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Sammandrag 
I och med införandet av redovisningsstandarden IAS 36 år 2005 måste svenska börsnoterade 

företag årligen testa om en nedskrivning av den immateriella tillgången goodwill skall 

genomföras. Tidigare forskning tyder på att en nytillträdd vd utnyttjar denna standard genom 

att manipulera resultatet. Vidare visar forskning att ett företags ägarstruktur påverkar 

goodwillnedskrivningens storlek. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida 

nedskrivningar av goodwill påverkas vid vd-byten i familjeägda företag jämfört med i icke 

familjeägda företag.  

  
Undersökningen omfattar Nasdaq OMX Stockholm under tidsperioden 2005-2013. Resultatet 

visar statistiskt säkerställt att familjeägda företag gör lägre goodwillnedskrivningar samma år 

som ett vd-byte än vad icke familjeägda företag gör. Detta tyder således på att big bath 

existerar på den svenska marknaden, men i lägre utsträckning i familjeägda företag jämfört 

med i icke familjeägda företag. Skillnaden kan bland annat bero på att 

informationsasymmetrin är lägre i företag med koncentrerad ägarstruktur enligt agent- och 

principalteorin. 

  
Nyckelord: goodwillnedskrivning, IAS 36, vd-byte, familjeägda företag, big bath, agent- och 

principalteorin. 
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1. Inledning 
I inledningen kommer problembakgrunden presenteras som sedan avslutas med en 

frågeställning och uppsatsens syfte.  

1.1 Problembakgrund 

Andelen immateriella tillgångar har ökat i balansräkningen hos många företag under den 

senaste tiden och fortsätter även att öka (Kannan & Aulbour, 2004; Grant Thornton, 2015). 

Genom att redovisa dessa icke-monetära poster utan fysisk form (IAS 38 § 8), tror sig 

företagen kunna vinna fördelar gentemot sina konkurrenter genom att deras tillgångar ökar 

(Kannan & Aulbour, 2004). Enligt en studie som Grant Thornton (2010) genomfört framgår 

det att 40 % av det totala kapitalet i svenska börsnoterade företag består av immateriella 

tillgångar, varav hela 30 % är av typen goodwill (Grant Thornton, 2010). Goodwill uppstår 

vid företagsförvärv, där tillgången ska redovisas som skillnaden mellan betalningen för det 

förvärvade företaget och värdet av det förvärvade företagets totala kapital (IFRS 3 § 32). 

  
Det är i regel fördelaktigt att redovisa goodwill, men tillvägagångssättet är på flera sätt 

problematiskt. Att sätta ett värde på något som är icke-monetärt är svårt då det inte finns en 

aktiv marknad för att uppskatta dess verkliga värde (Engström et al., 2003). För att försöka 

uppskatta goodwillens verkliga värde tillämpas redovisningsstandarden International 

Accounting Standard 36 (IAS 36). Standarden innebär att företag årligen ska testa om deras 

goodwillpost bör skrivas ned genom att studera dess återvinningsvärde, istället för att som 

innan standarden infördes årligen skriva av goodwill. Detta innebär att tillgången numera på 

sätt och vis får en oändlig livslängd (AbuGhazaleh et al., 2011; Grant Thornton, 2010). 

Samtidigt som IAS 36 ska underlätta värderingen av goodwill så finns det flertalet nackdelar 

med standarden. En sådan är att ledningen kan välja att övervärdera, undervärdera eller inte 

alls identifiera en goodwillnedskrivning på grund av egna incitament gällande rapporteringen 

(AbuGhazaleh et al., 2011). Införandet av IAS 36 visar vidare hur extrema engångskostnader 

kan uppstå som en följd av en goodwillnedskrivning. Vattenfalls förvärv av Nuon är ett 

tydligt exempel på hur stora nedskrivningar kan få förödande konsekvenser för en koncern, 

men även samhällets skattebetalare (Spängs, 2014). 

  
I tidigare forskning finns tydliga bevis för att större nedskrivningar av goodwill sker i 

samband med byten av den verkställande direktören (vd:n) jämfört med när vd-byten inte 
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äger rum (Masters-Stout et al., 2008). Möjligheten till dessa nedskrivningar finns genom 

tolkningsutrymme i redovisningsstandarderna (Masters-Stout et al., 2008; AbuGhazaleh et 

al., 2011).  Genom att studera USAs 500 största företag och SFAS No.142 Goodwill and 

Other Intangible Assets1 under tidsperioden 2003-2005 har Masters-Stout et al. (2008) kunnat 

bevisa att nedskrivningar av goodwill förekommer och är större när vd:n varit på den nya 

arbetsplatsen i mindre än tre år. Att en nedskrivning av goodwill sker samma år som ett vd-

byte är inte underligt då Gabarro (1985) menar att de största förändringarna som en vd gör, 

sker under dennes första två år på den verkställande posten, vilket således stärker hur 

Masters-Stout et al. (2008) resonerar. Vd:n kan på så vis fördelaktigt utnyttja standarden 

genom att göra en nedskrivning av goodwill och då framställa sig själv i bättre dager och 

därmed eventuellt inte verka i aktieägarnas främsta intresse (Carlin & Finch, 2009). Gallery 

(2009) visar även i sin australiensiska undersökning att hur man hanterar värdet av goodwill 

kan förklaras genom relationen mellan aktieägare och företags vd. Fortsättningsvis menar 

Gallery (2009) att en annan faktor som påverkar goodwillnedskrivningen är företags 

ägarstruktur, något som vi inte sett undersökts med hänsyn till den svenska ägarstrukturen. 

Mot bakgrund av detta finner vi det därmed intressant att bygga vidare på undersökningen 

gjord av Masters-Stout et al. (2008) där vi även tar hänsyn till företags ägarstruktur.  

  
Variabeln ägarstruktur är av vikt att addera då ägandet i Europa och däribland Sverige är mer 

koncentrerat till specifika familjer till skillnad från i andra länder, däribland USA (Faccio & 

Lang, 2002). I Sverige kontrolleras många börsnoterade företag av familjer och aktier med 

olika typer av rösträtter (vanligen A- eller B-aktier) förekommer. Detta innebär att vissa 

aktier har starkare rösträtt än andra och kontrollen av företaget kan på så vis fortfarande 

innehas av familjen, trots att familjen inte äger majoriteten av kapitalet (Faccio & Lang, 

2002). Vidare menar Anderson och Reeb (2003) att relationen mellan vd:n och aktieägarna är 

starkare i familjeägda företag, samt att vd:n arbetar för aktieägarnas intresse i större 

utsträckning i denna typ av ägarstruktur. Anderson och Reeb (2003) visar också att 

familjeägda företag har ett mer långsiktigt perspektiv när det kommer till avkastning, samt att 

de presterar bättre resultatmässigt jämfört med icke familjeägda företag. Mot bakgrund av 

ovanstående problembakgrund tänker vi oss att familjeägda företag är mer försiktiga med att 

skriva ned goodwill i samband med ett vd-byte. Främst eftersom relationen mellan en vd och 

                                                
1 SFAS No.142 regleras av Financial Accounting Standards Board (FASB), vilken IAS 36 har vuxit fram ur 
(SFAS No. 142; IAS 36).   
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aktieägare visats vara närmare i den ägarstrukturen. Undersökningen är av intresse för 

företag, men även för företagets intressenter så som potentiella investerare.  

1.2 Frågeställning 

Hur påverkar vd-byten nedskrivningar av goodwill i familjeägda företag jämfört med i icke  

familjeägda företag?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida nedskrivningar av goodwill påverkas vid 

vd-byten i familjeägda företag jämfört med i icke familjeägda företag på Nasdaq OMX 

Stockholm. Tänkbara förklaringar till undersökningens utfall kommer även diskuteras.  
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2. Teori 
Avsnittet börjar med en presentation av den teoretiska referensramen som består av tidigare 

forskning. Därefter presenteras och operationaliseras de variabler som ligger till grund för 

undersökningen. 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Agent- och principalteorin 

Agent- och principalteorin växte fram under 1970-talet och utvecklades främst av forskarna 

Jensen och Meckling (1976) och handlar om relationen mellan en agent och en principal. 

Teorin är extra framträdande då en part (principalen) delegerar arbete till en annan (agenten) 

och då dessa parter har olika syn på nyttomaximering, det vill säga att individerna fattar 

beslut utifrån sin egen vinning. Att de fattar olika beslut grundar sig i att principalen och 

agenten drivs av olika faktorer (Eisenhardt, 1989). Vidare menar Jensen och Meckling (1976) 

att det är problematiskt eftersom de samarbetande parterna är olika riskbenägna, de har olika 

mål och olika inställning till sitt arbete. Detta kan leda till att en informationsasymmetri kan 

uppstå mellan principalen (aktieägarna) och agenten (vd:n), eftersom det är svårt för 

principalen att få en inblick i agentens arbete. Detta då de inte arbetar tillsammans utan 

brukar vara separerade inom företaget. Asymmetrin uppstår på så vis genom att agenten har 

mer information än principalen och kan utnyttja detta till sin egen fördel (Jensen & Meckling, 

1976). Enligt Shleifer och Vishny (1997) finns redovisningsstandarder för att skydda 

aktieägarnas intressen och mål. I sin undersökning hittar de bevis för att agent- och 

principalteorin visar sig genom att företagsledningar investerar i projekt trots att dessa inte 

stämmer överens med aktieägarnas preferenser. 

