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1. Inledning
Studien inleds med en bakgrundsbeskrivning av goodwill och redovisningen av
densamma. Därefter diskuteras problemet kring vad som ökar företagsledningens
handlingsutrymme till att påverka redovisningen av goodwill, vilket leder fram till ett
syfte och frågeställning. Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition.

1.1 Bakgrund
Det finns två sätt för företag att växa på, tillväxt genom förvärv och organisk tillväxt.
Organisk tillväxt är den naturliga tillväxten företag åstadkommer av egen kraft, vilket
bland annat kan ske genom ökad försäljning, utveckling av nya produkter eller att etablera
sig på en ny marknad. Tillväxt som inte är organisk är bland annat tillväxt genom förvärv
då ett annat företag köps upp (Ansoff & McDonnell, 1987). Att företag noterade på
Stockholmsbörsen växer genom förvärv visar sig vara en relativt vanlig strategi. Enligt
studien av Gauffin, Hagström & Nilsson (2017) gjorde 103 av 267 företag på
Stockholmsbörsen något förvärv under år 2015, vilket i relativa siffror var cirka 40
procent av de noterade företagen. Under en tioårsperiod har den genomsnittliga nivån
legat på omkring 30 procent (Gauffin et al. 2017).

När företag förvärvar andra företag överstiger vanligtvis köpeskillingen det redovisade
värdet på det uppköpta företagets tillgångar, vilket kan beskrivas som att det förvärvade
företaget har något mera av värde, vanligtvis sett som framtida ekonomiska fördelar
(Caruso, Ferrari & Pisano, 2016; Detzen & Zülch, 2012; Hamberg & Beisland, 2014;
Johansson, Hjelström & Hellman, 2016). Detta extra övervärde redovisas då som
goodwill, en immateriell tillgång som inte kan särskiljas vid förvärvet och därmed inte
fördelas till några specifika tillgångar. Detta gör att goodwill kan anses sakna ekonomisk
substans (Giuliani & Brännström, 2011; Wen & Moehrle, 2016). Vid redovisningen av
goodwill måste svenska företag, sedan 2005, följa International Financial Accounting
Standards (IFRS) och därmed tillämpa IFRS 3, Impairment of Assets (IAS) 36 samt
Intangible Assets (IAS) 38. Dessa infördes av International Accounting Standards Board
(IASB) vars syfte var att förbättra redovisningen på en aktuell nivå, med beaktelse av
bland annat den ökade globaliseringen (IASB).
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De gemensamma standarderna IFRS, IAS 36 och IAS 38 har införts i syfte att möjliggöra
och åstadkomma ett internationellt redovisningssystem som enklare ska kunna övervakas
och granskas (Ball, 2016). IFRS syftar till att öka relevans, tillförlitlighet och
jämförbarhet i information gällande företagsförvärv (IFRS 3, 2017; Brännström et al.
2009). IAS 36 är ett regelverk vars huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla olika
metoder företag kan använda för att påvisa att deras tillgångar inte redovisas till högre
värden än tillgångarnas återvinningsvärde. IAS 38 reglerar kriterierna kring immateriella
tillgångar och huruvida de ska identifieras och värderas (IFRS Foundation; Deloitte,
2017; Alfredson et al. 2009). Standarderna ska tillsammans harmonisera företags
redovisning i olika stater, i syfte att tillhandahålla nödvändig information till olika
användare som kan användas för diverse ekonomiska beslut (IASB).
Införandet av IFRS har således inneburit att redovisningen av företagsförvärv kommit att
förändras. De väsentligaste skillnaderna jämfört med tidigare regleringar är att enbart
förvärvsmetoden får användas. Tidigare kunde goodwill skrivas av på samma sätt som
andra tillgångar medan det idag årligen skall testas om ett nedskrivningsbehov föreligger i
enlighet med IAS 36 (Carvalho et al. 2016; Giuliani & Brännström, 2011; Glaum,
Schmidt,

Street

&

Vogel,

2013;

Johansson

et

al.

