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Sammanfattning 
Titel: Goodwill och framtida kassaflöde 

Presentationsdatum: 2019-06-03 

Ämne, kurs: C-uppsats i företagsekonomi 

Författare: Daniel Viklund och Andreas Mattsson 

Handledare: Åsa Grek 

Examinator: Madelene Lagin 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om en goodwillnedskrivning har något samband med 

framtida kassaflöde.  

 

Metod: I studien har en multipel regressionsanalys utförts, som är inspirerad av en tidigare 

studie av Jarva (2009). Vi har använt oss av en kvantitativ metod med deduktiv ansats och med 

hjälp av insamlade data från Retriver och Börsdata.se, har vi undersökt om det finns något 

samband mellan goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde.  

 

Resultat och slutsats: Resultatet är uppdelat i två olika modeller. I den ena har vi delat in 

bolagen i storleksordning baserat på omsättningsstorlek. I den andra har vi delat in bolagen med 

antalet anställda enligt SME. I båda analyserna hittar vi samband mellan framtida kassaflöde 

och avskrivningar. Där avskrivningar används som en proxy för goodwillnedskrivningar. Det i 

motsats till vad Jarva (2009) kom fram till i sin studie. Där han endast kunde hitta samband i 

upp till tre år efter nedskrivningen.  

 

Nyckelord: Goodwill, Goodwill Impairment, Kassaflöde, Cashflow, IFRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Abstract 
Title of the essay: Goodwill impairment and future cash flow 

Presentation date: 2019-06-03 

Subject, course: Final assignment for bachelor’s degree in business administration 

Author: Daniel Viklund och Andreas Mattsson 

Supervisor: Åsa Grek 

Examiner: Madelene Lagin 

 

Purpose: The purpose of the study is to examine whether a goodwill impairment has any 

relation with the future cash flow 

 

Method: The study has performed a multiple regression analysis, which is inspired by a 

previous study by Jarva (2009). We have used a quantitative method with deductive approach 

and with the help of collected data from Retriever and Börsdata.se have we examined whether 

there is any relation between goodwill impairment and future cash flow. 

 

Result and conclusion: The result is divided in two different models. In one, we have 

divided the companies into orders of magnitude with turnover as a variable. In the second, we 

have divided the companies with the number of employees as a variable. In both analyzes, we 

find relationships between future cash flow and deprecation. Where deprecation is used as a 

proxy for goodwill impairments. This is in contrast to what Jarva (2009) came up with in his 

study. Where he could only find connections for up to three years after the impairment.  

 

Keywords: Goodwill, Goodwill Impairment, Kassaflöde, Cashflow, IFRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  
 

Begrepp 
Begrepp Förklaring 

IASB International Accounting Standards Board (EU) 

FASB Financial Accounting Standards Board (USA) 

IFRS  International Financial Reporting Standards (IASB) 

US GAAP Generally Accepted Accounting Principles (God redovisningssed för 

företag i USA) 

IFRS 3 Redovisningsstandard (IASB) 

IAS 36 Redovisningsstandard (IASB) 

SFAS 142 Redovisningsstandard (FASB) 

EU Europeiska Unionen 

Goodwill Förvärvad Goodwill 

Kort position En kort position är att låna en aktie, sälja den och senare köpa tillbaka 

den till ett förhoppningsvis lägre pris.  
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1 Introduktion 
I det här kapitlet ges det en inledning till arbetet, en problemdiskussion och syfte. I slutet av 

kapitlet beskrivs ett bidrag med vår studie, det diskuteras även en avgränsning samt hur resten 

av arbetet är upplagt genom en disposition. 

 

1.1 Inledning 

Goodwill är en immateriell tillgång med obestämd nyttjandeperiod. Det kan enkelt förklaras av 

att det är värdet som överstiger ett företags bokförda värde. Goodwill kan bestå av bl.a. rykte, 

kundkrets och varumärken. Vid ett företagsförvärv utgör skillnaden mellan företagets 

nettovärde och vad köparen betalar det vi kallar goodwill (Visma, 2018). Orsaken till att någon 

betalar mer än värdet av bolagets nettotillgångar kan vara för att det finns tillgångar i bolaget 

som inte syns i balansräkningen (Aktiespararna, 2007). Ett gott rykte kan t.ex. värderas högre 

än det faktiska kapital som företaget har. När goodwill bokförs tillämpas samma principer som 

för andra immateriella tillgångar. I de fall då ett företag värderas lägre än nettotillgångarna, som 

kan vara pga. dåligt anseende, kundkrets, rykte eller liknade kallas det för badwill och kan ses 

som motsatsen till goodwill (Visma, 2018). För att goodwill ska kunna motiveras på längre sikt 

krävs det att bolaget ger en överavkastning på det egna kapitalet för att tillfredsställa 

aktieägarnas avkastningskrav (Aktiespararna, 2007). 

 

Koncernredovisningen för goodwill och andra immateriella tillgångar har fått stor betydelse för 

de bolag som redovisar utifrån standarderna enligt International Financial Reporting Standards 

(IFRS) efter regeländringen 2002, då goodwill ska särredovisas och inte skrivas av. 

International Accounting Standards Board (IASB), som utfärdar IFRS, definierar goodwill som 

framtida ekonomiska fördelar som inte går att identifiera. Det finns behov av att garantera att 

goodwillposten inte övervärderas i balansräkningen. Goodwill anses ha en obestämbar 

livslängd enligt IASB. Den tidigare linjära avskrivningen över en period ansågs inte leda till 

användbar information. IASB införde istället för linjära avskrivningar krav på årlig 

värdenedgångsprövning (Carlsson & Sandell, 2018).   

 

Enligt Gauffin och Thörnsten (2010) har goodwillposten växt mycket efter att IFRS införde den 

årliga nedgångsprövningen istället för den linjära avskrivningen (Gauffin & Thörnsten, 2010). 

Efter förändringen av redovisningsstandarderna har det bildats oklarheter om vad som är tillåtet.  
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Goodwillnedskrivningar uppfattas många gånger som ett misslyckande, eftersom vem som bär 

ansvaret är många gånger oklart. Sandell och Svensson (2014) har gjort en studie som fokuserar 

på vardagsspråket i årsredovisningar mellan åren 2005–2010. Forskarna har tittat på vilka 

förklaringar bolagen lämnat vid nedskrivningar av goodwill. Författarna upptäcker att det är 

hela 22 procent av bolagen som förklarar sina nedskrivningar av goodwill med bortförklaringar. 

Nästan alla bortförklaringar kan hänvisas till marknaden, exempelvis att företagets 

marknadsförhållanden har försämrats. Det är heller inte ovanligt att en nedskrivning följs av 

tystnad, vilket även gäller stora nedskrivningar. Så mycket som 25 procent förklaras inte alls 

(Sandell & Svensson, 2014).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Carlsson och Sandell (2018); AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011); Ramana och Watts 

(2012); McCarthy och Schneider (1995) konstaterar att hantering av koncernmässig goodwill 

är en av de mest debatterade och diskuterade redovisningsfrågorna. I förvärvsanalysen kan 

goodwill ses som en ”restpost”. Den del av köpeskillingen som inte kan identifieras av 

förvärvade tillgångar måste hanteras för att debet och kredit ska stämma, och hur ska vi 

egentligen se på goodwillposten i balansräkningen? Vad goodwill är och hur den ska redovisas 

har diskuterats långt tillbaka som ända till 1800-talet då koncernredovisningar började 

sammanställas i USA. Knauer och Wöhrmann (2016) bedömer att övergången från avskrivning 

till nedskrivning av goodwill har förstärkt den redan uppvärmda debatten om hur företagen 

redogör sin förvärvade goodwill. Ena sidan i debatten argumenterar för att företagsledningen 

tvingas lämna ut icke offentlig information om det framtida kassaflödet vid fastställandet av 

verkligt värde på goodwill. Den andra sidan i debatten tvivlar på värdet av informationen som 

gäller goodwillnedskrivningar, eftersom de bygger på företagsledningens uppskattningar och 

bedömningar.  

 

Från och med 1 januari 2005, ska alla bolag inom EU redovisa enligt IASB:s nya 

redovisningsstandard IFRS 3. Standarden IFRS 3 ”Rörelseförvärv” behandlar frågor om 

analyser av förvärv och konsolidering. Vid införandet av IFRS reviderades även standarden 

IAS 36. Standarden behandlar nedskrivning av goodwill och andra tillgångar som uppkommit 

i samband med rörelseförvärv (Carlsson & Sandell, 2018). 
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Resultatet av den nya revideringen på standarden IAS 36 innebär att de årliga avskrivningarna 

av goodwill har tagits bort. Företagsledningen ska istället bedöma varje år om det behövs göra 

en nedskrivning eller inte (Carlsson & Sandell, 2018).  

 

Gauffin och Nilsson (2017) har sedan introduktionen av IFRS undersökt hur de börsnoterade 

företagen på Stockholmsbörsen redovisat sina förvärv, och hur de identifierat sina immateriella 

tillgångar. I studien av bolagens årsredovisningar för året 2016 kunde det konstaterats att 17 

förvärvare 2016 redovisade goodwill men inte några andra immateriella tillgångar. Gauffin och 

Nilsson (2017) har även studerat nedskrivningar av goodwill för året 2016. Totalt sett uppgick 

goodwill till 753,6 miljarder kronor. Endast 17 av företagen redovisade att de hade gjort 

nedskrivningar av goodwill. Det totala beloppet som skrivits ned var endast 4,8 miljarder 

kronor, vilket motsvarar cirka 0,6% av den totala andelen goodwill. 