  
Enligt agent- och principalteorin kan agentkostnader uppstå. Agentkostnader är kostnader 

som uppstår när agenten fattar beslut utifrån egen vinning, vad som främst gynnar denne och 

som inte är i principalens intresse (Eisenhardt, 1989). Likt Shleifer och Vishny (1997) menar 

Ang et al. (2000)  att agentkostnader i börsnoterade företag främst visar sig genom att 

agenten genomför bristfälliga investeringsprojekt och inte genomför de projekt som är mest 

lämpliga enligt principalen. Enligt Jensen och Meckling (1976) går det inte att eliminera 

agentkostnaderna helt. Däremot kan principalen försöka få agenten att agera i sitt intresse 

genom olika incitament, såsom bonussystem som är knutet till resultatet, eller genom 

övervakning. Genom incitamenten så sprids risken mellan agenten och principalen. Forskning 
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visar även att om ett företag har en mer koncentrerad ägarstruktur så leder det ofta till lägre 

agentkostnader än om ägarstrukturen är spridd (Jensen & Meckling, 1976). Anledning är att 

familjemedlemmar till principalen kan vara integrerade i verksamheten på poster såsom vd 

eller en plats i företagets styrelse. Relationen mellan agenten och principalen är således 

starkare (Anderson & Reeb, 2003). Detta styrks även genom Ang et al. (2000) som menar att 

om vd och aktieägare inte har någon koppling till varandra så leder det till högre 

agentkostnader. Det finns emellertid studier som visar motsatsen, det vill säga att mer 

koncentrerad ägarstruktur kan leda till högre agentkostnader för företagen. Shleifer och 

Vishny (1997) går exempelvis mot Anderson & Reeb (2003) och menar att den största 

agentkostnaden är när en familjemedlem till ägaren sitter på poster såsom vd eller i företagets 

styrelse trots att denne inte är tillräckligt kvalificerad och bättre kandidater finns att tillgå på 

arbetsmarknaden. 

2.1.2 Big bath 

Big bath är en teori inom earnings management som innebär att en nytillsatt ledning försöker 

påverka den externa redovisningen genom att manipulera företagets resultat. Vanligen 

redovisas ett sämre resultat det första året för att så småningom redovisa förbättrade resultat. 

Detta innebär att den nya företagsledningen framstår som mer framgångsrik och att de kan 

skylla sitt sämre resultat på den tidigare ledningen (Riahi-Belkaoui, 2004, sid. 57-58; Wells, 

2002). Genom att utföra big bath kan ledningen använda redovisningen som ett verktyg för 

att nå sina mål och påverka sin strategi (Riahi-Belkaoui, 2004, sid. 57-58). 

  
Det finns tre typsituationer där big bath förekommer (Riahi-Belkaoui, 2004, sid. 57-58). Den 

första situationen är när företag kommer redovisa negativa resultat. Företag passar då på att 

göra extra nedskrivningar för att slippa dessa i framtiden eftersom de vet att de uppsatta 

resultatmålen inte kommer nås (Healy, 1985, s. 86; Masters-Stout et al. 2008; Riahi-

Belkaoui, 2004, s. 58). Den andra situationen är när företag gör stora positiva resultat. 

Företag passar då på att göra nedskrivningar för att slippa göra dessa i sämre tider och då 

redovisa ett försämrat och eventuellt negativt resultat. Den tredje situationen är när företag 

tillsätter en ny ledning. Den nya ledningen kan på så vis “städa ur” balansräkningen genom 

att värdera tillgångarna lägre. Detta resulterar i mindre årliga avskrivningar, vilket på sikt 

leder till förbättrat resultat (Riahi-Belkaoui, 2004, sid. 57-58; Wells, 2002). Forskning visar 

att big bath förekommer på den brittiska och den australienska marknaden i samband med att 

ett företag byter ledning och däribland vd (AbuGhazaleh et al., 2011; Wells, 2002). Således 
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visar även Masters-Stout et al. (2008) tydliga indikationer på att nedskrivningar av goodwill 

är större i kombination med big bath. 

  

När en nytillsatt vd utför big bath, det vill säga manipulerar resultatet sämre för att i 

framtiden redovisa ett bättre resultat, sänker företagets intressenter sina förväntningar på den 

nya vd:n. Således sänks även de mått som vd:ns prestation mäts på. Detta innebär att det blir 

lättare för vd:n att framstå som framgångsrik och på så vis få aktieägarnas förtroende 

eftersom kraven är lågt ställda (DeAngelo, 1988). I och med att vd:ns bonusprogram vanligen 

är kopplade till företagets resultat och dennes prestation finns därmed incitament av 

ekonomisk karaktär för vd:n att utföra big bath. Ju större del av bonusprogrammet som 

grundar sig på företagets resultat, desto större incitament finns för vd:n att genomföra big 

bath (Wells, 2002). Bonusprogrammens storlek varierar dock i olika länder. I Sverige visar 

Randøy och Nielsen (2002) att en vd:s bonuskompensation är betydligt lägre jämfört med i 

andra europeiska länder och framförallt jämfört med bonuskompensationer i USA. 

2.2 Variabler 

2.2.1 Goodwillnedskrivning 

År 2002 blev det genom Europeiska unionens (EUs) lagstiftning obligatoriskt för dess 

medlemsländer att tillämpa International Accounting Standards Board’s (IASB) 

redovisningsstandarder för börsnoterade företag. År 2005 introducerades International 

Financial Reporting Standard 3 (IFRS 3) samt International Accounting Standard 36 (IAS 

36). IFRS 3 omfattar rörelseförvärv medan IAS 36 omfattar hur tillgångar ska skrivas ned. 

Dessa standarder leder till att svenska börsnoterade företag blev tvingade att ändra sin 

redovisning av den immateriella tillgången goodwill (EU regulation 1606/2002). IFRS 3 

definierar goodwill som: 

 

“En tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer från andra 

tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separata 

redovisade” (IFRS 3, Bilaga A Definitioner). 

 

Goodwill uppstår när ett företag köper upp ett annat företag, det vill säga vid rörelseförvärv 

(IFRS 3 § 1). Vid förvärvet ska gooodwillposten värderas till verkligt värde och tas med i 

företagets balansräkning (AbuGhazaleh et al., 2011). Att posten ska värderas till verkligt 
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värde innebär att tillgången ska representera det pris som skulle erhållas vid en eventuell 

försäljning av tillgången till tredje part (IFRS 3, Bilaga A). Införandet av IFRS 3 och IAS 36 

innebär som tidigare nämnts att svenska börsnoterade företag minst årligen måste pröva om 

goodwillposten ska skrivas ned (IAS 36 § 96). Om tillgången är bokförd till ett värde som är 

högre än återvinningsvärdet ska tillgången enligt IAS 36 skrivas ned, ett nedskrivningsbehov 

har alltså uppstått (IAS 36 § 6). Det belopp som då ska skrivas ned är skillnaden mellan det 

bokförda värdet och återvinningsvärdet som sedan tas upp som en kostnad i resultaträkningen 

(IAS 36 § § 59, 60). Innan införandet av de båda standarderna skrevs goodwill istället av 

genom årliga avskrivningar. Dessa avskrivningar togs upp som en kostnad för företagen, 

vilket gjorde att man skrev ned goodwill under flera år för att inte försämra resultatet markant 

(AbuGhazaleh et al., 2011). 

 

IFRS 3 och IAS 36 infördes bland annat för att förbättra redovisningshanteringen av 

goodwill. Detta genom att se till att posten speglar dess faktiska ekonomiska värde och för att 

minska informationsasymmetrin mellan intressenterna och företagen. 

Informationsasymmetrin minskar genom att transparensen i redovisningen ökar då 

tillgångarna redovisas till sitt verkliga värde (AbuGhazaleh et al., 2011). Forskning har dock 

kritiserat införandet av standarderna. Detta då IAS 36 är subjektiv och kräver handlingsfrihet 

av en företagsledning, däribland vd:n, för att bestämma om en eventuell nedskrivning av 

goodwill ska genomföras (AbuGhazaleh et al., 2011; Masters-Stout et al., 2008). Det 

subjektiva i standarden uppstår genom att företaget måste uppskatta tillgångens 

återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av det verkliga värdet minus 

försäljningskostnader och nyttjandevärdet för tillgången (IAS 36 § 18). Eftersom det verkliga 

värdet minus försäljningskostnader är svårt att uppskatta då det inte finns någon faktisk 

marknad för goodwill, så använder ofta företag nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet kräver att de 

framtida kassaflödena diskonteras med en framräknad diskonteringsränta som uppskattas av 

företaget och räntan blir därmed subjektiv (IAS 36 § 31). Denna flexibilitet för 

företagsledningen och vd:n möjliggör manipulation av företagets resultat genom 

redovisningsstandarden, vilket således försämrar de finansiella rapporternas trovärdighet 

(Carlin & Finch, 2009; Jarva, 2009). 
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2.2.2 Vd-byte 

Vd-byte är en dikotom variabel, vilket innebär att variabeln endast kan anta två utfall: 

antingen sker ett vd-byte eller så sker det inte (Eliasson, 2006, s. 38). Tidigare forskning har 

genom att studera dessa två utfall kunnat konstatera att goodwillnedskrivningar tenderar att 

vara större i samband med vd-byten (Masters-Stout et al., 2008; AbuGhazaleh et al., 2011). 

