödesvolatilitet påverkar 

resultatvolatilitet i stor utsträckning. Betavärdet 0,436 innebär att 100 procents ökning i 

kassaflödesvolatilitet ökar resultatvolatiliteten med 43,6 procent, signifikant på 1-procentnivån. 

Mindre väntat är dock att varken storlek eller någon av dummyvariablerna har en signifikant 

påverkan på den beroende variabeln resultatvolatilitet. Modellens förklarande variabel, 

goodwillintensitet, visar ett negativt samband med resultatvolatilitet för de 871 observationerna i 

urvalet. Betavärdet för goodwillintensitet är -0,090 och statistiskt signifikant på 1-procentnivån 

varför nollhypotesen förkastas och forskningshypotes GWI accepteras. Vår undersökning av 

Stockholmsbörsen för räkenskapsåren 2009-2012 visar således att ju större andel goodwillposten 

utgör av eget kapital, desto lägre resultatvolatilitet har företaget.  
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4.3 Robusthetstest GWI 
 
Goodwillintensitet definierat som goodwill deflaterat med eget kapital är ett mått på hur stor andel 

goodwill utgör av företagets egna kapital, och således hur stor påverkan antaganden vid 

nedskrivningsprövningen av goodwill har på företagets förmögenhet. Goodwillintensitet är ett 

jämförbart nyckeltal på hur viktig goodwillposten är för företagen, oavsett storlek. För att öka 

studiens tillförlitlighet utförs ytterligare en korrelations- och regressionsanalys där goodwillintensitet 

för urvalet definieras med ett annat relativitetsmått, som goodwill deflaterat med totala tillgångar. 

Finns ett signifikant samband även med en alternativ definition indikerar det att posten goodwill har 

en reell påverkan på resultatvolatilitet. Tabell 7 visar utfallet från korrelationsanalysen med den 

alternativa definitionen.  

 

Tabell 7. Korrelationsanalys – Robusthetstest GWI 

 Resultatvolatilitet Goodwillintensitet Kassaflödesvolatilitet Storlek 
Resultatvolatilitet 1    
Goodwillintensitet -0,180** 1   
Kassaflödesvolatilitet  0,478** -0,249** 1  
Storlek -0,283**  0,068* -0,540** 1 
** Korrelationen är signifikant på 1 %-nivån.  (n=871) 
* Korrelationen är signifikant på 5 %-nivån.  
 
 

Korrelationen mellan goodwillintensitet och resultatvolatilitet är -0,180, vilket är en aning lägre än 

det föregående testet som visade en korrelation på -0,193. Likt den tidigare analysen är korrelationen 

signifikant på 1-procentnivån. Trots förändrad definition av goodwillintensitet kvarstår alltså en 

signifikant negativ korrelation. I nästa stycke analyseras utfallet från regressionsanalysen baserat på 

den alternativa definitionen av goodwillintensitet. 

 
Tabell 8. Multipel regressionsanalys – Robusthetstest GWI  

Beroende variabel: Resultatvolatilitet 
Oberoende variabler 

 
Förväntat tecken 

 
Beta 

 
t 

 
Signifikans 

 
VIF 

Goodwillintensitet -  -0,068* -2,207 0,028 1,074 
Kassaflödesvolatilitet +    0,440** 11,999 0,000 1,515 
Storlek - -0,041 -1,158 0,243 1,422 
År 2009 ? -0,018 -0,503 0,594 1,448 
År 2010 ? -0,004 -0,102 0,687 1,455 
År 2011 ?  0,010 0,276 0,680 1,469 
Justerad R2 = 0,229  Modellens signifikans = 0,000     (n=871)  
 