 
Enligt en studie av Gordon och Hsu (2018) fungerar nedskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar väl, däremot finns det många problem med nedskrivningar av 

immateriella tillgångar. Både för de med obestämbar och bestämbar nyttjandeperiod. Enligt 

studien är förhållandet till och med omvänt för goodwill, eftersom en nedskrivning följs av 

ökade kassaflöden. De använder i sin studie databaser för att kartlägga nedskrivningar på lite 

mer är 20 000 globala företag (Gordon & Hsu, 2018).  

 

Idag utgör goodwill en större del av företagens totala tillgångar. Goodwill utgör även en större 

del vid betalningen av ett rörelseförvärv. Det finns en risk att goodwillnedskrivning kommer 

behöva göras i framtiden, vilket påverkar bolagens resultat- och balansräkningar (Sherril, 

2016). Goodwill är enligt IASB ett antagande om framtida ekonomiska fördelar. I en del fall 

har företagen en så hög andel goodwill att den andelen är större än det egna kapitalet, vilket gör 

att goodwill påverkar bilden av företagens verkliga värde mer och mer (Carrington, 2015).  

 

Enligt Guth och MacMillan (1986) är företagsledningen vinstdrivande och förväntas handla i 

egenintresse. Det medför att de kommer utföra redovisningen utifrån vad som gynnar 

företagsledningen för stunden. Jarva (2009) förklarar att när tillgångarnas bokförda värden 

överstiger återvinningsvärdet ska tillgången skrivas ned. Företagsledningen kan välja att 

utnyttja den godtyckliga bedömningen till agentrelaterade motiv, därför kan finnas skäl till att 

goodwill inte värderas till rätt värde.  
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Hartwig (2018) menar att en goodwillnedskrivning idag, är en indikation på att bolagens 

kassaflöde kommer att bli sämre i framtiden. Om det finns ett samband mellan nedskrivning av 

goodwill och framtida kassaflöde, antyder det att goodwillredovisningen är lyckad. I den 

mening att det gäller redovisningsregler kring nedskrivningar av goodwill och företagens 

tillämpning av dessa (Hartwig, 2018). 

 

Med utgångspunkt i standarden IAS 36 ska goodwillnedskrivningar avspeglas i företagens 

kassaflöde, eftersom goodwill förekommer i fler av de svenska bolagen är det intressant att 

undersöka om goodwillnedskrivningar avspeglas i kassaflödet på svenska börsnoterade bolag. 

 

1.3    Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om en goodwillnedskrivning har något samband med 

framtida kassaflöde. 

 

1.4 Bidrag  
Förhoppningen är att kunna bidra med ytterligare kunskap om vilka variabler som påverkar det 

framtida kassaflödet.  

 

1.5    Avgränsning  
Studien inkluderar endast börsnoterade företag i Sverige, på listorna small-, mid-, och largecap. 

Avgränsningen är gjord för att alla noterade bolag är skyldiga att följa regelverket IFRS och för 

att vi valt att fokusera på bolag på den svenska marknaden. Vi har också valt att fokusera på 

tidsperioden för åren 2010 till 2017. Tidsperioden är vald för att få den senaste data som finns 

tillgänglig via bolagens årsredovisningar.  

 

1.6    Disposition 
I kapitel ett introduceras uppsatsens inledning, problemdiskussion och syfte. I kapitel två 

presenteras det teoretiska ramverk som används i studien, det följs upp av tidigare studier inom 

varje teori. I kapitel tre förklaras det hur vi gått tillväga för att samla in data, vilket urval och 

vilken analysmetod som används i studien. I kapitel fyra presenteras studiens resultat. I kapitel 

fem diskuteras resultatet med tidigare studier samt den teori som använts. I kapitel sex redogör 

vi för egna tankar och reflektioner, det ges även förslag på vidare forskning och i slutet förklaras 

vad vi lärt oss under tiden vi arbetat med studien. 
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2    Teoretiskt ramverk 
I kapitlet presenteras den teoretiska referensramen som ingår i studien. Teorierna förklaras 

först och sedan följs de upp med tidigare studier. Först redogör vi för Goodwill, sedan 

Regelverk och Standards, Kassaflöde, Operativt kassaflöde Agentteorin, Big-Bath-teorin och 

Jarvas (2009) studie. 

 
2.1 Goodwill 
Enligt Sherrill (2016) är goodwill en immateriell tillgång. I standarden, IAS 38, beskrivs 

immateriella tillgångar som en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans. En 

tillgång är en resurs som styrs av företaget som en följd av tidigare händelser, eftersom den 

förväntas ge framtida ekonomiska fördelar (IAS 38, 2019). 

 

Sherrill (2016) förklarar att ett företagsförvärv oftast sker till ett högre pris än värdet på det 

förvärvade företaget. Det kan bero på framtida förväntningar och att synergier erhålls genom 

förvärvet. Goodwill är det belopp som överstiger företagets verkliga värde och räknas som en 

tillgång på företagens balansräkning (Sherrill, 2016). Goodwill ska årligen testas för att avgöra 

om det fortfarande finns ett existerande värde eller inte, dvs. om synergierna av förvärvet har 

realiserats. En goodwillnedskrivning ska ske om den förvärvade andelen goodwill har förlorat 

värde, vilket påverkar företagets resultat negativt. Det ger dock ingen förändring i kassaflödet. 

Investerare ser goodwillnedskrivningar som en kortsiktig negativ händelse i företaget. Om en 

investerare kan bedöma vilka företag som kommer att göra en goodwillnedskrivning i närtid, 

kan investerarna ta en kort position, vilket kan ge en positiv avkastning (Sherrill, 2016). 

 

Avsikten med Sherrills (2016) studie var att avgöra vilka faktorer som har den största inverkan 

på sannolikheten att ett företag kommer göra en goodwillnedskrivning. En ökning av intäkterna 

från år till år, är en indikation på att förvärvet är lyckat och goodwill fortsätter vara en produktiv 

tillgång (Sherrill, 2016). Studien visar att varken positiva eller negativa förändringar, i intäkter 

eller resultat, påverkar sannolikheten för behovet av en nedskrivning av goodwill.  

 

Sandell och Svensson (2014) konstaterar att en nedskrivning av goodwill kan anses som ett 

misslyckande, eftersom bortförklaringar är den vanligaste orsaken till att goodwill skrivs ned. 

Det motiveras oftast med att något utanför ledningens kontroll har hänt. Förklaringarna är oftast 

vaga och generella, vilket i många fall kan förklaras endast med att marknaden försämrats. De 
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redogörelser som lämnas av företagsledningen är i många fall likartade från år till år. 

Utgångspunkten tycks vara att det är bättre att säga för lite än för mycket (Sandell & Svensson, 

2014).  

 

Hayn och Hughes (2006) undersökte i sin studie hur finansiella upplysningar om förvärvade 

tillgångar gör det möjligt för investerare att effektivt förutsäga en nedskrivning av goodwill. 

Den uppgiften har blivit viktigare när avskrivningen på goodwill för börsnoterade bolag 

avskaffats. Övergången från avskrivning av goodwill till årligt nedskrivningstest innebär ett 

nytt ansvar för företagsledningen, eftersom det ska göras en bedömning på goodwillens verkliga 

värde. Det ställer även större krav på investerare, revisorer och tillsynsmyndigheter för att 

analysera och värdera företagsledningens beslut (Hayn & Hughes, 2006).  Författarna fann att 

tillgängliga upplysningar inte ger användarna av de finansiella rapporterna tillräcklig 

information, för att kunna förutse framtida goodwillnedskrivningar. Det behövs således mer 

och bättre information om goodwill och dess verkliga värde. Hayn och Hughes (2006) fann 

också att goodwillnedskrivningar oftast görs då kassaflödet redan varit försämrat en längre tid. 

Det kan i genomsnitt ta tre till fyra år från värdeminskningen till den faktiska nedskrivningen. 

Fördröjningen ger konsekvenser för trovärdigheten på de finansiella rapporterna.  

 

McCarthy och Schneider (1995) fastslår att goodwill är ett omdiskuterat område och har varit 

sedan början på 1900-talet. Författarna konstaterar att diskussionerna har främst handlat om 

goodwill ska redovisas eller inte. I studien undersökte McCarthy och Schneider (1995) hur 

marknaden värderar goodwill vid företagsvärdering. McCarthy och Schneider (1995) kommer 

fram till att det empiriska materialet indikerar på att marknaden inkluderar goodwill vid 

företagsvärderingen och således ska goodwill tas med precis som andra tillgångar.  

 

2.2 Regelverk och standards 
I juli 2002 antog Europaparlamentet och Europeiska Unionens (EU) råd en förordning av 

internationella redovisningsstandarder (Carlsson & Sandell, 2018). Den bakomliggande 

orsaken var att harmonisera den finansiella informationen från företagen. Hjelström och 

Schuster (2011) menar att syftet var att öka insynen och jämförbarheten för kapitalmarknaden 

och de närmsta intressenterna. Från och med det räkenskapsår som inleddes i början av 2005, 

gäller att företag inom Europeiska Unionen som är noterade på en reglerad marknad ska 

upprätta koncernredovisningen enligt internationella standarder. IFRS, som utfärdas av IASB, 
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består av över 40 olika standarder. En tillämpning av IFRS för koncernredovisning är långt från 

endast en fråga om redovisningsteknik, eftersom IFRS standarderna behandlar allt från 

värderingsfrågor för olika kategorier av tillgångar och skulder till presentationsformatet av de 

finansiella rapporterna (Carlsson & Sandell, 2018). Hjelström och Schuster (2011) menar att 

processen för att upprätta finansiella rapporter ger upphov till många redovisningsval. 

Förståelse för dessa val är avgörande för en bra redovisningspraxis.  