2.2.3 Familjeägda företag och icke familjeägda företag 

Det som avgör om ett företag är familjeägt är om grundaren eller dess arvingar fortfarande 

har kontroll över företaget och om deras synssätt samt värderingar präglar företaget 

(Anderson & Reeb, 2003). Att ha kontroll över ett företag i Sverige möjliggörs dels genom 

ägarstrukturen, och dels av att aktierna kan ha olika rösträtter, där vissa aktier kan ha starkare 

rösträtt än andra (Faccio & Lang, 2002). I Sverige är det vanligt med tvåklassaktier, såsom A- 

och B-aktier. Genom att ha olika rösträtter på detta vis kan kontrollen innehas av familjen 

eller majoritetsägaren av rösträtterna, trots att de inte kontrollerar majoriteten av kapitalet i 

företaget (Faccio & Lang, 2002). 

  
Familjeägda företag utmärker sig gentemot andra företagsformer eftersom de har en annan 

syn på kontroll och riskhantering (Faccio & Lang, 2002; Anderson et al., 2012). Anderson et 

al. (2012) visar i sin studie att familjeägda företag tenderar att vara mindre riskbenägna än 

icke familjeägda företag, vilket kan vara både positivt och negativt. Det positiva är att de 

agerar mer långsiktigt och inte fattar förhastade beslut. Ett exempel på en negativ effekt är 

således att investeringsviljan ofta är lägre i familjeägda företag (Anderson et al., 2012). 

Huvudägarfamiljen kan även ha incitament att agera på sätt som endast gynnar den egna 

familjen och inte övriga aktieägare i de situationer där familjen äger majoriteten av 

rösträtterna, men inte majoriteten av kapitalet (Anderson & Reeb, 2003).  

2.3 Operationalisering av variabler 

2.3.1 Operationalisering goodwillnedskrivning 

För att kunna jämföra goodwillnedskrivningar i samband med vd-byten mellan familjeägda 

företag och icke familjeägda företag krävs att hänsyn tas till goodwillnedskrivningens storlek 

i relation till företagens storlek. Masters-Stout et al. (2008) operationaliserar 

goodwillnedskrivningens storlek genom att ta goodwillposten före skatt dividerat med 

företagets totala tillgångar. I denna studie operationaliseras goodwillnedskrivningens storlek 
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på liknande sätt som Masters-Stout et al. (2008) gör. Skillnaden är att täljaren i denna 

undersökning är goodwillnedskrivningen i absolut värde och inte goodwillposten före skatt. 

När det kommer till totala tillgångar väljer vi att studera den ingående balansomslutningen 

(IB). Detta eftersom goodwillnedskrivningen ska relateras till värdet före den aktuella 

händelsen, för att proportionellt kunna säga hur stor goodwillnedskrivningen är i förhållande 

till företagets tillgångar. Att studera den utgående balansomslutningen (UB), skulle således 

bli missvisande. Genom att studera IB tar undersökningen ingen hänsyn till huruvida 

företagets storlek genom totala tillgångar och förvärv av ytterligare goodwill ändras under 

årets gång. 

  
Undersökningens operationalisering lyder som följande: Relativ goodwillnedskrivning år 1 = 

Goodwillnedskrivning år 1 / (IB) totala tillgångar år 1 

  

Exempel 

År 2005 (SEK) 

Totala tillgångar (IB)                        1 000 000 

Goodwillnedskrivning                  100 000 

Relativ goodwillnedskrivning:          100 000/ 1 000 000 = 0.1 

2.3.2 Operationalisering vd-byte 

Tidigare forskning har genom att studera ett vd-bytes två utfall kunnat konstatera att 

goodwillnedskrivningar tenderar att öka i samband med vd-byten (Masters-Stout et al., 2008; 

AbuGhazaleh et al., 2011). Vi finner således stöd för att fortsätta reda ut variabelns utfall att 

ett vd-byte sker och därmed inte undersöka det andra utfallet. Masters-Stout et al. (2008) 

menar att goodwillnedskrivningar är större när en vd innehaft posten i mindre än tre år. Att 

operationalisera ett vd-byte över en tidsperiod om tre år känns dock missvisande. Wells 

(2002) visar till exempel att en nytillsatt vd sällan beskylls för dennes första finansiella 

resultat, vilket således underlättar för vd:n att skylla gamla siffror på den tidigare ledningen. I 

Wells (2002) undersökning framgår det som lämpligt att anta att en goodwillnedskrivning 

sker under samma räkenskapsår som ett vd-byte, eftersom vd:ns bonussystem och andra 

belöningar vanligen inträder under dennes andra år. Därmed väljer vi att anamma Wells 

(2002) operationalisering att ett vd-byte antas ha ägt rum om det sker under samma 

räkenskapsår som en goodwillnedskrivning. Denna operationalisering innebär således att när 

under räkenskapsåret vd-bytet sker inte innefattas i undersökningen. Elliot och Shaw (1988) 
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menar även att en goodwillnedskrivning ofta sker i räkenskapsårets sista kvartal, vilket 

således borde innebära att en vd som blivit tillsatt tidigare under året varit inblandad i beslutet 

om nedskrivningen. Vidare tar undersökningen inte hänsyn till bakomliggande orsaker till vd-

bytet. 

2.3.3 Operationalisering familjeägda företag 

Miller et al. (2007) menar att det inte finns någon tydlig definition för vad familjeägda 

företag faktiskt betyder och därför varierar definitionen bland forskare samt i länder. Vi är 

medvetna om att vår operationalisering av begreppet direkt påverkar resultatet av 

undersökningen och därmed krävs ett mått som går att applicera på svenska företag. 

Anderson et al. (2012) väljer att definiera ett företag som familjeägt om någon i 

grundfamiljen äger mer än 5 % av aktierna. Denna definition är anpassad till den 

amerikanska ägarstrukturen och är således en för liten procentsats för att kunna appliceras på 

Sveriges mer koncentrerade ägarstruktur. Vi har således valt att operationalisera familjeägda 

företag genom att de ska uppfylla minst ett av nedanstående kriterier: 

  
●  Aktivt ägande: familjemedlem till grundare alternativt en ensam majoritetsägare som 

förvärvat företaget är aktiv inom företaget som styrelseordförande eller vd. Enligt 

detta kriterium definierar exempelvis Anderson och Reeb (2003) ett familjeägt 

företag, eftersom en grundare till ett företag ofta vill att dess arvingar ska vara 

verksamma inom företag i generationer. 

 

●  Majoritetsägare: ett företag vars ägare är en familj som äger minst 20 % av dess 

rösträtt. Det kan antingen vara företagets grundare med familj eller en ensam 

majoritetsägare som förvärvat företaget. Faccio och Lang (2002) väljer detta spår för 

att definiera ett företag som familjeägt. 

  
Alla företag som inte uppfyller något av ovanstående kriterier kommer behandlas som icke 

familjeägda. 

  
För att öka trovärdigheten i undersökningen tar vi hänsyn till investmentbolag samt stiftelser 

som ägs av svenska familjer, som i sin tur kontrollerar mer än 20 % av rösträtterna i ett annat 

företag. Om dessa typer av investmentbolag eller stiftelser uppfyller ovanstående kriterier så 

räknas företaget de äger som familjeägt. Till exempel äger investmentbolaget Investor 
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majoriteten av rösträtterna i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Majoriteten av 

rösträtterna i Investor ägs i sin tur av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Detta innebär att 

SEB i undersökningen definieras som ett familjeägt företag. 

2.4 Hypotes 

Utifrån nämnda teorier och variabler ska denna undersökning testa följande hypotes: 

 

H1: Familjeägda företag gör lägre nedskrivningar av goodwill i samband med vd-byten än 

icke familjeägda företag. 

 

Hypotesen grundar sig i tidigare forskning som finner tydliga bevis för att 

goodwillnedskrivningar är större i samband med vd-byten jämfört med när vd-byten inte äger 

rum, vilket är ett bevis för att big bath existerar i samband med vd-byten (Masters-Stout et 

al., 2008). Vi har valt att lägga till variabeln ägarstruktur för att se om fenomenet skiljer sig åt 

beroende på denna variabel. Undersökningen kommer, enligt vad som framgår i hypotesen, 

inte att testa själva fenomenet big bath. Vi ämnar förklara våra resultat genom agent- och 

principalteorin och big bath teorin.  
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3. Metod  
I kapitlet kommer undersökningsstrategi, urvalsstrategi, datainsamlingsstrategi och statistisk 

metod diskuteras. 