** Korrelationen är signifikant på 1 %-nivån. 
* Korrelationen är signifikant på 5 %-nivån. 
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Tabell 8 visar att modellen har en justerad förklaringsgrad på 0,229, vilket är marginellt mindre än 

modellen med den tidigare definitionen av goodwillintensitet. Goodwillintensiteten har en negativ 

påverkan på resultatvolatilitet med betavärdet -0,068. Utfallet är signifikant på 5-procentnivån vilket 

kan jämföras med det tidigare utfallet med ett betavärde på -0,090 som var signifikant på 1-

procentnivån. Trots ändrad definition har goodwillintensitet en negativ påverkan på resultatvolatilitet 

även när kontrollvariabler inkluderats. Resultatet visar att goodwillintensiteten påverkar fluktuationer 

i resultat oavsett om goodwillposten deflateras med eget kapital eller med totala tillgångar.  

 

4.4 Parametriskt t-test 
 
Nollhypotes VINST: Företag på Stockholmsbörsen som gör onormalt stora vinster före 

nedskrivningar, gör ej större nedskrivningar av goodwill än företag som inte gör onormalt stora 

vinster före nedskrivningar. 

Forskningshypotes VINST: Företag på Stockholmsbörsen som gör onormalt stora vinster före 

nedskrivningar, gör större nedskrivningar av goodwill än företag som inte gör onormalt stora vinster 

före nedskrivningar. 
 

 
Tabell 9 redovisar utfallet från det parametriska t-testet för hypotes VINST. Tabellen visar 

medelvärdet och standardavvikelsen för hur stora relativa nedskrivningar grupperna gjort av goodwill. 

 
Tabell 9. Parametriskt t-test, forskningshypotes VINST 

Variabel 𝒙 s n  t Signifikans 
Relativ nedskrivning av goodwill grupp Ej onormalt stor vinst (%) 6,681 9,023 80    
Relativ nedskrivning av goodwill grupp Onormalt stor vinst (%) 0,918 1,643 80    
Differens 5,763    5,620 0.000 
x = medelvärde, s = standardavvikelse, n = antal observationer       (n=160) 

 

Gruppen som enligt definition inte har gjort onormalt stora vinster har i genomsnitt skrivit ner 6,681 

procent av goodwill i förhållande till totala tillgångar, medan gruppen som har gjort onormalt stora 

vinster i genomsnitt skrivit ned 0,918 procent. Utfallet är inte överensstämmande med 

förväntningarna i forskningshypotes VINST, där gruppen som gör onormalt stora vinster förväntas 

skriva ner relativt mer goodwill. Av de företag som gjort nedskrivningar åren 2005-2012 har gruppen 

som gjort onormalt stora vinster ej skrivit ner signifikant mer goodwill än den andra gruppen. Vi 

förkastar därför forskningshypotes VINST. Vår undersökning av Stockholmsbörsen för 
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räkenskapsåren 2005-2012 visar således att företag som gjort onormalt stora vinster inte gjort relativt 

större nedskrivningar av goodwill än företag som inte gjort onormalt stora vinster. 

 

4.5 Robusthetstest V IN ST 
 
I forskningshypotes VINST definieras en onormalt stor vinst likt AbuGhazaleh et al. (2011) som 

resultatförändringen deflaterat med totala tillgångar t-1. Kvotvärdet jämförs med de andra 

observationernas relativa resultatförändringar. Urvalet delas vid medianvärdet för den relativa 

förändringen, vilket leder till att hälften av observationerna enligt definitionen gör en onormalt stor 

vinst. Potentiellt kan definitionen leda till en missvisande analys från det statistiska testet om samtliga 

företag präglas av ett dåligt konjunkturläge. Företagsledningen i ett företag som placerats i gruppen 

med onormalt stora vinster upplever inte nödvändigtvis att de själva gjort en onormalt stor vinst bara 

för att de presterar bättre i relation till de andra företagen. Resonemanget leder till att 

företagsledningen enligt teorin om artificial smoothing inte nödvändigtvis har incitament att skriva 

ner goodwill, bara för att de placerats i gruppen som gjort onormalt stora vinster. Med anledningen 

av detta utför vi ytterligare ett test med en alternativ definition av en stor vinst. 