 

Carlsson och Sandell (2018) förklarar att IFRS 3, som behandlar rörelseförvärv, har inneburit 

stora förändringar jämfört med tidigare standarder. Framförallt för att IFRS 3 ger en uttrycklig 

bild av hur identifiering och värdering ska ske av immateriella tillgångar vid ett rörelseförvärv. 

Koncernredovisningen för goodwill och andra immateriella tillgångar har framförallt fått stor 

betydelse, eftersom goodwill ska särredovisas och inte skrivas av. IASB definierar goodwill 

som framtida ekonomiska fördelar som inte går att identifiera, däremot finns det ett behov av 

att garantera att goodwillposten inte övervärderas i balansräkningen. Goodwill anses ha en 

obestämbar livslängd enligt IASB. Den tidigare linjära avskrivningen över en period ansågs 

inte leda till användbar information, vilket ledde till att IASB införde årlig 

värdenedgångsprövning istället för linjära avskrivningar (Carlsson & Sandell, 2018).   

 

Standarden IFRS 3 handlar om rörelseförvärv. Syftet med standarden är att förbättra 

tillförlitligheten, jämförbarheten och relevansen på informationen om rörelseförvärv och dess 

effekter i de finansiella rapporterna som företagen levererar. För att uppnå det har principer 

fastställts i standarden. För att öka kvalitén på de finansiella rapporterna ställs krav på hur 

förvärvaren ska redovisa och värdera de förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna. 

Förvärvaren ska redovisa och värdera den goodwill som förvärvas och fastställa viktiga 

upplysningar om förvärvet för att underlätta för användare att bedöma rörelseförvärvets 

karaktär och dess finansiella effekter. Vid ett förvärv ska förvärvsmetoden användas. Genom 

förvärvsmetoden ska identifiering av förvärvare, fastställande av förvärvstidpunkten, och 

värdering av de förvärvade tillgångarna och skulderna redovisas (FAR online a, 2019).  

 

Standarden IAS 36 handlar om nedskrivningar. Syftet med IAS 36 är att beskriva vilka metoder 

företagen ska använda för att deras tillgångar inte ska redovisas till ett högre värde än 

återvinningsvärdet. Tillgången ska skrivas ned om det redovisade värdet är högre än nuvärdet 

av det inbetalningsöverskott som tillgången förväntas ge, genom antingen försäljning eller om 

den används i verksamheten (FAR online b, 2019).  
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Enligt Baboukardos och Rimmel (2014) har redovisningen av förvärvad goodwill kritiserats på 

grund av den omfattande användningen av redovisning till verkligt värde. Resultatet i 

Baboukardos och Rimmel (2014) studie indikerar på att i fallen med förvärvad goodwill, 

genererar redovisningen till verkligt värde mer relevant information i de företag som stämmer 

överens med IFRS upplysningskrav. Det har en positiv påverkan på marknadsvärderingen i 

företagen. Goodwill är värderelevant och kan vara en stor post på företagens balansräkningar 

(Baboukardos & Rimmel, 2014). En hög andel goodwill kan utgöra en risk i sämre tider om 

företagen måste göra goodwillnedskrivningar, eftersom goodwillnedskrivningen kommer att 

belasta företagets resultat och således även företagets marknadsvärde. Värderingen och 

förväntningarna ökar på det förvärvande bolaget vid förvärv. Om förväntningarna inte uppfylls 

kommer aktiekursen att falla. Ju högre värdering bolaget har, desto högre risk i aktien (Balans, 

2017). 

 

I Knauer och Wöhrmanns (2016) studie analyseras innehållet i informationen om nedskrivning 

av goodwill, enligt IAS 36 och SFAS 142. I deras studie har Knauer och Wöhrmann (2016) ett 

urval av 564 goodwillnedskrivningar från företag i USA och inom EU mellan åren 2005–2009. 

Knauer och Wöhrmann (2016) menar att en oväntad goodwillnedskrivning kan leda till en 

negativ reaktion på kapitalmarknaden. Resultaten tyder på att investerare reagerar mer negativt 

när ett lands rättsskydd är lågt och tillåter mer subjektiva bedömningar av företagsledningen. 

Resultatet visar också att länder med högt rättsligt skydd kan begränsa den subjektiva 

bedömningen, vilket ökar tillförlitligheten i de finansiella rapporterna. Reaktionerna på 

kapitalmarknaden kan även associeras med hur företagsledningen förklarar nedskrivnings 

beslutet. Om företagsledningen meddelar en nedskrivning pga. stigande räntor är förklaringen 

verifierbar, eftersom externa förklaringar tyder på att företagsledningen har mindre utrymme 

för diskretion. Om det istället är en intern omstrukturering är förklaringen inte verifierbar, 

eftersom interna skäl är mindre verifierbara för utomstående investerare och tillkännager en 

högre sannolikhet för en skönsmässig bedömning. Den negativa reaktionen på 

kapitalmarknaden handlar om goodwillnedskrivningen är förväntad eller oväntad. Investerare 

reagerar mer negativ vid en händelse som inte kan förklaras och är oväntad samt mindre negativt 

om händelsen är verifierbar och förväntad (Knauer & Wöhrmann, 2016).  
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2.3 Kassaflöde 

Hartwig (2018) beskriver kassaflödet för ett företag som flödet av pengar, dvs. in- och 

utbetalningar under en period.  Enligt Marton, Sandell och Stockenstrand (2016) kan 

kassaflödet under en period förklaras av förändringen i företagets likvida medel. Carlsson och 

Sandell (2018) beskriver likvida medel som kassa, bankmedel och placeringar som snabbt kan 

omvandlas till kontanter. När företaget har större inbetalningar än utbetalningar är kassaflödet 

positivt och när företaget har större utbetalningar än inbetalningar är kassaflödet negativt 

(Marton et al., 2016). Kassaflödet visar hur mycket pengar som flödar in i eller ut ur företaget, 

vilket även är en form av prestationsmått (Carlsson & Sandell, 2018). Kinnunen och Koskela 

(1999) framhåller att en kassaflödesanalys kan visa hur säkert ett företags flöde av pengar är. 

Författarna beskriver att en kassaflödesanalys kan delas in i tre olika delar. Den första delen är 

från den löpande verksamheten, den andra delen är investeringsverksamheten och den tredje 

och sista delen från finansieringsverksamheten (Kinnunen & Koskela, 1999).  

 

Lee (2011) undersöker effekten av SFAS 142 och förmågan att förutse framtida kassaflöden 

genom goodwill. Lee (2011) påpekar att FASB utfärdade SFAS 142 för att öka trovärdigheten 

för redovisningen av goodwill genom att ta bort avskrivningen av goodwill.  SFAS 142 gör det 

möjligt för företagsledningen att göra egna bedömningar om den ekonomiska inverkan på de 

finansiella rapporterna. Lee (2011) finner att förmågan till att förutsäga de framtida 

kassaflödena genom goodwill har förbättrats sedan införandet av SFAS 142, även om resultatet 

inte helt utesluter möjligheten för företagsledningen att agera opportunistiskt. Lee (2011) menar 

att resultatet av studien är intressant för normsättare och andra reglerare. Resultaten i studien 

ska dock tolkas med försiktighet, eftersom det inte går att utesluta andra makroekonomiska 

faktorer under perioden före och efter SFAS 142 (Lee, 2011).  

 

Li, Shroff, Venkataraman och Zhang (2011) har gjort en studie om att goodwillnedskrivning 

kan användas som en indikator på att den framtida lönsamheten kommer att minska. 

Undersökningen är gjord på bolag i USA mellan åren 1996–2006. De mått som forskarna 

använder på lönsamheten är försäljnings- och rörelseresultattillväxt. Resultatet av studien visar 

att nedskrivning av goodwill kan kopplas till minskad framtida lönsamhet, vilket enligt Li et al. 

(2011) beror på att de förvärv företagen har gjort inte leder till fördelarna bolagen hade önskat. 

De konstaterar också att de finns många bolag som egentligen borde skrivit ned sin goodwill, 
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men inte gjort det, vilket innebär att ledningen i dessa bolag agerat opportunistiskt (Li et al., 

2011).  

 

2.3.1   Operativt kassaflöde 

I studien kommer det enbart fokuseras på kassaflödet från den löpande verksamheten, vilket 

även kan kallas för det operativa kassaflödet. Greve (2016) beskriver den löpande verksamheten 

som rörelseverksamheten eller affärsverksamheten. Försäljning och finansiella placeringar 

skapar positiva kassaflöden medan betalningar till bl.a. leverantörer, anställda och långivare ger 

upphov till negativa kassaflöden (Greve, 2016). Enligt Lönnqvist (2011) kan ett operativt 

kassaflöde som är negativt ge signaler om att ett företag har likviditetsproblem.   

 

Gordon och Hsu (2018) menar att goodwillnedskrivningar som är redovisade enligt IFRS 3, har 

negativa kopplingar till förändringar i det framtida operativa kassaflödet1. Medan de som 

redovisar enligt US GAAP i genomsnitt inte har negativa kopplingar till det framtida 

kassaflödet. Bostwick, Krieger och Lambert (2016) konstaterar att även om 

goodwillnedskrivningar är händelser som sker sällan, visar resultatet i deras studie att det är 

relevanta händelser för prognoser på det framtida operativa kassaflödet. 

Bostwick et al. (2016) har undersökt om det går att göra en prognos på det framtida operativa 

kassaflödet utifrån information om goodwillnedskrivningar. Resultatet visar att 

goodwillnedskrivningar ger en signifikant förbättrad prognos för det framtida kassaflödet. 