3.1 Undersökningsstrategi 

För att undersöka vår frågeställning, det vill säga, hur vd-byten påverkar nedskrivningar av 

goodwill i familjeägda jämfört med i icke familjeägda företag, använder vi en kvantitativ 

deduktiv metod (Jacobsen et al., 2002, s. 43). Fördelar med en kvantitativ undersökning är att 

informationen är relativt enkel att behandla eftersom den är standardiserad (Jacobsen et al., 

2002, s. 146). Vidare har metoden en hög extern giltighet, eftersom man på ett effektivt sätt 

har möjlighet att samla in data från många observationer för att sedan kunna generalisera 

resultaten om exempelvis en hel population (Eliasson, 2006, 30; Jacobsen et al., 2002, s. 

147). Undersökningsstrategin är även lämplig när man vill beskriva ett förhållande exakt i 

procent eller antal (Jacobsen et al., 2002, s. 147).  Eftersom denna undersökning ämnar testa 

just den relativa goodwillnedskrivningen i familjeägda företag och icke familjeägda företag 

blir denna metod lämplig. Nackdelarna med detta metodval är att undersökningen kan tyckas 

få en ytlig prägel och därmed inte blir lika djupgående som en kvalitativ metod kan bli 

(Eliasson, 2006, s. 21; Jacobsen et al., 2002, s. 147). En brist i denna undersökning blir 

därmed att vi inte kompletterar vår kvantitativa undersökning med intervjuer och går miste 

om en mer djupgående analys. Dock anser vi att vår undersökning blir mer opartisk genom 

den kvantitativa grunden och vi kan således dra mer generella slutsatser utifrån den ställda 

hypotesen. 

3.2 Urvalsstrategi 

För att undersöka huruvida nedskrivningar av goodwill påverkas vid vd-byten i familjeägda 

företag jämfört med i icke familjeägda företag ämnar denna undersökning studera Nasdaq 

OMX Stockholm (Stockholmsbörsen) under tidsperioden 2005-2013. Att urvalet bygger på 

företag från Stockholmsbörsen beror främst på att IAS 36 endast är obligatoriskt för 

börsnoterade företag inom EU (AbuGhazaleh et al., 2011).  Förutom detta är Sverige ett av 

länderna i Europa med högst andel familjeägda företag (Faccio et al., 2001), vilket gör 

Sverige till ett lämpligt land för oss att studera. Undersökningen inkluderar de tre 

handelslistorna på Stockholmsbörsen: Large-, Mid- och Small Cap. Genom detta fångas 

företag med olika omsättning som är verksamma inom olika branscher upp i undersökningen. 
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Masters-Stout et al. (2008) inhämtar till skillnad från oss sitt urval från Forbes Magazine’s 

årliga lista över USAs 500 största företag. Vi anser dock att det urvalet inte är lämpligt för 

vår undersökning, eftersom vi önskar ge en representativ bild av den svenska marknaden och 

inte endast inkludera de största företagen. I och med att IAS 36 introducerades i Sverige först 

år 2005 är det därmed svårt att samla in relevant information för undersökningen från tidigare 

år. År 2005 är således starten för tidsperioden. Då en stor del av önskad data inte finns 

tillgänglig för år 2014-2015 blir tidsperiodens sista år 2013. Detta eftersom vi ämnar göra en 

så aktuell undersökning som möjligt. Vi är medvetna om att vår tidsperiod inkluderar en 

finanskris som bröt ut under år 2008, vilken möjligen påverkar resultatet. 

 

Tabell 1 Urvalsprocess  

 
Tabell 1 visar de steg som datamaterialet bearbetats genom för att så småningom representera 

det slutgiltiga urvalet. För att besvara frågeställningen studeras alla goodwillnedskrivningar 

som sker på Stockholmsbörsen under år 2005-2013. Dock exkluderas en del observationer i 

urvalsprocessen för att göra datamaterialet så tillförlitligt som möjligt. Först och främst 

elimineras goodwillnedskrivningar som är lägre än tusen svenska kronor (TSEK) då vi anser 

de vara för små för att påverka vårt resultat. För det andra exkluderar vi företag som inte 

finns på Stockholmsbörsen under hela tidsperioden. Anledningen är att det blir missvisande 

att inkludera företag som avnoterats från Stockholmsbörsen under tidperioden. Exempelvis 

kan inte företag ses som representativa om de avnoterats på grund av insolvens, då 

nedskrivningar är vanliga innan en konkurs. Även de företag som tillkommit under 

tidsperioden tas inte med i undersökningen då deras goodwillposter innan börsnoteringen 

hanterats under andra regelverk än IAS 36. Vi är dock medvetna om att undersökningen kan 

få ett annat utfall om dessa observationer istället inkluderats. Nästa steg i urvalsprocessen är 

Stockholmsbörsen (räkneskapsår 2005-2013) Antal företag Antal observationer

1. Goodwillnedskrivning 106 282
Goodwillnedskrivning< TSEK 3 64
Ej verksamma på Stockholmsbörsen under hela  tidsperioden 19 27
Kvarstående goodwillnedskrivningar 84 191

2. Vd-byte (utifrån kvarstående goodwillnedskrivningar) 84 137

3. Matchning goodwillnedskrivning & vd-byte 41 52
Familjeägda företag 20 24
Icke familjeägda företag 21 28
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att studera antal vd-byten som sker under tidsperioden. Dessa matchas därefter med en 

potentiell goodwillnedskrivning. För att vidare bestämma vilka av företag som är familjeägda 

eller icke familjeägda, tittar vi endast i årsredovisningarna för år 2013. Eftersom en familj 

som har en stor ägarpost agerar utifrån ett långsiktigt perspektiv enligt Anderson och Reeb 

(2003) antar vi att ägarstrukturen inte bör ha varit annorlunda tidigare år. En grundare till ett 

familjeägt företag önskar även att ägandet ska gå i arv inom familjen i generationer enligt 

Anderson och Reeb (2003), vilket vi anser styrker vårt val av att endast titta på år 2013. 

Företag med brutet räkenskapsår inkluderas i undersökningen. Detta eftersom vi tar hänsyn 

till vilket år under det brutna räkenskapsåret nedskrivningen och vd-bytet sker. Noggrann 

kontroll har i dessa fall gjorts i företagens årsredovisningar. 

3.3 Datainsamlingsstrategi 

Datainsamlingen bygger på sekundära källor som är både kvalitativa och kvantitativa. Den 

kvalitativa datainsamlingen består av tidigare forskningsartiklar (Jacobsen et al., 2002, s. 

153).  För att säkerställa dess trovärdighet har vi kontrollerat tidskrifternas kvalité genom att 

undersöka dess ranking på Association of Business Schools (ABS)2 skala över kvalificerade 

tidskrifter samt kontrollerat att de är “Peer Reviewed”, det vill säga referensgranskade. Den 

kvantitativa datainsamlingen består i undersökningen av årsredovisningar (Jacobsen et al., 

2002, s. 153). Vi anser årsredovisningar som trovärdiga eftersom de granskas av en 

oberoende revisor och det kan få betydande konsekvenser för företag att ge en för 

missvisande bild av sin ekonomiska ställning. Samtidigt är vi medvetna om att företag 

eventuellt vill försköna sina årsredovisningar för att locka till sig investerare. Detta leder till 

att vi dubbelkollat all information med andra källor. 

  
Information om goodwillnedskrivningar som ägt rum på Stockholmsbörsen inhämtades 2015-

04-17 genom databasen Thomson Reuters Datastream (Datastream). Ytterligare kontroll görs 

mot företagens årsredovisningar för att stärka trovärdigheten i undersökningen. För att ta reda 

på om företag gör vd-byten under tidsperioden studeras deras årsredovisningar. I 

årsredovisningarna granskar vi främst vem som undertecknat delen där vd:n har ordet och 

delen där koncernledningen presenteras. Vidare kontrolleras vd-byten mot 

                                                
2 ABS är en organisation som ser till att upprätthålla höga standarder för undervisning och forskning inom 
företagsekonomi och management i Storbritannien (Chartered Association of Business Schools, 2015).  
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Finansinspektionens insynsregister3 för att öka trovärdigheten i studien. För att bedöma om 

företagen är familjeägda eller icke familjeägda studeras återigen deras årsredovisningar. I 

årsredovisningarna presenteras den önskade informationen främst under delen som beskriver 

företagets aktie och ägarstruktur. 

3.4 Statistisk metod 

3.4.1 Deskriptiv statistik 

För att undersöka den relativa goodwillnedskrivningen i våra två populationer, familjeägda 

företag och icke familjeägda företag, är lägesmått såsom medelvärden och median lämpliga. 