2016).

Huruvida

nedskrivningsprövningarna av goodwill anses som positiva eller negativa råder det
tvivelaktigheter kring. Somliga menar på att den årliga värderingen av goodwill möjliggör
en bättre och mer rättvis reflektion av redovisningspostens sanna värde, medan andra
såsom Watts (2006) och Kabir & Rahman (2016) menar på att IFRS öppnar upp för en
mer subjektiv tolkning, något som kan vidga ledningens handlingsutrymme som därmed
kan påverka företags redovisning ytterligare.
Vanligtvis granskas företags ekonomiska ställning av revisorer, vilka enligt O’Donovan
(2002) kan anses som en legitimerande funktion. Detta då deras arbete och kompetens
bringar trygghet för att samhällets krav uppfylls. Genom att revisorerna erbjuder såväl
rådgivning som granskning kan företags redovisning av goodwill förbättras, i synnerhet
mätningen och rapporteringen av posten (O’Donovan, 2002; Wen & Moehrle, 2016).
Dock förklarar Bloom (2009) att nedskrivningar av goodwill, vilka är baserade på
individuella prognoser, kan anses såväl opålitliga som omöjliga för revisorer att granska.
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Förändringen av hur goodwill ska redovisas har inneburit en större utmaning att återge en
objektiv och rättvisande bild av de immateriella tillgångarna, detta då högre krav ställs på
upprättare att använda sin professionella bedömning (Callao & Jarne, 2010; Glaum et al.
2013; Johansson et al. 2016; Rehnberg, 2012). Redovisning överlag handlar mycket om
personliga bedömningar och extra utmärkande blir redovisningen av goodwill. Hellman,
Andersson, Fröberg & Cahan (2016) hävdar att IFRS lämnar utrymme för ledningens
handlingsfrihet i redovisningen av goodwill. Vidare förklarar Hellman et al. (2016) att
ökad handlingsfrihet tenderar att en stor del av övervärdet från ett förvärv redovisas som
goodwill. Samtidigt innebär goodwill en väsentlig risk då företag kan behöva göra stora
nedskrivningar vid eventuella värdeminskningar (Baboukardos & Rimmel, 2014).

1.2 Problematisering
Likt Watts (2006) anser Giner & Pardo (2014) att införandet av IFRS 3 resulterat i en
friare bedömning, något som i sin tur gjort att en företagsledning enklare kan påverka
företags finansiella rapporter. Företag som innehar en avsevärd andel goodwill i sin
balansräkning kan därför påverka dess totala resultat, beroende på hur ledningen väljer att
värdera goodwillposten (Korosec, Jerman & Tominc, 2016). Således har resultatet blivit
en ökad risk till att goodwill redovisas på ett sätt som inte korrekt återspeglar ett företags
faktiska ekonomiska händelser. Detta har bland annat resulterat i att externa intressenter
inte längre kan lita fullt ut på företags finansiella rapporter (Perotti & Windish, 2017).
Enron-skandalen är bland annat ett exempel då ledningen påverkat företagets finansiella
rapporter, något som ordentligt skakat om externa intressenters förtroende till företags
redovisning (Jordan & Clarke, 2004). Hanteringen av goodwill har och kan därför ses
som ett medel för ledningen att påverka företags redovisning, detta i syfte att maximera
sin egennytta till andras bekostnad (Jensen & Meckling, 1976; Watts & Zimmerman,
1978).