Resultatet gäller även om Bostwick et al. (2016) inkluderar andra enskilda större kostnadsposter 

utöver goodwillnedskrivning i studien. De fann att en goodwillnedskrivning stegvis förbättrar 

prognoserna för kassaflödet ett år framåt. Analytiker, investerare och andra intressenter som är 

intresserade av framtida kassaflöden bör använda informationen om goodwillnedskrivningar 

för att förbättra sina prognoser för kassaflödet. Författarna menar att det är möjligt att 

informationen som bidrar till goodwillnedskrivningar kan vara en återspegling på att företaget 

har större ekonomiska problem (Bostwick et al., 2016). Goodwill räknas som en tillgång på 

balansräkningen. Goodwill utgör idag en större del av företagens totala tillgångar, vilket leder 

till att en eventuell nedskrivning av goodwill kommer ske i framtiden. Goodwillnedskrivningen 

kommer att påverka företagens balans- och resultaträkningar (Sherril, 2016).  

                                                        
1 Enligt standarden är goodwill är ett antagande om framtida ekonomiska fördelar. En goodwillnedskrivning bör 
således påverka det framtida kassaflödet. 
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I likhet med Bostwick et al. (2016) har Kim och Kross (2005) undersökt det framtida operativa 

kassaflödet, men de har istället studerat förhållandet mellan intäkter och det operativa 

kassaflödet ett år framåt. Kim och Kross (2005) finner att förhållandet mellan resultat och 

aktiekurser minskat över tiden. Trots det, finner författarna ett ökat förhållande mellan intäkter 

och det operativa kassaflödet ett år framåt. De finner istället att vinstförmågan till att förutse 

framtida kassaflöden har ökat generellt under alla år i studien (Kim & Kross, 2005). Kim och 

Kross (2005) menar att resultaten i deras studie inte behöver innebära att marknaden är 

ineffektiv. De säger att det kan bero på deras modell som de använt samt att de bara studerar 

kassaflödet för ett år framåt. 

2.4 Agentteorin  
Hartwig (2018) beskriver att agentteorin utgår från att det finns en informationsasymmetri 

mellan ägare och ledning. Jensen och Meckling (1976) beskriver att företagen ägs av 

aktieägarna medan de drivs av företagsledningen. Ägarna kallas principaler och ledningen 

kallas agenter, eftersom ledning och ägare i större företag inte är samma personer. Det leder till 

att det blir en separation av ledningsfunktionen och ägarfunktionen. Ledningen har då ett 

informationsövertag gentemot ägarna. Ledningen kan ha andra mål än ägarna, eftersom de antas 

att ledningen agerar i egenintresse kan ledningen använda sitt informationsövertag till nackdel 

för ägarna. Ägarna vet att ledningen kommer agera utifrån sin egen nytta i första hand, och 

vidtar därför åtgärder. Jensen och Meckling (1976) förklarar att ägarna tar till åtgärder för att 

skydda sig mot ledningens opportunistiska beteende. Det kan vara genom övervakning eller 

incitamentstrukturer. Övervakning sker genom redovisning och revision och till 

incitamentstukturer hör bonusprogram. De kostnader som uppstår pga. dessa kallas 

agentkostnader (Jensen & Meckling, 1976). Det finns också en gräns för hur mycket ägarna är 

villiga att spendera på dessa åtgärder. Därför blir den tredje kostnaden ledningens 

opportunistiska beteende som ägarna inte är villiga att motverka (Hartwig, 2018).  

 

Deegan och Unerman (2011) beskriver att inom agentteorin anses ett företag som minimerar 

sina agentkostnader vara ett välfungerande företag. Ägarna kommer ge ledningen lägre lön i 

väntan på att de ska agera i egenintresse. Inom teorin anses företaget som en sammanslutning 

av kontrakt, som upprättas för att säkerställa att alla parter som agerar med egenintresse 

samtidigt ska vara motiverade att agera för att maximera värdet för hela organisationen. Teorin 

förklarar också att individer aldrig kommer att agera annat än i eget intresse. Nyckeln för en väl 
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fungerande organisation är att införa kontrakt som säkerställer att åtgärder som gynnar 

individen också gynnar organisationen (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Li och Sloan (2017) beskriver att företagsledningen kan välja att inte göra nedskrivningar av 

goodwill även om det skulle behövas. Företagsledningen skulle då riskera att agera 

opportunistiskt för att möta aktieägarnas förväntningar på resultat och utdelning. 

Företagsledningen kan också ha anledningar till att fördröja nedskrivningen av goodwill, 

genom det får bolaget tillfälliga och uppblåsta vinster och även en tillfällig aktiekurs. Företaget 

kan då behålla sitt marknadsvärde, vilket leder till att företaget inte riskerar att tappa viktiga 

investerare (Li & Sloan, 2017). Det kan leda till konflikter mellan aktieägarna och 

företagsledningen gällande hanteringen av goodwill. Problemet blir som störst då 

informationsasymmetrin skadar aktieägarnas kapital pga. stora fluktuationer i aktiekursen, 

vilket kan bl.a. förorsakas av oförutsedda goodwillnedskrivningar (Li & Sloan, 2017).  

 

AbuGhazaleh et al. (2011) redogör i sin studie med 500 av de största företagen i Storbritannien 

mellan 2005–2006, att företagsledningen ägnar sig åt en skönsmässig bedömning vid 

rapporteringen av goodwillnedskrivningar efter införandet av IFRS 3. De avslöjar att 

nedskrivningar är starkt förknippade med styrningsmekanismer, vilket tyder på att 

företagsledningen är mer benägna att använda riktlinjerna som anges i IFRS 3 för att förmedla 

icke offentlig information om framtida kassaflöden snarare än att agera opportunistiskt. 

AbuGhazaleh et al. (2011) menar också på att goodwillnedskrivningar är mer benägna att 

sammankopplas med metoder inom earnings management som t.ex. vd-förändringar, 

resultatutjämning och Big-Bath teorin.  

 

Enligt Ramanna och Watts (2012) infördes ett nytt tillvägagångssätt för goodwillnedskrivning 

år 2001 i USA. Det infördes av FASB och den nya standarden kallas SFAS 142. Standarden 

som likt IFRS 3, innebär att goodwillnedskrivning ska testas en gång per år. Ramanna och Watts 

(2012) förklarar att företagsledningen ska uppskatta det verkliga värdet på goodwill för att 

bestämma eventuella nedskrivningar. Normsättare menar att företagsledningen kommer att 

tillåtas att förmedla icke offentlig information om framtida kassaflöden medan agentteorin 

säger att företagsledningen kommer använda ett opportunistiskt beteende för att hantera 

finansiella rapporter (Ramanna & Watts, 2012). I sin studie testar Ramanna och Watts (2012) 

om goodwillnedskrivningen kan hänföras till företagsledningens icke offentliga information 

om positiva framtida kassaflöden, vilket de inte finner bevis för.  
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Beatty och Weber (2006) redogör i sin studie för att det finns en stor kritik av redovisning till 

verkligt värde av företagsledningen. Författarna menar att det kan leda till olämpliga och 

felaktiga värderingar av exempelvis eget kapital. Beatty och Weber (2006) finner bevis för hur 

ekonomiska incitament påverkar företagsledningens värdering. 

Caruso, Ferrari och Pisano (2016) undersöker hur företagsledningens beteende har förändrats 

efter införandet av IFRS och om företagsledningen i börsnoterade företag använder 

goodwillnedskrivningar som ett sätt att manipulera vinsten. Resultatet visar att vissa metoder 

av earnings management används och det framgår tydligt att efter införandet av IFRS har 

företagsledningens beteende förändrats (Caruso et al., 2016). Enligt IFRS innebär 

nedskrivningsreglerna en större befogenhet för företagsledningen att göra subjektiva 

bedömningar. Det kan minska transparensen och tillförlitligheten i de finansiella rapporterna, 

vilket skapar informationsasymmetri mellan företagsledningen och ägare (Caruso et al., 2016). 

2.5 Big Bath 

Enligt Walsh, Craig och Clarke (1991) är big-bath teorin när företag väljer att göra stora av- 

eller nedskrivningar under ett och samma år. AbuGhazaleh et al. (2011) menar att företagen gör 

det för att öka chanserna för att i framtiden kunna redovisa en förbättrad och ökad lönsamhet. 

Walsh et al. (1991) beskriver vidare att den stora kostnaden oftast tas ett år då resultatet redan 

är lågt. Jordan och Clark (2004) menar att tanken är att bolaget och dess ledning inte kommer 

straffas proportionellt mer för den stora nedskrivningen då resultatet redan är negativt. Åtgärden 

gör det lättare att generera högre vinster under senare år. Det är vanligt vid vd-byte att en sådan 

handling utförs. Den nya vd:n får då en bättre chans att visa bättre resultat under kommande år 

än vad den tidigare vd:n gjorde (Jordan & Clark, 2004).  

I en studie av Glaum, Landsman och Wyrwa (2018) undersöker de vilka avgörande faktorer 

som används för beslut om goodwillnedskrivningar i företag som tillämpar IFRS. Studien 

baseras på ett omfattade urval av börsnoterade bolag från 21 länder. Regressionsanalysen tyder 

på att förekomsten av goodwillnedskrivning är negativt förknippad med ekonomisk utveckling. 

Goodwillnedskrivningar tenderar att vara mer frekvent i företag som ligger i länder som har en 

bra fungerande myndighet. Glaum et al. (2018) finner att förekomsten av 

goodwillnedskrivningar är relaterade till företagsledningens incitament. Författarna menar att i 

företag som verkar i länder där myndigheter inte fungerar bra, är det oftast vd:ns ersättning som 
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påverkar nedskrivnings beslutet. Företagen är då mer benägna att göra en goodwillnedskrivning 

om det har skett en förändring på vd posten (Glaum et al., 2018). 