Medelvärdet är genomsnittet för populationen, vilket innebär att alla observationers värden 

summeras och sedan delas på antalet observationer (Körner & Wahlgren, 2012, s. 76). En 

nackdel med medelvärdet är att det är känsligt för extremvärden, något som inte påverkar 

medianen. Medianen innebär att observationerna i populationen rangordnas och där den 

mittersta observationen väljs (Körner & Wahlgren, 2012, s. 71). Om de två lägesmåtten, 

medelvärde och median skiljer sig åt, finns tecken på att extremvärden förekommer 

(Eliasson, 2006, sid. 70-71). Denna undersökning innehåller endast ett fåtal extremvärden, 

totalt 5 stycken. Då dessa extremvärden inte påverkar resultatet väljer vi att inkludera 

extremvärdena i vår undersökning för att bättre spegla de verkliga populationerna (se Bilaga 

1). Genom att ta fram medelvärdet för familjeägda företag och icke familjeägda företags 

relativa goodwillnedskrivningar önskar vi se tendenser, som sedan kommer hypotesprövas 

för att se om tendenserna är signifikanta. Parametriska tester, som exempelvis ett t-test, är 

robusta och lämpar sig om datanivån är numerisk (Pallant, 2013, sid. 211-212, 247-248). Å 

andra sidan kan icke parametriska tester, så som Mann Whitney Test, ge en mer representativ 

bild av populationen där medianen studeras istället för medelvärdet som används i t-test. Icke 

parametriska tester lämpar sig för undersökningar när data rangordnas och där flertalet 

extremvärden finns (Pallant, 2013, sid. 221-222, 235). Data i denna undersökning är 

numerisk, eftersom vi kan säga att den relativa goodwillnedskrivningen för ett företag är 

dubbelt så stor som ett annat företags. Förutom detta innefattar undersökningen ytterst få 

extremvärden. Dessa faktorer innebär att parametriska tester lämpar sig bäst för 

                                                
3 Finansinspektionens insysnsregister är ett register över börsnoterade företags insynspersoner samt deras, och 
deras anhörigas aktieinnehav samt andra finansiella instrument i företaget (Finansinspektionen, 2015).  
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hypotesprövningen i denna undersökning. Vidare kommer vi att testa vår hypotes i det 

parametriska t-testet. 

3.4.2 T-test 

Ett t-test är en form av hypotesprövning som används för att testa om medelvärden 

signifikant skiljer sig åt. Vår undersökning är en totalundersökning, eftersom alla 

goodwillnedskrivningar och vd-byten som sker simultant på Stockholmsbörsen under år 

2005-2013 inkluderas. Därmed kommer undersökningen testa de två populationerna; 

familjeägda företag och icke familjeägda företag och inte två stickprov. Således generaliserar 

vi inte resultaten utifrån två stickprov utan kan direkt uttala oss om hela populationen. För att 

genomföra ett t-test bör ett antal antaganden uppfyllas, dessa är: 

 

• Datanivå: För att utföra ett parametriskt test, så som ett t-test, krävs det att 

datamaterialet är på intervall- eller kvotskala (Pallant, 2013, s. 213). Vår data är på 

kvotnivå eftersom vi kan bilda en kvot mellan de båda mätvärdena, 

goodwillnedskrivning i samband med ett vd-byte och företagets totala tillgångar, och 

på så vis få den relativa goodwillnedskrivningen. Denna kvot kan därefter tolkas och 

användas för att göra jämförelser i de båda populationerna familjeägda företag och 

icke familjeägda företag (Körner & Wahlgren, 2012, s. 31). 

 

• Normalfördelning: Normalfördelningen används för att förklara variationen i ett 

visst mätvärde, exempelvis den relativa goodwillnedskrivningen. Den teoretiska 

modellen utgår från mätvärdets medelvärde och standardavvikelse för att avgöra om 

fördelningen kan antas vara normalfördelad (Körner & Wahlgren, 2012, s. 107). Att 

anta att variabeln är normalfördelad är näst intill nödvändigt vid all form av statistisk 

analys. Genom att göra detta antagande blir det möjligt att se variationen i procenttal 

och medelvärden utifrån olika stickprov, eller som i vårt fall populationer (Körner & 

Wahlgren, 2006, s. 115). Om det finns många slumpmässiga faktorer som kan 

påverka resultatet är det således rimligt att anta normalfördelning (Körner & 

Wahlgren, 2006 114). Inom samhällsvetenskaplig forskning, däribland ekonomi, är 

det däremot förekommande att antagandet om normalfördelning inte uppfylls (Körner 

& Wahlgren 2006, s. 130; Pallant, 2013, s. 214). 
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För att uppskatta om en population är normalfördelad används ofta centrala 

gränsvärdessatsen. Centrala gränsvärdessatsen innebär att medelvärden som utgår från 

tillräckligt många observationer kan ses som approximativt normalfördelade oavsett 

fördelningen i populationen (Körner & Wahlgren, 2006, s. 131). Generellt brukar man 

säga att symmetriska fördelningar av urvalets medelvärden kan ses som approximativt 

normalfördelade om urvalets storlek består av 20 eller fler observationer (Newbold et 

al., 2007, s. 248). Om fördelningen av de individuella observationerna är sned, kan 

den ses som approximativt normalfördelad om antalet observationer är större eller lika 

med 25 observationer (Newbold et al., 2007, s. 247). Denna undersökning består av 

24 familjeägda observationer och 28 icke familjeägda observationer. Eftersom dessa 

antal befinner sig inom intervallet som anses vara approximativt normalfördelad utgår 

vi från att våra två populationer är normalfördelade oavsett om fördelningen är jämn 

eller sned fördelad. 

 

• Slumpmässigt urval: Eftersom vi genomför en totalundersökning uppfylls inte 

kriteriet för slumpmässigt urval. Detta då vi inte strategiskt har gjort ett urval utan 

undersöker en hel population. Pallant (2013:213) menar dock att det inom forskning 

är vanligt att detta kriterium inte kan uppnås, men att t-test trots detta kan genomföras. 

 

• Oberoende observationer: I denna undersökning är observationerna oberoende av 

varandra på grund av att goodwillnedskrivningar i ett företag inte borde påverkas av 

ett annat företags. Detta är enligt Pallant (2013:213-214) ett avgörande kriterium som 

måste uppfyllas för att ett t-test ska kunna genomföras. Om observationerna inte är 

oberoende måste en högre signifikansnivå användas, vilket ökar risken för fel i 

undersökningen. 

 

• Homogen varians: Ett vanligt antagande för att kunna genomföra ett t-test är att 

variansen i de båda populationerna är lika, vilket vi kontrollerat genom att utföra 

Levene’s Test. Då konfidensintervallet i testet innefattar siffran 1 (exakt samma 

varians) så innebär detta att variansen i populationerna kan antas vara lika (se Bilaga 

2). Att detta antagande uppfylls menar Pallant (2013:214-215) är ännu en indikation 

på att ett t-test kan genomföras för att testa vår hypotes. Även populationernas 

standardavvikelse kan ge en indikation till att variansen är lika. Detta då 

standardavvikelsen är kvadratroten ur variansen (Körner och Wahlgren, 2006, s. 81). 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att undersökningen uppfyller följande kriterier: 

datanivå, approximativ normalfördelning, oberoende observationer och homogen varians. Det 

kriterium som inte uppnås är: slumpmässigt urval. Vi finner det genom ovanstående 

resonemang därmed lämpligt att genomföra ett t-test eftersom det endast är ett kriterium som 

inte uppfylls. Dessutom menar Pallant (2013:213) att slumpmässigt urval inte är ett av de 

viktigaste kriterierna för att ett t-test ska vara lämpligt. Dock är vi medvetna om att Typ 1 och 

Typ 2 fel kan uppstå, det vill säga att vi förkastar en sann nollhypotes, alternativt att vi 

accepterar en falsk nollhypotes (Pallant, 2013, sid. 215-216). 

  
Vid genomförandet av en hypotesprövning, däribland t-test, ställer man alltid upp en 

nollhypotes (H0) och en alternativhypotes (H1). Nollhypotesen är den huvudsakliga 

hypotesen som ska antas vara sann så länge det inte finns tillräckligt med bevis för att det 

motsatta bör antas istället. Alternativhypotesen testas istället mot nollhypotesen och antas 

endast vara sann om det visar sig att nollhypotesen är falsk. En alternativhypotes kan 

antingen vara enkelsidig eller tvåsidig. En enkelsidig hypotes innebär att alla värden i 

populationen kan antas vara på ena sidan om nollhypotesen. Detta innebär således större eller 

mindre än nollhypotesen (Newbold et al., 2007, s. 335). I denna undersökning kommer en 

enkelsidig hypotes att prövas: 

  

H0: Icke familjeägda företag gör högre eller lika stora nedskrivningar av goodwill i 

samband med vd-byten som familjeägda företag. 