 

Stalebrink (2007) undersökte förekomsten av income smoothing bland svenska kommuner. I studien 

definieras en stor vinst som en vinst, beräknad före justering för avskrivningar och nedskrivningar, 

som överstiger 5 procent av företagets ingående totala tillgångar. Vi tillämpar samma definition i 

robusthetstestet för forskningshypotes VINST. Tabell 10 visar utfallet från t-testet. 

 

Tabell 10. Parametriskt t-test – Robusthetstest VINST 

Variabel 𝒙 s n  t Signifikans 
Relativ nedskrivning av goodwill grupp Ej onormalt stor vinst (%) 3,439 6,589 60    
Relativ nedskrivning av goodwill grupp Onormalt stor vinst (%) 4,016 7,385 100    
Differens 0,577    0,513 0,609 
x = medelvärde, s = standardavvikelse, n = antal observationer       (n=160) 

 
Tabell 10 visar att 100 observationer gjort stora vinster enligt den alternativa definitionen. Gruppen 

som gjort stora vinster har i genomsnitt skrivit ner 4,016 procent goodwill deflaterat med totala 

tillgångar t-1. De 60 observationer som inte gjort stora vinster har i genomsnitt skrivit ner 3,439 

procent goodwill deflaterat med totala tillgångar t-1. Skillnaden på 0,577 procent har en signifikans 
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på 0,609, vilket innebär att skillnaden i medelvärdet mellan grupperna inte är signifikant. Resultatet 

ger därmed inget stöd för forskningshypotes VINST. 

 

4.7 Resultatdiskussion 
 
Regressionsanalysen visar att goodwillintensiva företag har en signifikant lägre resultatvolatilitet än 

företag med mindre andel goodwill av eget kapital, varför vi accepterar forskningshypotes GWI. 

Resultatet är signifikant på 1-procentnivån när vi inkluderar tre kontrollvariabler. Robusthetstestet 

visar att också när goodwillintensitet definieras som goodwill deflaterat med totala tillgångar är 

sambandet signifikant. Resultatet är intressant och indikerar att den givna flexibiliteten vid 

nedskrivningsprövning av goodwill utnyttjas för att minska resultatvolatiliteten. Förutsatt att den 

”icke manipulerade” resultatvolatiliteten generellt är lika mellan goodwillintensiva och mindre 

goodwillintensiva företag i urvalet, kan sambandet förklaras av vinstutjämnande initiativ härrörande 

till opportunistisk hantering av goodwillposten. Allt annat lika, finner vi ingen anledning att tro att 

den ”icke manipulerade” resultatvolatiliteten skulle skilja sig mellan företag med hög 

goodwillintensitet och företag med låg goodwillintensitet, således kan resultatet betraktas som en 

indikation på att artificial smoothing förekommer på Stockholmsbörsen.  

 

Studiens resultat ger därmed visst stöd för tidigare forsknings farhågor att goodwillposten utnyttjas 

för earnings management (Carlin & Finch, 2011; Wines et al., 2007). I likhet med Broberg et al. 

(2011) finner vi indikationer på att svenska företag använder nedskrivningsprövningen av goodwill 

som ett verktyg för att reglera vinst. I Graham et al. (2005) studier av den amerikanska marknaden 

erkände 78 procent av de tillfrågade företagsledarna att de kunde tänka sig företa ekonomiska 

åtgärder som kunde få negativa konsekvenser på lång sikt till förmån för att uppnå jämna resultat. 

Potentiellt föreligger ett liknande synsätt bland företagsledare på den svenska marknaden, vilket 

skulle kunna vara en förklaring till studiens resultat och förekomsten av artificial smoothing. Motiven 

är enligt Grahams studie att företagsledare har incitament att upprätthålla låg resultatvolatilitet för att 

minska investerares uppfattade risk om företaget, samt för att skapa bättre förhandlingsvillkor med 

intressenter.  