Sun (2016) har undersökt om nedskrivningarnas storlek har något samband med erfarenheten 

hos vd:n. Studien är genomförd på amerikanska bolag. Studien visar att bolag med en nytillsatt 

vd tenderar att göra större nedskrivningar, än de bolag som har en vd som haft sin position 

under en längre tid. Forskaren beskriver att det kan betyda att en mer erfaren vd har en bättre 

bild av bolagets kassaflöde, och kan därför lättare göra bedömningar om nedskrivning behöver 

finnas med i redovisningen. Sun (2016) menar att det inte behöver betyda att en nytillsatt vd 

vill manipulera resultatet när bolaget gör stora nedskrivningar. Det kan också betyda att en 

nytillsatt vd inte har tillräcklig bild av hur framtida kassaflöden i bolaget kan se ut (Sun, 2016).  

Elliot och Shaw (1988) menar att Big Bath ofta utförs vid vd-byte, och en sådan åtgärd kan i 

början av en vd-anställning bero på att försämrade resultat kan beskyllas på den tidigare vd:n. 

De kommer i sin studie fram till att 15,3 procent av nedskrivningarna som är kopplade till Big 

Bath uppkommit vid ett vd-byte. De menar också att, oavsett när vd-bytet inträffat är 

nedskrivningarna oftast gjorda i sista kvartalet, och det betyder att den nya vd:n har varit med 

och beslutat om nedskrivningen (Elliot & Shaw, 1988). 

Van de Poel, Maijor och Vanstraelen (2009), har undersökt om goodwillnedskrivningar har 

något samband med exceptionellt låga resultat. Studien gjordes mellan åren 2005 till 2006, och 

gjordes på alla börsnoterade företag i EU som vid tidpunkten var 2262 st. Tanken med den nya 

standarden var att förbättra kvalitén och jämförbarheten i de finansiella rapporterna (Van de 

Poel et al., 2009). Forskarna kommer i sin studie fram till att företag med ovanligt låga resultat 

ofta använder sig av Big Bath i redovisningen. Det gäller även vid höga vinster men då som en 

form av resultatutjämning. Slutsatsen av studien är att goodwillnedskrivningar och hur goodwill 

behandlas inte är enhetliga mellan länderna i EU, dessutom är de starkt förknippade med 

incitament för företagsledningen. Van de Poel et al. (2009) konstaterar också att skillnaderna 

mellan länderna beror på hur väl rättssystemet fungerar, eftersom möjligheten till kreativ 

bokföring skiljer sig åt.  
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2.6 Jarvas studie 
Jarva (2009) anser att goodwillnedskrivningar enligt SFAS 142 är förknippade med framtida 

kassaflöden enligt vad som föreskrivs i standarden. Jarva (2009) beskriver precis som Ramanna 

och Watts (2012) att enligt SFAS 142 ska nedskrivningen av goodwill testas en gång per år. 

Agentteorin förutsätter att företagsledningen kommer att använda en subjektiv bedömning som 

tillåts av SFAS 142 under omständigheter där de har agentrelaterade motiv av att göra det 

(Jarva, 2009). Jarva (2009) undersöker hur goodwillnedskrivningar enligt SFAS 142 är 

förknippade med framtida kassaflöden. Författaren finner bevis för att goodwillnedskrivning 

har en signifikant påverkan på kassaflöden ett och två år framåt. Jarva (2009) finner inte något 

samband för goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde längre än tre år. Det kan enligt 

författaren bero på att Big-bath teorin används. Således är bevisen förenliga med tanken att 

goodwillnedskrivningar i genomsnitt är närmare relaterade till ekonomiska faktorer snarare än 

opportunistiskt beteende (Jarva, 2009).  

 

Jarva (2009) undersöker även företag där det finns indikatorer på att goodwill är försämrad och 

nedskrivning bör ske, men finner inga övertygande bevis på att företagen opportunistiskt 

undviker nedskrivningar. Jarva (2009) finner bevis för att agentrelaterade incitament minskar 

förbindelser mellan goodwillnedskrivningar och förväntade framtida kassaflöden. Enligt Jarva 

(2009) bör det finnas ett intresse i att ta reda på om företagsledningen vinklar värdet av 

goodwill. Det är upp till företagsledningarna att göra bedömningarna, vilket riskerar att 

bedömningarna är subjektiva. 
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3 Metod 

I metodkapitlet förklarar vi vilken metod som valts, vilken typ av data som används, vilket urval 

vi gjort, hur vi gått tillväga för att samla in data, vilken analysmodell som vi använt oss av samt 

ger en insyn i eventuella risker med metoden samt etiska problem med studien. 

 

3.1 Forskningsansats och metod 

Vi har valt en deduktiv ansats eftersom studien har sin utgångspunkt i tidigare forskning och 

teori. Genom tidigare forskning och teori hittades en forskningsfråga som var intressant. 

Analysmodellen som används i studien är inspirerad av samma modell som Jarva (2009) 

använder i sin studie. Analysmodellen omformulerades för att hjälpa oss besvara syftet med 

studien och vi kunde därefter koppla tillbaka till valda teorier. Eriksson och Hultman (2014) 

beskriver det som en deduktiv ansats när undersökningen utgår från en tidigare modell. 

Metoden som används i studien har påverkats av den ansats som valts till undersökningen 

(Eriksson & Hultman, 2014). Denscombe (2012) förklarar kvantitativ forskning som när något 

tenderar att vara observerbart eller mätbart.  

 

När en studie är deduktiv och baseras på tidigare teori och forskning är det som Spector, 

Rogelberg, Ryan, Schmitt och Zedeck (2014) förklarar att en bra teori är något som ska kunna 

hjälpa till att förutse och kontrollera framtida händelser. Däremot riskerar vetenskapen att styras 

mot vissa riktningar och utesluta andra om vetenskapen enbart baseras på teori. Det avskräcker 

forskare från att utforska nya sätt att tänka. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) resonerar likt 

Spector et al (2014) att när forskningen utgår från teori finns det en risk att studien blir styrd av 

det som redan är känt. 

 

3.2 Sekundärdata 

Det finns en viktig skillnad mellan primär- och sekundärdata. Primärdata är den första berömda 

versionen som en forskare har tillgång till (Kjelstadli, 1997). Senare data som innehåller referat 

av en primärdata är då en sekundärdata. Primärdata är t.ex. ett originaldokument eller en 

videoinspelning. Primärdata har högre värde än sekundärdata (Repstad, 2007). I studien 

används det endast sekundärdata och då främst från årsredovisningar. Fördelen med 

sekundärdata som används i studien är att det sparar tid och pengar, eftersom materialet är 

lättillgängligt och gratis. Men det finns även nackdelar med sekundärdata, exempelvis är det 

lätt att använda material och information pga. att det är lättillgängligt och inte av hög kvalitét, 
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däremot är årsredovisningar trovärdiga. Det kan även vara risk för skrivfel i årsredovisningar, 

men eftersom de granskas av externa parter bedöms den risken som låg. 

 

3.3 Population/Urval 
Den här studien är baserad på börsnoterade bolag på listorna large-, mid- och smallcap mellan 

åren 2010–2017. Året 2018 kunde inte användas då de i skrivande stund kommer in 

årsredovisningar löpande till bolagsverket, det fanns helt enkelt inte tid att vänta på dessa. 

Studien baseras på bolag efter revideringen av standarden som infördes 2005 pga. av att minska 

risken för skillnader som beror på olika regelverk. Ett strategiskt urval har använts i studien, 

vilket hör till icke-slumpmässigt urval (Trost & Hultåker, 2016). Strategiskt urval används 

främst vid kvalitativa studier men kan även användas vid kvantitativa studier. I undersökningen 

användes börsnoterade bolag på listorna large-, mid- och smallcap som låg på dessa listor den 

1 januari 2019. Large cap innebär att bolag ska ha ett börsvärde som är större än 1 miljard Euro. 

Mid cap innebär bolag som har ett börsvärde mellan 150 miljoner – 1 miljard Euro. Small cap 

innebär bolag som har ett börsvärde under 150 miljoner Euro (Avanza, 2019). Ett krav är att 

företagen har varit börsnoterade under dessa år. I studien fokuserades det på dessa tre listor, 

eftersom det är de tre största listorna samt att bolagen har lämnat informationen som behövdes 

för att utföra undersökningen. Totalt antal bolag som är börsnoterade på ovanstående listor 

2019-01-01 är 304st. De bolag som valdes har sedan studerats mellan åren 2010–2017. Genom 

att ta ovanstående datum och åtta år bakåt i tiden, har det underlättat till att göra studien då 

bolag kan tas bort eller byta från dessa listor av olika anledningar (uppköp, konkurs, klarar inte 

kraven på börsvärde m.m.).  

 

3.4 Datainsamling 

Databasen Reteriver hämtar sin information från bolagsverket som får sin information direkt 

via bolagen. Börsdata.se hämtar sin information direkt från bolagens årsredovisningar, vilket 

innebär att det är ett steg mindre i processen att hantera data. Retriever som vi använt oss av 

har vi tillgång till genom Högskolan Dalarna. Hemsidan Börsdata.se kräver medlemskap av 

någon form. Det finns en gratis variant och två stycken medlemskap som kostar pengar. Gratis 

varianten kallas för Free och ger inte lika bra överblick som de andra två varianterna, Premium 

och Pro, ger oss (Börsdata, 2019). Vi har använt oss av medlemskapet som heter Premium.  

Retriver kan inte ge oss alla variabler vi behöver och därför används börsdata.se som 

komplement. Börsdata.se hämtar sin information direkt från bolagens årsredovisningar 
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(Börsdata, 2018). Nackdelen är att informationen från börsdata.se manuellt måste överföras till 

Microsoft Excel, då finns då risk för skrivfel, men den risken anser vi som låg. All data kommer 

sedan att sammanställas och beräknas i programmen Microsoft Excel och Stata. 