H1: Familjeägda företag gör lägre nedskrivningar av goodwill i samband med vd-byten än 

icke familjeägda företag. 

  
När hypoteserna formulerats ska signifikansnivån för hypotesprövningen bestämmas. De 

vanligaste signifikansnivåerna är 5 % eller 1 %. Detta innebär att man att med 95 % eller 99 

% sannolikhet kan säga att medelvärdena i populationerna skiljer sig åt och att nollhypotesen 

kan förkastas (Jacobsen, 2002, sid 438). Signifikansnivån bör vara så låg som möjligt 

eftersom den visar risken för fel i undersökningen. Då vi har relativt få observationer, totalt 

52 stycken, sjunker styrkan för testet. Vi väljer således signifikansnivån 5 % och inte 1 % för 

vår undersökning. Detta då en för låg signifikansnivå för få antal observationer kan betyda att 

undersökningen inte blir signifikant endast av den anledningen, vilket vi önskar undvika. 

Nollhypotesen förkastas därför om p-värdet är mindre än 0,050.  
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Efter signifikansnivån är bestämd ska gränsvärdet för hypotesprövningens t-värde 

bestämmas. T-värdet används vid mindre populationer och inhämtas från en t-tabell där man 

justerar antalet observationer för frihetsgrader. Antalet frihetsgrader är antal observationer 

minus ett per population om variansen är lika i populationerna (Körner & Wahlgren 2006, s. 

162). I vårt fall blir således antal frihetsgrader 50 eftersom vår varians är lika. 50 

frihetsgrader, vid signifikansnivån 5 % har ett t-värde på - 1,676 (Newbold et al., 2003, s. 

870).  Nollhypotesen kommer att förkastas vid ett t-värde lägre än -1,676. Värdena är 

negativa eftersom vi utför ett enkelsidigt test som hamnar i t-fördelningens vänstra svans. 
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4. Empiriskt resultat 
Här nedan kommer undersökningens empiriska resultat presenteras. Förutom beskrivande 

figurer och tabeller så avslutas kapitlet med en hypotesprövning. 

4.1 Goodwillnedskrivning i samband med ett vd-byte över tidsperioden 

Utifrån undersökningens tidigare urvalsprocess framgår det att totalt 84 företag genomför 

goodwillnedskrivningar under tidsperioden år 2005-2013 på Stockholmsbörsen. Antalet 

goodwillnedskrivningar per företag varierar dock, vilket leder till ett totalantal om 191 

stycken (Se Tabell 1). Exempelvis genomför Swedbank fem goodwillnedskrivningar medan 

Volvo endast genomför en. Undersökningens 84 företag gör totalt sett 137 vd-byten mellan år 

2005-2013. Av dessa 137 vd-byten sker 52 stycken samma år som en nedskrivning av 

goodwill och utgör undersökningens studerade observationer (Se Tabell 1). I och med vår 

tidsperiod som löper över 9 år (2005-2013) så innebär detta att de 84 företag som gör 

goodwillnedskrivningar under tidsperioden har möjlighet att under tidsperiodens antal år 

genomföra totalt 756 goodwillnedskrivningar. Som tidigare nämnts sker dock endast 191, 

vilket innebär att 25,3 % goodwillnedskrivningar sker av antal möjliga utfall under 

tidsperioden. Under denna tidsperiod har som nämnts ovan totalt 137 vd-byten ägt rum i de 

84 företagen. Av dessa vd-byten har 52 skett samma år som en nedskrivning. Detta innebär 

att vid 38 % av möjliga utfall så sker ett vd-byte samma år som en goodwillnedskrivning. 

Goodwillnedskrivningarna är alltså vanligare när företagen byter vd. Närmare bestämt så är 

frekvensen goodwillnedskrivningar 12,7 procentenheter större vid ett vd-byte. Nästa steg är 

att se hur dessa 52 observationer är fördelade över tidsperioden och vilka som sker i 

populationerna familjeägda företag och icke familjeägda företag. 
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Figur 1 – Antal goodwillnedskrivningar som sker samma år som vd-byten år 2005-2013  

(Se Bilaga 3) 

 

Figur 1 visar fördelningen av antal goodwillnedskrivningar som sker samma år som vd-byten 

under tidsperioden. År 2007, 2008 och 2011 sker flest goodwillnedskrivningar i samband 

med vd-byten, åtta stycken vardera. Det tyder således på att goodwillnedskrivningar i 

samband med vd-byten inte tenderar att påverkas av konjunktursvängningar, då det är känt att 

Sverige hösten 2008 drabbades av en långvarig lågkonjunktur. År 2006 sticker ut i Figur 1 då 

endast en familjeägd observation finns. Vidare framgår det att år 2007 genomför familjeägda 

företag mer än dubbelt så många goodwillnedskrivningar i samband med vd-byten än vad 

icke familjeägda företag gör. Å andra sidan framgår det år 2008 att i princip alla 

goodwillnedskrivningar, sju av åtta, genomförs av icke familjeägda företag. Detta visar 

således på att fördelningen av antalet goodwillnedskrivningar i samband med vd-byten skiljer 

sig åt mellan familjeägda företag och icke familjeägda företag under tidsperioden. Nästa steg 

är att se en sammanställd fördelning över goodwillnedskrivningar i samband med vd-byten 

under år 2005-2013 i de två populationerna. 

 

Tabell 2 – Andelen goodwillnedskrivningar i samband med vd-byten år 2005-2013 

 
(Se Bilaga 3) 

 

Tabell 2 visar att det totalt sett är 41 företag som genomför goodwillnedskrivningar samma år 

som vd-byten äger rum. Av dessa 41 företag är 20 företag familjeägda och 21 företag är icke 

familjeägda, utifrån undersökningens operationalisering av familjeägda företag och icke 
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familjeägda företag. Av de totalt 52 observationerna sker 24 stycken goodwillnedskrivningar 

samma år som vd-byten i familjeägda företag och 28 stycken sker i icke familjeägda företag. 

Vidare kan därmed undersökningen konstatera att 46,2 % av goodwillnedskrivningarna sker 

samma år som företagen byter vd i familjeägda företag och 53,8 % sker i icke familjeägda 

företag under tidsperioden. Antalet observationer kan därmed konstateras vara relativt jämna 

fördelade mellan de två populationerna. Nästa steg blir att undersöka hur den relativa 

goodwillnedskrivningen ser ut i respektive population när den sker samma år som ett vd-byte. 

4.2 Deskriptiv statistik 

Tabell 3 – Relativ goodwillnedskrivning  

 
(Se Bilaga 4) 

 

Tabell 3 visar goodwillnedskrivningar i förhållande till totala tillgångar för familjeägda 

företag och icke familjeägda företag. Vidare framgår det att genomsnittet, i detta fall den 

relativa goodwillnedskrivningen, i de två populationerna skiljer sig åt. Hädanefter kommer 

den relativa goodwillnedskrivningen presenteras procentuellt. I familjeägda företag är den 

procentuella goodwillnedskrivningen 2,7 % medan i icke familjeägda företag är den istället 

6,9 %. Detta tyder på att familjeägda företag i genomsnitt skriver ned mindre goodwill än 

icke familjeägda företag, eftersom 2,7 % är mindre än 6,9 %. Således är 

goodwillnedskrivningen i familjeägda företag 4,2 procentenheter mindre än i icke 

familjeägda företag.  

 

Standardavvikelsen är 5,0 % i familjeägda företag och 11,4 % i icke familjeägda företag. 

Detta innebär att spridningen kring den genomsnittliga goodwillnedskrivningen är lägre i 

familjeägda företag än icke familjeägda företag, då en spridning på 5 % är lägre än en 

spridning på 11,4 %. Således är standardavvikelsen 6,4 procentenheter lägre i familjeägda 

företag än i icke familjeägda företag. I likhet med Levene’s test indikerar detta resultat att 

variansen kan antas vara lika i de båda populationerna. Detta då endast 6,4 procentenheters 

skillnad i standardavvikelsen inte är en markant skillnad mellan de två populationerna.  

 

Variabel Antal observationer Medelvärde Standardavvikelse
Familjeägda företag 24 0,027 0,050
Icke familjeägda företag 28 0,069 0,114
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Den deskriptiva statistiken indikerar därmed att familjeägda företag gör relativt mindre 

goodwillnedskrivningar samma år som vd-byten än vad icke familjeägda företag gör. Nästa 

steg blir således att se om det är möjligt att statistiskt fastställa detta genom en 

hypotesprövning.  

4.3 Hypotesprövning 

För att hypotespröva populationernas relativa goodwillnedskrivningar genomförs ett 

enkelsidigt t-test. Testet prövar populationernas medelvärden 2,7 % respektive 6,9 % med 

antagandet om att variansen är lika i de båda populationerna. 