 

Fundenberg & Tiroles (1995) beskriver anställningstrygghet som ett av de främsta motiven till att 

eftersträva låg resultatvolatilitet. En jämn resultatutveckling premieras av aktieägarna vilket ökar 

sannolikheten för fortsatt anställning. Den undersökta tidsramen präglades, som bekant, av en global 
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finanskris, vilket kan ha bidragit till minskad anställningstrygghet. Potentiellt har denna 

omständighet uppmuntrat till vinstutjämnande initiativ av företagsledare. 

 

Modellens justerade förklaringsgrad visar dock att inkluderade variabler endast förklarar 23,2 procent 

av variationen, vilket betyder att det är många andra faktorer som påverkar ett företags 

resultatvolatilitet. Det är också viktigt att reservera för att skillnaden i resultatvolatilitet mellan 

goodwillintensiva företag och övriga, potentiellt kan förklaras av det som Eckel (1981) benämner 

natural smoothing. En stor goodwillpost hänger sannolikt ihop med att företaget gjort många eller 

stora företagsförvärv. Många olika verksamheter och enheter, kanske på olika marknader, innebär en 

spridning av risker i intäktsflödet. Det kan alltså ske en högre grad av naturlig utjämning i 

resultatvolatilitet i goodwillintensiva företag än företag med en homogen, lågdiversifierad verksamhet. 

Kontrollvariabeln kassaflödesvolatilitet inkluderas för att fånga upp en del av detta, men för att med 

säkerhet isolera natural smoothing från artificial smoothing krävs en mer omfattande studie av de 

variabler som påverkar resultatvolatilitet.  

 

I hypotes VINST testar vi om företag med onormalt stora vinster före nedskrivningar gör relativt 

större nedskrivningar av goodwill än företag med normala vinster eller förluster. Det parametriska t-

testet visar att det föreligger en signifikant skillnad mellan grupperna, men att denna skillnad är i 

strid med vad forskningshypotesen påstår, varför den förkastas. Vi finner således inget stöd för att 

artificial smoothing genom stora goodwillnedskrivningar förekommer på Stockholmsbörsen. 

Resultatet är inte överensstämmande med AbuGhazaleh et al. (2011) resultat från studier av brittiska 

företag, som fann ett signifikant samband mellan onormalt stora vinster och goodwillnedskrivningar. 

Det är också delvis i strid med Fundenbergs & Tiroles (1995) forskningsresultat kring income 

smoothing som gör gällande att företagsledningar har incitament att göra en stor nedskrivning ett 

resultatmässigt mycket bra år för att undvika att behöva göra det vid ett sämre år. Oberoende av om 

de faktiskt har incitamenten tyder inte vår studies resultat på att företagsledare utnyttjar flexibiliteten 

för att göra stora nedskrivningar ett resultatmässigt onormalt bra år.  

 

Vidare konstaterar vi, likt Gauffin & Törnsten (2010b), att företagen på Stockholmsbörsen generellt 

har gjort mycket få och små nedskrivningar av goodwill under den undersökta perioden. Det är 

därmed mindre sannolikt att goodwillnedskrivningar utnyttjats i någon större utsträckning för att 

utjämna stora vinster. Däremot kan de uteblivna nedskrivningarna i sig indikera att företagen 

underlåtit att genomföra rimliga nedskrivningar för att minska belastningen på resultaträkningen 
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under ekonomisk svåra perioder. Det vill säga, företagen i urvalet har primärt utnyttjat diskretionen 

kring goodwillposten, för att mildra förluster eller oväntat låga resultat, snarare än för att reducera 

stora vinster. Givet att det föreligger så praktiseras artifical smoothing primärt i syfte att minska 

förluster snarare än för att jämna ut onormalt stora vinster. I detta avseende ger studiens resultat stöd 

åt Fundenbergs & Tiroles (1995) uppfattning att företagsledare har incitament att underlåta att göra 

en nedskrivning ett sämre år, för att skjuta fram nedskrivningen till ett mer passande tillfälle. Det 

relativt stora bortfallet i hypotes VINST gör dock att resultat bör betraktas med försiktighet. 