 

Den data som används i studien kommer främst från årsredovisningar som är hämtad från 

Retriever. Informationen från databasen retriever har variablerna i tkr avrundat till närmsta 

tusental kronor. Då databasen Retriever inte ger oss alla variabler vi behövde har vi även använt 

oss av hemsidan www.börsdata.se för att få information om det operativa kassaflödet. Via 

börsdata får vi det operativa kassaflödet i msek avrundat till närmsta miljon. Det operativa 

kassaflödet har sedan räknats om till tkr via Microsoft Excel för att göra alla variabler till samma 

måttenhet. Hemsidan Börsdata.se kostar pengar och det går att välja på tre olika nivåer (Free, 

Premium och Pro) beroende på hur avancerade funktioner som behövs. Varken Retriever eller 

Börsdata kan ge oss information till variabeln om goodwillnedskrivningar. Vi har därför använt 

oss av en proxy som består av förändringen av goodwill mellan varje år och skillnaden mellan 

EBITDA och EBIT, som innehåller posten goodwillnedskrivningar.  

 

Den insamlade data är hämtad direkt från databasen retriever som vi har tillgång till från 

Högskolan Dalarna. Retriever har sedan hämtat sin information från bolagsverket. Studien kan 

inte garantera att den data stämmer till 100% men källorna bedöms vara trovärdiga och således 

användbara till studien. En annan risk med studien är informationen om kassaflödet som är 

hämtad från Börsdata.se.  

 

3.5 Regressionsanalys 

I regressionsanalysen användes kontrollvariabler. Enligt Angrist och Pischke (2009) används 

kontrollvariabler för att minska risken för att dra felaktiga slutsatser. Författarna förklarar även 

att urvalet bör vara slumpmässigt eller strategiskt, eftersom det minskar risken för metodfel 

(Angrist & Pischke, 2009). 

 

Till regressionsanalysen användes så kallad paneldata med fixed effects. Paneldata är 

multidimensionella data som används till statistik och involverar mätningar över tid. Paneldata 

innehåller observationer av många företeelser över flera tidsperioder för samma företag 

(Toward, 2018). Enligt Stock och Watson (2015) är regression med fixed effects en metod för 
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kontroll av exkluderade variabler i paneldata när de exkluderade variablerna varierar mellan 

enheter men inte ändras över tid. 

 

Lantz (2013) menar att den mest centrala metod för att behandla samband mellan variabler är 

regressionsanalys. En regressionsanalys visar utfallet för en viss variabel som beror på värdena 

på en eller flera andra variabler. Det finns flera syften med att använda en regressionsanalys, 

några av dessa kan vara att beskriva sambandet mellan variablerna, testa om det faktiskt finns 

något samband mellan variablerna eller att skapa förståelse för hur viktiga olika variabler är när 

ett samband ska förklaras (Lantz, 2013). En multipel regressionsanalys går ut på att använda 

fler än en X-variabel, förklarar variationen i en Y-variabel. Genom det kan analysen få ett bättre 

regressionssamband och även högre signifikans (Lantz, 2013).   

 

3.6 Etik 

I den här studien kommer det främst att samlas in offentlig information från olika 

årsredovisningar. Informationen från årsredovisningar kommer från databaser och andra 

sekundärkällor. Eventuella problem som kan uppstå ur ett etiskt- och ett samhällsperspektiv 

bedöms som små och att undersökningen inte kommer att påverkas då inga personer eller andra 

känsliga delar förekommer. 

 

3.7 Metodkritik  
Kvantitativa metoder försöker enligt Bjereld et al. (2009) göra materialet mätbart för att hitta 

samband eller mönster mellan olika händelser. En risk med en deduktiv ansats i en kvantitativ 

studie är att resultatet riskerar att inte tolkas objektivt, eftersom studien utgår från teori är risken 

att studien blir styrt av det som redan är känt (Bjereld et al. 2009). Enligt Eriksson och Hultman 

(2014) kan det tolkas på ett sätt för att det ska fogas samman till meningsfull information. En 

annan risk vid kvantitativ forskning är att det uppstår mätningsfel som kan ge en felaktig bild 

av verkligheten. För att minimera felberäkningar kommer Microsoft Excel att användas och 

även för att kontrollera formler. 

 

En nackdel med regressionsanalys är att ju fler oberoende variabler som används, desto mer 

invecklat blir det att förstå vilken variabel som påverkat en annan variabel (Hastie, Tibshirani 

& Friedman, 2009). En annan nackdel med regressionsanalys är som Angrist och Pischke 
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(2009) förklarar att urvalet riskerar att vara partiskt, vilket leder till att den data som tas fram 

kan vara svårtolkad. 
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4 Resultat 
I kapitlet redogör vi först för den deskriptiva statistiken från datamaterialet, sedan redogör vi 

för det empiriska resultatet från regressionsanalyserna. 
 

4.1 Deskriptiv statistik 

En överblick över datamaterialet är sammanställt i tabell 1. Tabell 1 visar variablernas 

spridnings- och lägesmått. Undersökningen omfattar 304 bolag mellan åren 2010 och 2017. De 

flesta av variablerna är hämtade från Retriever Business och en del information om variablerna 

saknas. Därav kan det uppstå en skillnad i antalet observationer mellan variablerna och det finns 

därför risk att det kan snedvrida resultatet (Stock & Watson, 2015). 

 

För några av variablerna är inte spridningsmått intressant, eftersom variablerna endast är 

beskrivande såsom, ID, År och storlek. Variabeln ID är vilket nummer företaget har i 

datamaterialet. Variabeln År är de år studien undersökt (2010–2017). Variabeln Storlek innebär 

vilken storleksindelning företagen blivit indelade i sett till antalet anställda där vi utgått från 

SME. SME står för small and medium sized enterprises. Där små företag har upp till 49 

anställda (1), medelstora företag har mellan 50–249 anställda (2), samt stora företag har mer än 

249 anställda (3) (EU-kommissionen, 2019). Utifrån tabell 4 syns det att variablerna ID, År, 

Antal anställda och Storlek är de variabler som visar de maximala antalet observationer (2 432 

st). 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik. 

Variabel Observationer Medelvärde Standardavvikelse Min Max 
ID 2 432 152,5 87,77481 1 304 
År 2 432 2013,5 2,291759 2010 2017 
Kassaflöde 2 164 1229,496 7744,729 -272295 124515 
Goodwill 1 477 190645,9 1671242 1 4,34e+07 
∆ Goodwill 2 100 -828,6924 2298185 -3,85e+07 3,85+e07 
Omsättning 2 224 311108,8 1066694 -14949 2,89e+07 
Kundfordringar 1 992 66818,56 346816,1 1 8836779 
Lev. Skulder 2 176 33266,91 142446,4 1 2395149 
Varulager 1 580 55211,66 246670,4 1 3812724 
Avskrivning 897 16702,07 46384,65 1 474148 
EBIT 2 243 26916,14 169927,8 -1817165 4365764 
EBITDA 2 255 66626,58 441386,1 -536668 9865457 
Kortfristiga skulder 2 277 183735,7 1124291 1 2,57e+07 
Antal anställda 2 432 5991,863 56523,06 0 2546000 
∆ Kundfordring 1 670 5610,212 357120 -5572396 8084042 
∆ Lev. Skulder 1 850 1372,917 146230,1 -2345781 2366957 
∆ Lager 1 342 893,8741 180663,2 -3765072 3195655 
Storlek 2 432 2,372533 ,8164509 1 3 
Av- & Nedskrivning 2 228 40166,67 401557,6 -871624 9790261 
Nettoförlust 2 243 -19161,36 2299130 -3,85e+07 3,85e+07 

Källa: Egen bearbetning. 

 
4.2 Empiriskt resultat 
Vår analysmodell är inspirerad av en modell som Jarva (2009) använder i sin studie. Det är en 

multipel linjär regressionsanalys. Grundmodellen från Jarvas (2009) studie ser ut såhär: 

 

Modell 1. Jarvas (2009) modell. 

𝑪𝑭𝒕$𝒋 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏𝑪𝑭𝒕 + 𝜶𝟐𝑾𝑶𝒕 + 𝜶𝟑∆𝐀𝐑𝒕 + 𝛂𝟒∆𝐈𝐍𝐕𝒕 + 𝛂𝟓∆𝐀𝐏𝒕 + 𝛂𝟔	𝐃𝐄𝐏𝐑𝒕 +

	𝛂𝟕𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑𝒕 +	∑ 𝜶𝟖	𝑹𝒕 + 𝚺𝜶𝟗𝒀𝑬𝑨𝑹𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹𝑶𝑳𝑺𝒕 +	ℇ𝒕$𝒋𝟑
𝒋N𝟏   
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Tabell 2. Översatta variabler hämtade från Jarvas (2009) studie. 

Variabel Förklaring 

t Period, År 

j Varierar från 1 till 3 

CF Operativt Kassaflöde 

WO Goodwill Nedskrivning 

∆AR Förändring i kundfordringar 

∆INV Förändring i lager 

∆AP Förändring i leverantörsskulder 

DEPR Avskrivningar och nedskrivningar 

OTHER Övriga Nettoperoiodiseringar 

Rt 12 månaders aktieavkastning (slutar tre 

månader efter räkenskapsårets slut) 

𝛼0-9 Parametrar 

ℇ𝑡 + 𝑗 Mätbrus 

Σ𝛼T𝑌𝐸𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝑆_ Årliga fasta effekter 

Σ̀ Na
b 𝛼c	𝑅_	 Summan t års framtida avkastning 

Källa: Egen Bearbetning. 