  
Figur 2 - Enkelsidigt t-test 

 
(Se Bilaga 4) 

 

Figur 2 visar resultatet från det enkelsidiga hypotestest som genomförts i Minitab för att 

statistiskt kunna uttala sig om förhållandet mellan de två populationernas relativa 

goodwillnedskrivningar om 2,7 % och 6,9 %.  T-testet i Figur 2 visar ett p-värde på 0,049 och 

ett t-värde på -1,68. Då p-värdet på 0,049 är mindre än 0,050 förkastas nollhypotesen på 5 % 

signifikansnivå. Vidare kontrolleras även t-värdet på -1,68 mot dess gränsvärde på -1,676 vid 

50 frihetsgrader innan nollhypotesen kan förkastas helt. Då -1,68 är mindre än -1,676 styrks 

att nollhypotesen förkastas på 5 % signifikansnivå och vi kan anta alternativhypotesen. Detta 

innebär att familjeägda företag gör lägre nedskrivningar av goodwill i samband med vd-byten 

än icke familjeägda företag. 

 

Hypoteprövning
Samma varians

Nollhypotes (H0) Familjeägda företag - Icke familjeägda företag = 0
Alternativhypotes (H1) Familjeägda företag - Icke familjeägda företag < 0

T-värde Frihetsgrader P-värde
-1,68 50 0,049
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer teorierna knytas samman med de empiriska resultaten genom analys 

och diskussion. Först kommer resultaten diskuteras utifrån agent- och principalteorin för att 

sedan diskuteras utifrån teorin om big bath.  

 

Undersökningen kan statistiskt säkerställa att familjeägda företag relativt sett skriver ned 

lägre andel goodwill än vad icke familjeägda företag gör. Den relativa 

goodwillnedskrivningen är 2,7 % i familjeägda företag jämfört med 6,9 % i icke familjeägda 

företag. En möjlig förklaring till detta är företagens olika ägarstruktur. Familjeägda företag 

har ett mer koncentrerat ägande, vilket innebär att de månar om att behålla kontrollen och 

ägandet inom familjen i hög utsträckning. Det finns även en större rädsla att vända sig till 

expertis utanför familjen (Anderson & Reeb, 2003). Detta resonemang kan knytas samman 

med agent- och principalteorin som visar att avståndet mellan principalen (aktieägarna) och 

agenten (vd:n) är mindre i familjeägda företag än i icke familjeägda företag. Att avståndet 

mellan de båda parterna är mindre i familjeägda företag innebär enligt Jensen & Meckling 

(1976) att dessa företag har lägre informationsasymmetri, vilket tyder på lägre agentkostnader 

än vad icke familjeägda företag har. Det är således lättare för aktieägare i familjeägda företag 

att granska och få en inblick i vd:ns arbete och därmed svårare för vd:n att utnyttja 

informationen till sin egen fördel.  

 

En annan förklaring till skillnaderna mellan ägarstrukturerna kan hämtas från hur Ang et al. 

(2000) resonerar kring bristfälliga investeringsprojekt. Då det ovan konstateras att 

familjeägda företag har lägre agentkostnader jämfört med icke familjeägda företag borde de 

inte investera samma mängd i bristfälliga investeringsprojekt. Anledningen kan kopplas till 

att vd:n är mer kontrollerad i familjeägda företag och därför i större utsträckning investerar i 

projekt som är i samma linje som aktieägarnas intressen. Utöver kontrollaspekten borde detta 

perspektiv även kunna knytas samman med familjeägda företags positiva inställning till 

långsiktiga investeringar.  

 

Vidare innebär ett koncentrerat ägande att det är färre aktieägare än i företag med spritt 

ägande. Således tänker vi oss att i familjeägda företag där en familj eller majoritetsägare äger 

en stor del av rösträtterna borde det vara enklare att driva sina mål och strategier nedåt i 
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organisationen, eftersom enigheten bland aktieägarna borde vara större. Detta kan även vara 

något som leder till lägre agentkostnader i familjeägda företag.  

 

Ett sätt för aktieägarna att skydda sina intressen och mål från egensinniga vd:ar är enligt 

Shleifer och Vishny (1997) genom redovisningsstandarder. Genom redovisningsstandarderna 

kan aktieägarna kontrollera vd:n i en högre grad och få en tydligare inblick i vd:ns arbete. På 

så vis minskas även informationsasymmetrin, vilket i sin tur leder till lägre agentkostnader 

för företaget. Således kan tänkas att familjeägda företag, där relationen mellan vd och 

aktieägare visats vara närmare än i icke familjeägda företag, påverkas i mindre grad av 

införandet av redovisningsstandarden IAS 36. Därmed borde familjeägda företag utnyttja det 

subjektiva i IAS 36 i en lägre grad än icke familjeägda företag. 

 

Mycket tyder alltså på att familjeägda företag har lägre agentkostnader jämfört med icke 

familjeägda företag. Å andra sidan är enligt Shleifer och Vishny (1997) agentkostnader aldrig 

så höga som när en okvalificerad familjemedlem innehar en vd-post, trots att bättre 

kandidater finns att tillgå på arbetsmarknaden. Denna typ av agentkostnad visar sig inte som 

ett direkt fenomen, som exempelvis en goodwillnedskrivning, vilket gör den svår att upptäcka 

och mäta. Det är därför viktigt att uppmärksamma att familjeägda företag kan ha 

agentkostnader som visar sig på andra sätt jämfört med hur de visar sig i icke familjeägda 

företag. 

 

Undersökningen visar att det förekommer 52 goodwillnedskrivningar samma år som vd-byten 

på Stockholmsbörsen under tidsperioden. Resultatet tyder på att frekvensen 

goodwillnedskrivningar är 12,7 procentenheter större vid vd-byten, jämfört med när vd-byten 

inte sker. I och med att goodwillnedskrivningarna är mer frekventa i de fall företagen byter 

vd så indikerar detta att big bath förekommer på Stockholmsbörsen. En nytillsatt ledning 

försöker således påverka den externa redovisningen genom att manipulera företagets resultat 

(Riahi-Belkaoui, 2004, s. 57; Wells, 2002). Resultatet går därmed i linje med Masters-Stout 

et al. (2008) som visar att större nedskrivningar av goodwill sker i samband med vd-byten 

jämfört med när vd-byten inte äger rum. Figur 1 visar fördelningen av antal 

goodwillnedskrivningar i samband med vd-byten per år. Vidare visar Tabell 2 att 

observationerna är jämnt fördelade mellan populationerna över tidsperioden. Familjeägda 

företag står för 46,2 % av observationerna och icke familjeägda företag står för 53,8 % av 

observationerna. Resultatet kan därmed kopplas till Riahi-Belkaoui (2004: 57-58) 
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resonemang om att big bath uppstår när ett företag byter ut sin ledning, eftersom vi kan se att 

observationer förekommer varje år och i båda populationerna.  

 

Enligt IAS 36 är svenska börsnoterade företag skyldiga att bokföra en goodwillnedskrivning 

som en kostnad, vilket påverkar företagens resultat negativt (AbuGhazaleh et al., 2011; IAS 

36 § 60). Att sätta goodwillnedskrivningen i proportion till företagens totala tillgångar 

underlättar förståelsen för hur stor kostnaden av nedskrivningen blir för företagen. Den 

procentuella genomsnittliga goodwillnedskrivningen i familjeägda företag är 2,7 % och 6,9 % 

i icke familjeägda företag. De låga goodwillnedskrivningarna i förhållande till företagens 

totala tillgångar indikerar på att kostnaderna och därmed big bath är lägre i familjeägda 

företag jämfört med i icke familjeägda företag. Detta eftersom kostnaderna är låga och 

därmed kan manipulationen av resultaträkningen inte vara speciellt hög. Hur låg grad av big 

bath det är kan vi dock inte uttala oss om då fenomenet inte testats statistiskt.  

 

I och med att frekvensen goodwillnedskrivningar är 12,7 procentenheter större vid vd-byten, 

jämfört med när vd-byten inte sker indikerar detta att big bath förekommer på 

Stockholmsbörsen. Vidare påpekar Randøy & Nielsen (2002) att Sverige till skillnad från 

andra länder har relativt låga bonusprogram. Därmed borde en svensk vd inte ha lika stora 

ekonomiska incitament att utföra big bath, som exempelvis en amerikansk vd. Detta går på 

sätt och vis emot Wells (2002) resonemang om att ju högre del av vd:ns bonusprogram som 

är kopplat till resultatet, desto större är risken för att vd:n utför big bath. Vi har dock inte 

statistiskt testat graden av big bath i Sverige, vilket innebär att vi inte vet om vi har en låg 

eller hög grad av big bath jämfört med andra länder. Samtidigt som bonusprogram ger 

upphov till big bath så håller de nere agentkostnaderna enligt agent- och principalteorin, 

vilket för företag är önskvärt. Anledningen är att bonusprogram är ett sätt för aktieägare att 

försöka minska agentkostnaderna genom att få vd:n att agera i aktieägarnas intressen (Jensen 

& Meckling, 1976). Det är därmed av betydelse för företag att uppnå balans avseende 

storleken på vd:ns bonusprogram eftersom dessa kan ha positiv effekt på vd:ns lojalitet mot 

aktieägarna, men också ge upphov till big bath. 
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6. Konklusion 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida nedskrivningar av goodwill påverkas vid 

vd-byten i familjeägda företag jämfört med i icke familjeägda företag på Nasdaq OMX 

Stockholm. Vårt resultat kan statistiskt säkerställa att den relativa goodwillnedskrivningen är 

lägre i familjeägda företag jämfört med i icke familjeägda företag i samband med ett vd-byte 

på 5 % signifikansnivå. Resultatet visar att agentkostnaderna tenderar att vara lägre i 

familjeägda företag jämfört med i icke familjeägda företag. Detta bland annat på grund av 

den koncentrerade ägarstrukturen som leder till minskad informationsasymmetri. Förutom 

detta visar undersökningen tendenser på att big bath förekommer på Stockholmsbörsen samt 

att fenomenet tenderar att vara lägre i familjeägda företag jämfört med i icke familjeägda 

företag.  