 

Slutligen, en viktig reservation med anledning av studiens utformning. Den kvantitativa ansatsen gör 

att vi endast kan uttala oss om statistiska mönster som indikerar vinstutjämning. Tidigare forskning 

har beskrivit svårigheten med att bevisa förekomsten av earnings management (Eckel, 1981; Healy & 

Wahlen, 1998). Det är problematiskt att studera förekomsten av opportunistiskt beteende genom 

statistiska metoder eftersom de bakomliggande motiven till ett agerande är okänt. Generellt är det 

väldigt svårt att identifiera vinstutjämnade initiativ eftersom det är svårt att uttala sig om hur data sett 

ut om det med säkerhet inte förekommit någon manipulering.  

 

5. Slutsats 
 

I den här studien undersöks om det finns indikationer på att det i samband med 

nedskrivningsprövning av goodwill förekommer artificial smoothing på Stockholmsbörsen. En 

uppfattning om förhållandet mellan goodwillintensitet och resultatvolatilitet samt relationen mellan 

onormalt stora vinster och nedskrivningar av goodwill bidrar till att belägga förekomsten av 

fenomenet.  

 

Regressionsanalysen påvisar ett signifikant negativt samband mellan variablerna goodwillintensitet 

och resultatvolatilitet varför nollhypotesen förkastas och forskningshypotes GWI accepteras. 

Överensstämmande med tidigare forskning, finner vi alltså indikationer på att artificial smoothing 

förekommer i samband med nedskrivningsprövning av goodwill. Det parametriska t-testet visar att 

företagen i vårt urval med onormalt stora vinster inte gör större nedskrivningar än företag med 

förluster eller normala vinster. Vi finner således inget stöd för forskningshypotes VINST, varför 

denna förkastas. I strid med tidigare forskning visar inte vårt resultat att företag utnyttjar 

goodwillnedskrivningar för att jämna ut onormalt bra resultat.  
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Den sammantagna slutsatsen utifrån utfallet i de två forskningshypoteserna är att artificial 

smoothing, i den mån det praktiseras i samband med goodwillnedskrivningar på Stockholmsbörsen, 

primärt utnyttjas med syfte att minska förluster och inte för att utjämna onormalt bra resultat.  

 

5.1 Förslag till framtida forskning 
 
Den här undersökningen har identifierat ett intressant samband som indikerar att 

nedskrivningsprövning av goodwill utnyttjas för artificial smoothing. Studiens kvantitativa 

utformning med utgångspunkt i sekundärdata hämtad från årsredovisningar begränsar den dock från 

att dra några längre slutsatser om de bakomliggande motiven som leder fram till sambandet. En 

studie med kvalitativ ansats i form av intervjuer med personer ansvariga för framtagande av finansiella 

rapporter i de berörda företagen skulle potentiellt kunna belysa dessa motiv närmare. Ett tänkbart 

tillvägagångssätt skulle vara att följa ett antal företags processer vid tidpunkten för 

nedskrivningsprövningen. Utifrån en sådan studie skulle det kunna analyseras hur företagen hanterar 

de bedömningssituationer som uppstår och vilka motiv som är avgörande vid beslutsfattandet.  
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Bilaga 1 – Datastream-koder  
 
 
Koder för insamling av data genom Thomson Reuters Datastream 

Variabel Datastream-kod 

Stockholmsbörsen LSWSEALI 

Totala tillgångar WC02999 

Kassaflöde från den operativa verksamheten WC04860 

Eget kapital WC03501 

Totala skulder WC03351 

EBITA WC18198 

Nedskrivning av goodwill WC18225 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