 

Skillnaden på modell 1 (Jarvas) och modell 2, som används i studien, är att vår studie inte har 

med 12 månaders aktieavkastning (slutar tre månader efter räkenskapsårets slut), eftersom den 

typen av variabel inte går att få tag i på den svenska marknaden. Vi har heller inte med variabeln 

Summan t års framtida avkastning, eftersom den bygger på en godtycklig bedömning om 

förväntad avkastning. Vi valde att exkludera de två ovanstående variablerna för att de inte anses 

relevanta, dessutom är de inte är signifikanta i Jarvas (2009) studie. Sverige har under åren som 

undersökts i studien gått från finanskris till högkonjunktur på ovanligt kort tid, vilket kan riskera 

att snedvrida resultatet (Ekonomifakta, 2019). 

 

Modell 2. Modellen som används i studien 

𝑪𝑭𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏𝑪𝑭𝒕d𝟏 + 𝜶𝟐∆𝑾𝑶𝒕d𝟏 + 𝜶𝟑∆𝐀𝐑𝒕d𝟏 + 𝛂𝟒∆𝐈𝐍𝐕𝒕d𝟏 + 𝛂𝟓∆𝐀𝐏𝒕d𝟏 +

𝛂𝟔∆𝐃𝐄𝐏𝐑𝒕d𝟏 +	𝛂𝟕𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑𝒕d𝟏 +	𝚺𝜶𝟖𝒀𝑬𝑨𝑹𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹𝑶𝑳𝑺𝒕d𝟏 + 𝜺𝒕$𝒋  

 

I Tabell 3 visas båda regressionsanalyserna. Där P-värdet och signifikansnivån står överst och 

standardavvikelsen inom parantes. 
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I modell 3 visas resultatet av regressionsanalys 1. Nedskrivningar av goodwill presenteras som 

beroende variabel i tabellen tillsammans med övriga oberoende variabler och reflekteras i 

framtida kassaflöde ett år bakåt i tiden. Förklaringsgraden i regressionsanalysen är 30,1%, 

vilket betyder hur väl variationen i de oberoende variablerna förklarar variationen i den 

beroende variabeln. I modell 3 är kassaflödet statistiskt signifikant på 1% nivån och på 

avskrivningar är det ett statistiskt signifikant samband på 5% nivån. I övrigt hittas inget 

samband. Enligt Davidsson, Steffens och Fitzsimmons (2009) kan företag definieras i 

storleksordning med hjälp av kvantiler. I analysen har företagen delats in i fyra grupper, baserat 

på omsättningsstorlek. Det har gjorts med hjälp av kvantiler.  

 

I modell 4 visas resultatet av regressionsanalys 2. Nedskrivningar av goodwill presenteras som 

beroende variabel i tabellen tillsammans med övriga oberoende variabler och reflekteras i 

framtida kassaflöde ett år fram. Förklaringsgraden i regressionsanalysen är 31,5%, vilket 

betyder hur väl variationen i de oberoende variablerna förklarar variationen i den beroende 

variabeln. I modell 4 är det ett statistiskt signifikant samband på kassaflödet på 1% nivån och 

på avskrivningar är det ett statistiskt signifikant samband på 10% nivån. I övrigt hittas inget 

samband. I analysen i tabell 3 har hänsyn tagits till storlek med antal anställda som variabel. 

Antal anställda har delats in i tre grupper enligt SME, eftersom det är ett lämpligt sätt att dela 

in antal anställda som ett mått på storlek. SME står för small and medium sized enterprises. 

Antal anställda delas då in i tre grupper där små företag som har upp till 49 anställda, medelstora 

företag som har mellan 50–249 anställda, samt stora företag som har mer än 249 anställda (EU-

kommissionen a).  
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Tabell 3. Regressionsanalys. Förändring i goodwill som beroende variabel. L1= skillnad mot 

året innan. 

Variabel Modell 3 
(omsättningsstorlek) 

Modell 4 
(antal anställda) 

Kassaflöde L1 0,000*** 
(0,0323449) 

0,000*** 
(0,0327002) 

∆Goodwill L1 0,364 
(0,0004719) 

0,543 
(0,0004635) 

∆Kundfordringar L1 0,300 
(0,0005027) 

0,455 
(0,0004934) 

∆Varulager L1 0,155 
(0,0005975) 

0,219 
(0.0005906) 

∆Leverantörsskulder L1 0,696 
(0,0009034) 

0,893 
(0,0008868) 

∆Avskrivningar L1 0,034** 
(0,0004495) 

0,073* 
(0,0004398) 

Nettoförluster 0,342 
(0,0004714) 

0,514 
(0,000463) 

R2 0,301 0,32 
Källa: Egen bearbetning. *** Signifikant på 1% **Signifikant på 5% *Signifikant på 10% 
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5 Diskussion 

I det näst sista kapitlet i studien diskuteras vårt resultat tillsammans med teorier från den 

teoretiska referensramen samt tidigare studier inom varje teori. Vi har även jämfört vårt 

resultat med resultaten från andra studier. I slutet på diskussionen redogör vi för egna tankar 

och reflektioner som uppkommit under arbetets gång. 

 

I båda modellerna av regressionsanalyserna, den ena där vi delat in efter omsättningsstorlek och 

den andra där vi delat in efter antal anställda enligt SME:s definition, kan vi hitta statistiska 

signifikanta samband i två av variablerna. Den ena variabeln är avskrivningar, den vi använder 

som en proxy för goodwillnedskrivningar, som har ett statistiskt signifikant samband på 5%-

nivån i modell 1 och 10%-nivån i modell 2. På den andra variabeln, kassaflöde, kan vi i 

modellen som är indelad i omsättningsstorlek och även i den andra som är indelad i antal 

anställda hitta ett statistiskt signifikant samband på 1%-nivån.  

 

I jämförelse mot Jarva (2009) som endast hittar ett statistiskt samband på de två första åren, 

finns det i vår studie ett samband under hela den utvalda sju års perioden. Jarva (2009) har i sin 

studie undersökt hur goodwillnedskrivningar påverkar det operativa kassaflödet på ett, två och 

tre års sikt. Studien visar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan en nedskrivning 

av goodwill på ett och två års sikt men inte under det tredje året. Det tyder enligt Jarva (2009) 

på att den goodwill bolagen redovisat inte är korrekt värderad och att det finns bakomliggande 

orsaker som att ledningen påverkar värdet av goodwill. Det tyder också enligt författaren på att 

agentteorin och big bath-teorin används i de bolag som undersöks (Jarva, 2009). I vårt fall kan 

dock inget samband hittas till dessa teorier, vilket beror på att nedskrivningarna skett enligt 

regelverket. Big bath- och agentteorin bygger på att ledningen utnyttjar situationen för att det 

ska gynna företagsledningens egenintresse så mycket som möjligt. Företagsledningen skulle då 

anpassat goodwillnedskrivningarna men det är inget som vår studie indikerar på, eftersom 

nedskrivningarna skett vid rätt tidpunkt. I regressionsanalyserna i vår studie kan vi dock inte se 

i resultatet om det finns bolag som har försämrade kassaflöden och således borde gjort 

nedskrivningar men inte gjort det. Det skulle således kunnat kopplats till agentteorin och big 

bath och stödja teorierna.  
 

I de resterande variablerna i modellen hittas inget signifikant samband.  Det kan förklaras av 

att bolagen inte gör nedskrivningarna efter en tid då förändringen i kassaflöden börjat 
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försämrats, utan har utfört nedskrivningar i enlighet med vad IFRS vill. Det kan ses som ett 

tecken på att regelverket enligt IFRS fungerar.  

 

Resultatet från den här studien stämmer överens med tidigare studier gällande 

goodwillnedskrivningar. Lee (2011), som finner att förmågan att förutsäga de framtida 

kassaflödena genom goodwill har förbättrats sedan införande av ett årligt nedskrivningstest, 

studien har gjorts på amerikanska bolag. Li et al. (2011), har också gjort en liknande studie på 

amerikanska bolag mellan 1996–2006, forskarna har i den studien fokuserat på om 

nedskrivning av goodwill kan användas som en indikator på minskad framtida lönsamhet. De 

mått som forskarna använder i studien är försäljnings- och rörelseresultattillväxt och studien 

visar att en nedskrivning av goodwill kan kopplas till minskad framtida lönsamhet. Bostwick 

et al. (2016) har i sin studie undersökt om det får att göra en prognos på det framtida operativa 

kassaflödet utifrån information om goodwillnedskrivningar. Resultatet i deras studie visar att 

goodwillnedskrivningar stegvis förbättrar prognoserna för kassaflödet i framtiden.  Gordon och 

Hsu (2018) menar också att nedskrivningar som är redovisade enligt IFRS, har negativa 

kopplingar till förändringar i det framtida operativa kassaflödet. Att fler studier har fått liknande 

resultat som oss bör öka trovärdigheten för vår studie.  

 

Att Jarva (2009) inte fått något samband mellan goodwillnedskrivningar och kassaflödet längre 

än två år kopplar författaren vidare till agentteorin, eftersom det tyder på att företagsledningen 

agerat i egenintresse. Precis som Hartwig (2018) beskriver finns det informationsasymmetri 

mellan ägarna och företagsledningen. Det innebär att företagsledningen har ett 

informationsövertag gentemot ägarna. Företagsledningen kan ha andra mål än ägarna och 

således finns det risk att företagsledningen använder sitt informationsövertag gentemot ägarna, 

vilket stämmer överens med det Beatty och Weber (2006) finner i sin studie. De fann att 

goodwillnedskrivningar är kopplade till agentrelaterade incitament för företagsledningen och 

ska enligt författarna påverka om det görs en goodwillnedskrivning eller inte. Det kan inte 

kopplas till studien vi utfört.  