6.1 Uppsatsens trovärdighet 

Resultatet i undersökningen kan ses som trovärdigt, men bör beaktas med stor försiktighet. 

Anledningen grundar sig främst i att denna totalundersökning består av relativt få 

observationer, vilket kan få en betydande effekt för resultatet. Resultatet kan ses som giltigt 

för den undersökta tidperioden, men för att säkerställa dess validitet framöver bör liknande 

undersökningar genomföras. Undersökningen är relevant då goodwillnedskrivningar och vd-

byten ständigt kommer vara aktuella, samtidigt som denna undersökning visar att ett företags 

ägarstruktur kan ha relevant betydelse. För att stärka resultatets trovärdighet, giltighet och 

relevans bör denna typ av undersökning kompletteras i framtiden när IAS 36 omfattar en 

längre tidsperiod samt inkluderar fler observationer med goodwillnedskrivningar och vd-

byten. 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Vår undersökning studerar endast de utfall där ett vd-byte faktiskt sker samma år som en 

goodwillnedskrivning i familjeägda företag och icke familjeägda företag. Ett förslag på 

vidare forskning är att göra en undersökning där man även inkluderar de utfall där vd-byten 

inte sker. Detta för att bättre fånga teorin big bath. Vidare omfattar denna undersökning 

Stockholmsbörsen. Det vore därmed intressant att se om samma tendenser som vårt resultat 

förekommer i länder med en mindre grad av koncentrerat ägande. Ett annat alternativ är att 

komplettera vår undersökning med kvalitativa metoder såsom intervjuer för att spegla 

verkligheten på ett bättre sätt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Extremvärden 

1.1 Boxplot 

 
Extremvärden: 

1. 0,169165 

2. 0,168270 

3. 0,0883558 

4. 0,0826359 

 
Extremvärden: 

1. 0,479376 
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1.2 Hypotesprövning- Enkelsidigt t-test (extremvärden exkluderade) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2-Sample t: Familjeägda företag; Icke familjeägda företag 2015-05-24 17:30 

Method
μ₁: mean of Familjeägda företag
μ₂: mean of Icke familjeägda företag
Difference: μ₁ - μ₂

Equal variances are assumed for this analysis.

 

Descriptive Statistics
Sample N Mean StDev SE Mean

Familjeägda företag 20 0,006859 0,008702 0,001946
Icke familjeägda företag 27 0,05383 0,08173 0,01573

 

Estimation for Difference

Difference Pooled StDev
95% Upper

Bound for Difference
-0,0470 0,0624 -0,0161

 

Test
Null hypothesis H₀: μ1 - μ2 = 0
Alternative hypothesis H₁: μ1 - μ2 < 0

T-Value DF P-Value
-2,55 45 0,0071
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Bilaga 2 - Homogen varians, Levene’s Test 

 

Test and CI for Two Variances: Familjeägda företag; Icke familjeägda företag  
 
Method 
Null hypothesis  σ(Familjeägda företag) / σ(Icke familjeägda företag) = 1 

Alternative hypothesis σ(Familjeägda företag) / σ(Icke familjeägda företag) ≠ 1 

Significance level  α = 0,05 

Statistics   95% CI for 

Variable                     N   StDev  Variance StDevs 

Familjeägda företag        24 0,050  0,002  (0,027; 0,098) 

Icke familjeägda företag   28 0,114  0,013  (0,065; 0,213) 

 

Ratio of standard deviations = 0,437 

Ratio of variances = 0,191 

 

95% Confidence Intervals 

CI for 

CI for  StDev   Variance 

Method        Ratio             Ratio 

Bonett   (0,152; 1,223)   (0,023; 1,495) 

Levene   (0,108; 1,268)  (0,012; 1,608) 

 

Tests 

Test 

Method DF1   DF2   Statistic P-Value 

Bonett     —     —           —     0,100 

Levene     1    50        2,98     0,090 
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Bilaga 3 - Goodwillnedskrivningar i samband med vd-byten 

 

 

 

Familjeägda företag ÅR Goodwillnedskrivning (Tsek) Totala Tillgångar IB (Tsek) Relativ goodwillnedskrivning

Addnode Group AB 2005 2137 546556 0,003909938
Atlas Copco AB 2009 16000 75394000 0,000212218
BTS Group AB 2010 3726 443096 0,008409013
Cybercom Group AB 2011 125000 1512659 0,082635941
Gunnebo AB 2009 105600 5262100 0,020068034
Midsona 2007 151000 1709000 0,088355764
NCC AB 2007 90000 30603000 0,002940888

2011 32000 31104000 0,001028807
New Wave Group AB 2009 700 5370700 0,000130337
Nordnet Securities 2007 212 10077835 2,10363E-05
PEAB AB 2011 9000 27580000 0,000326323

2013 4000 32075000 0,000124708
Poolia AB 2010 71155 422900 0,168254907
Prevas AB 2013 11080 409713 0,027043321
Ratos AB 2012 852000 39922000 0,021341616
SAAB AB 2010 5000 30430000 0,000164312
Securitas AB 2007 349900 35719800 0,009795688
Semcon AB 2006 4418 669375 0,006600187

2007 112200 663257000 0,000169165
Skandinaviska Enskilda Banken 2005 2000 1606551000 1,2449E-06
Studsvik AB 2005 5386 1152071 0,004675059
SWECO AB 2007 200 2050900 9,75182E-05

2012 29500 3256800 0,009057971
Tele 2 AB 2008 1033000 48648000 0,021234172

Icke familjeägda företag ÅR Goodwillnedskrivning (Tsek) Totala Tillgångar IB (Tsek) Relativ goodwillnedskrivning
Anoto Group AB 2011 230000 408670 0,562801282
Bure Equity AB 2005 600 4505100 0,000133182

2008 15300 3746800 0,004083485
2009 48100 2995000 0,0160601
2010 3400 12153600 0,000279753

Eniro AB 2008 913000 18467000 0,049439541
2010 4208000 17192000 0,244765007

Hemtex AB 2005 626 24917208 2,51232E-05
2008 569 797351 0,000713613
2009 36953 884936 0,041757822

IAR Systems 2008 200 716800 0,000279018
Intellecta AB 2012 51688 574691 0,089940507
Intrum Justitia AB 2008 60700 5393400 0,011254496
Klovern AB 2012 95000 15390000 0,00617284
Know IT AB 2011 500 1514816 0,000330073
Multiq INTL AB 2013 15958 60765 0,262618284
Note AB 2010 255 753100 0,0003386
Precise Biometrics 2008 76 86151 0,000882172
Proffice AB 2008 30000 1432000 0,020949721
Rederi AB Trans 2011 58137 5111000 0,011374878
RNB Retail 2011 431196 2517857 0,171255159
SSAB svenskt Stål AB 2011 8000 61054000 0,000131032
Stockwik Förvaltning 2005 37927 285157 0,133003924

2009 37927 214875 0,176507272
Swedbank AB 2009 1191000 1811690000 0,000657397
TeliaSonera AB 2007 10000 199392000 5,01525E-05
TIETO OYJ 2007 40000 1264602 0,031630505
Venue Retail Group 2005 116263 665213 0,174775598
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Bilaga 4 – Hypotesprövning, enkelsidigt t-test 

 

 

  

 

  

  

  

  

2-Sample t: Familjeägda företag; Icke familjeägda företag 2015-05-19 08:45 

Method
μ₁: mean of Familjeägda företag
μ₂: mean of Icke familjeägda företag
Difference: μ₁ - μ₂

Equal variances are assumed for this analysis.

 

Descriptive Statistics
Sample N Mean StDev SE Mean

Familjeägda företag 24 0,02690 0,04960 0,01012
Icke familjeägda företag 28 0,06902 0,11358 0,02146

 

Estimation for Difference

Difference Pooled StDev
95% Upper

Bound for Difference
-0,0421 0,0900 -0,0002

 

Test
Null hypothesis H₀: μ1 - μ2 = 0
Alternative hypothesis H₁: μ1 - μ2 < 0

T-Value DF P-Value
-1,68 50 0,0493
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