 

AbuGhazaleh et al. (2011) och Caruso et al. (2016) menar att införandet av IFRS 3 har inneburit 

en större befogenhet till företagsledningen vid värderingen av goodwill, författarna kopplar det 

vidare mot earnings management. Det finns dock inget i vår studie som tyder på det, eftersom 

det finns ett samband mellan goodwillnedskrivning och framtida kassaflöde samtliga år och 

således finns indikationer på att regelverket fungerar. Det finns däremot inget i vår studie som 
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kan visa att goodwillnedskrivningar inte skett då de borde gjorts. Det kan innebära att 

goodwillen värderas fel och nedskrivningar inte sker när det finns behov av det. Som även det 

visar snedvridna resultat och balansräkningar, vilket då skulle kunna kopplas mot earnings 

management.  

 

Andra tidigare studier av Jordan och Clark (2004) samt Elliot och Shaw (1988) menar att Big 

bath ofta utförs vid vd-byten. Det kan givetvis stämma men då vår studie indikerar att de 

framtida kassaflödena har samband med goodwillnedskrivningar spelar det ingen roll enligt oss 

om vd-byte skett, eftersom goodwillnedskrivningen ändå varit befogad. Då kan det istället bero 

på att den tidigare vd:n inte sett det nedskrivningsbehov som finns. 

 

Enligt Gauffin och Nilsson (2017) ökar goodwillposten mer och mer i bolagens 

balansräkningar. Jarva (2009) förklarar att företagsledningen har ett stort tolkningsutrymme och 

således ökas subjektiviteten vid värdering av goodwillposten. Det leder till att det blir svårt att 

värdera goodwill för intressenter utanför företagsledningen. Subjektiviteten ställer också höga 

krav på revisorerna då de måste ha mycket mer förståelse för hur verksamheten fungerar och 

verkligen kontrollera att goodwillen inte tagit upp till för högt värde i bolagens redovisningar 

(Aktiespararna, 2007).  

 

Eftersom ett statistiskt signifikant samband finns mellan kassaflödet och 

goodwillnedskrivningar under tidsperioden som undersökts stödjer studien att IFRS 

standarderna fungerar och används i enlighet med den bakomliggande tanken och att goodwill 

värderas rätt och kopplas till det framtida kassaflödet. Det betyder också att Caruso et al. (2016) 

studie om att företagen använder goodwillnedskrivningar som ett sätt att manipulera vinsten 

inte i någon större utsträckning förekommer.  

 

Vår studie fungerar i enlighet med IFRS regelverket gällande goodwillnedskrivningar. Därför 

bör det anses att det årliga nedskrivningstestet är att föredra framför linjära avskrivningar, 

eftersom goodwill inte löpande behöver påverka kassaflödet i bolagen. Aktiespararna (2007) 

beskriver att det tidigare använts sätt att undvika avskrivningar i redovisningen. Det har gjorts 

genom att redovisa företagsförvärv som samgående och genom det har det inte uppstått någon 

goodwill i redovisningen (Aktiespararna, 2007). Oavsett vilken metod som används finns det 

för- och nackdelar. Utifrån vårt resultat bör det dock inte finnas någon anledning till att använda 

årliga avskrivningar framför de nuvarande årliga nedskrivningsprövningarna.  
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Enligt oss bör dock goodwill redovisas mycket tydligare än vad den gör idag. Det bör också 

finnas incitament för bolagen att tydligare redogöra mer utförligt vad goodwillposten består av, 

eftersom det skulle skapa mer säkerhet för intressenter. Sandell och Svensson (2014) menar att 

bolagen inte ger tillräcklig information vid goodwillnedskrivningar och det bör enligt oss 

drabba bolagen negativt om ägare och långivare upplever informationen som bristfällig. 

Marknaden och företagens intressenter kan därför bara värdera bolaget utifrån den information 

de har tillgång till. Att en bristfällig goodwillredovisning finns i många bolag bör därför öka 

investerares riskpremie. Det bör också göra att bolagen till och med bör kunna visa ett högre 

framtida kassaflöde, för att det ska finnas incitament för investerare och kreditgivare att placera 

kapital i de bolagen. En goodwillnedskrivning bör också straffa de med en otillräcklig 

goodwillredovisning mer än de bolag som redovisar goodwill tydligt i sina redovisningar. Det 

är spekulationer men vid en helt fungerande marknad skulle det kanske leda till att bolagen 

redogör mer exakt över sin goodwill och vad goodwillposten består av.  

 

Något annat vi ställer oss funderande till är att bolag som utan att göra företagsförvärv, arbetat 

upp sin kundkrets, varumärke och andra tillgångar som kan generera högre framtida 

kassaflöden. Det bör rimligtvis finnas möjlighet för den typen bolag att redovisa sina 

upparbetade tillgångar till verkligt värde eftersom de precis som de som gjort företagsförvärv 

kan öka det framtida kassaflödet. Carlsson och Sandell (2018) beskriver att IFRS vill uppnå 

harmonisering av redovisningen och det skulle kanske vara ett sätt att öka den harmonisering 

som IFRS eftersträvar. 

 

Vi anser också att det är märkligt att det gjorts väldigt många studier på området men med 

väldigt olika resultat. Vad det kan bero på är inte säkert men skulle förslagsvis kunna bero på 

att studierna utförts i många olika länder. Det kan även bero på hur revisorer och myndigheter 

arbetar för att kontrollera hur företagen sköter redovisningen, med hänsyn till de standards och 

lagar som finns på respektive marknad. 

 

Generaliserbarheten för studien får anses som god och då främst för den svenska marknaden. 

Det gäller endast de bolag som redovisar enligt IFRS standards, då det är de bolagen som 

studien fokuserat på. Studien har också ett brett urval och utöver det täcker studien en lång 

tidsperiod.  
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6 Slutsats 
I det sista kapitlet kommer vi ge en kort sammanfattning, förslag till vidare forskning och vi 

kommer även att förklara vad vi lärt oss under arbetet. 

 

Syftet med studien har varit att undersöka om det finns något samband mellan 

goodwillnedskrivningar och om det påverkar framtida kassaflöden. Syftet uppkom genom att 

vi såg från många tidigare artiklar och studier att goodwillposten växt mycket efter att IFRS 

införde den årliga nedgångsprövningen istället för den linjära avskrivningen. Efter förändringen 

av redovisningsstandarderna har det också enligt Gauffin och Thörnsten, (2010) bildats 

oklarheter om vad som är tillåtet. Jarva (2009) förklarar att när tillgångarnas bokförda värden 

överstiger återvinningsvärdet ska tillgången skrivas ned. Företagsledningen kan då välja att 

utnyttja den godtyckliga bedömningen till agentrelaterade motiv, därför kan det finnas skäl till 

att goodwill inte värderas till rätt värde.  

 

För att besvara syftet har vi använt en multipel regressionsanalys, som är inspirerad av en 

tidigare studie av Jarva (2009). Vi har använt oss av en kvantitativ metod med deduktiv ansats 

och med hjälp av insamlade data från Retriver och Börsdata.se har vi undersökt om det finns 

något samband mellan goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde. 

 

Resultatet har vi sedan delat upp i två olika modeller. I den ena har vi delat in bolagen i 

storleksordning som baserats på omsättningsstorlek. I den andra har vi delat in bolagen utifrån 

antalet anställda. I båda analyserna hittar vi samband mellan framtida kassaflöde och variabeln 

avskrivningar. Där avskrivningar användes som en proxy för goodwillnedskrivningar. Vi ser 

ett samband genom alla våra åtta år i vår studie. Jarva (2009) kunde endast hitta ett samband 

upp till tre år efter goodwillnedskrivningen i sin studie.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Genom att vi får ett samband mellan goodwillnedskrivning och framtida kassaflöde tyder 

resultatet i vår studie på att regelverket fungerar. Tidigare studier visar på blandade resultat om 

sambandet. Vi anser att det skulle vara intressant att göra en liknande studie som vår, där en 

jämförelse mellan olika länder görs. Det skulle också vara intressant att undersöka 

goodwillnedskrivningar och framtida kassaflöde med alla börsnoterade bolag i Sverige, och 

inte bara listorna large- mid- och smallcap som i vår. Ovanstående förslag skulle också kunna 
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göras under en längre tidsperiod än vad vi gjort. En annan vinkel skulle vara en kvalitativ studie 

inom området, där fokus skulle ligga på hur olika intressenter upplever goodwillredovisningen. 

Det skulle vara intressant att genom intervjuer ta reda på hur investerare, kreditgivare och 

revisorer ser på goodwillposten på ett djupare plan. Dessutom skulle det också vara intressant 

att göra det genom att studera fler länder för att se hur synen på goodwill skiljer sig mellan 

länderna.  

 

6.2 Vår lärdom 

Vi har under studien använt oss av kunskaperna från samtliga tre år på Högskolan Dalarna. Vi 

har även fått en djupare förståelse för vad goodwill är och en bredare insikt av hur goodwill 

påverkar redovisningen. I övrigt har vi under examensarbetets gång fått lära oss ett helt nytt sätt 

att arbeta och fått en grundläggande förståelse för hur forskning går till.  
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Appendix 
Appendix 1. Variabler som används i studien. 

Variabel Beroende/Oberoende Ursprung 

Kassaflöde Beroende Börsdata 

Kassaflöde Oberoende Börsdata 

Goodwill Oberoende Retriever 

Nedskrivning av Goodwill Oberoende Beräknad 

Omsättning Oberoende Retriever 

Kundfordringar Oberoende Retriever 

Leverantörsskulder Oberoende Retriever 

Lager Oberoende Retriever 

Kortfristiga skulder Oberoende Retriever 

Av- och Nedskrivningar Oberoende Beräknad  

Källa: Egen bearbetning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