Mycket har hänt sedan IASB införde det nya regelverket IFRS 3 kring hanteringen av
goodwill. Syftet har bland annat varit att skapa en mer rättvis metod för företag att
reflektera över det sanna ekonomiska värdet av en tillgång (Kabir & Rahman, 2016).
Införandet har också haft sin bakgrund i att förena redovisningen internationellt, så att
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bland annat olika intressenter enklare ska kunna jämföra bolag med bolag (Ball, 2016).
Detta har gjort att regelverken IFRS och US GAAP har kommit att bli allt mer lika
(Knauer & Wöhrmann, 2016). IASB:s förändringar av regelverken IFRS 3, IAS 36 samt
IAS 38 har resulterat i att företag inte längre är tvingade till att genomföra årliga
avskrivningar, något som påverkar företags balansomslutning till det bättre enligt Kabir &
Rahman (2016).

Baboukardos och Rimmel (2014) visar i sin studie att goodwill har en positiv inverkan på
värderingen av företag, men endast om företag uppvisar en hög grad av upplysning kring
vad goodwill består av. Enligt Sun (2016) redovisar företag information kring goodwill
med ändamålet att externa samt interna intressenter ska få goda uppfattningar om vad
posten består av. Motsatsen blir att investerare får svårt att värdera goodwill i företag med
en låg grad av upplysning av goodwill, vilket då gör att de inte förväntar sig några
framtida ekonomiska fördelar i sin värdering av företaget. Det påvisar vikten för företag
att redovisa goodwill på ett tydligt sätt (Baboukardos & Rimmel, 2014; Hamberg &
Beisland, 2014). Graden av upplysning av goodwill kan variera mellan företag, något som
grundas i att det finns en intressekonflikt mellan ägare och företagsledning. Ledningen
har en fördel genom att de kontrollerar informationen vilken de sedan delar med ägare
och andra intressenter (Jensen & Meckling, 1976). Det är ledningen som har
informationsövertag och deras beteende är svårt att begränsa, något ägarna vill
åstadkomma genom att upprätta kontrakt (Burgstahler et al. 2006; Schipper, 1989; Jensen
& Meckling, 1976).

Efter att IASB:s tvingande avskrivningskrav avskaffades på goodwill år 2005 och att det
idag istället krävs att företag genomför årliga nedskrivningsprövningar uttrycker sig
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), en aktör bakom utvecklingen
av IFRS, att hanteringen av goodwill är ett komplicerat ämne (EFRAG, 2017). Även
tidigare forskning har lyckats poängtera hur omtalat och svårhanterat redovisningen av
goodwill är. Den tidigare forskningen har fokuserat mycket på nedskrivningsprövningar
av goodwill i relation till ledningens handlingsutrymme, i syfte att utreda vilka
underliggande faktorer som styr ledningens val. Enligt Caruso et al. (2016) görs en
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nedskrivningsprövning för att testa om värdet ska skrivas ned, något som sker oftare av
nya tillsatta i ledningen. Men eftersom prövningen sker med subjektiva tolkningar finns
det en risk att ledningen väljer att manipulera företags resultat och finansiella ställning.
Enligt IFRS sker nedskrivning av goodwill om marknadsvärdet understiger det bokförda
värdet (IFRS, 2014). De bakomliggande faktorerna till att försöka manipulera siffrorna
kan vara antingen individuella eller ekonomiska och förklarar företagsledningens
agerande (Avallone & Quagli, 2015; Ronen, 2008).

Implementeringen av IAS 36 och IFRS 3 har öppnat upp för en mer principbaserad
redovisning. Ju flexiblare redovisningsregler, desto högre sannolikhet att chefer väljer
redovisningsmetoder för att manipulera företags siffror till sin egen fördel (Callao &
Jarne, 2010). Den principbaserade redovisningen innebär även att redovisningen görs
efter egna tolkningar, något som ökat företagsledningens handlingsutrymme (Hamberg &
Beisland, 2014; Hellman et al, 2016; Perotti & Windish, 2017). Handlingsutrymmet kan
definieras som de val ledningen har att ta beslut kring och utifrån de agera efter
(Hambrick & Finkelstein, 1987).

Då ledningen kan ha frestande incitament till att öka dess handlingsutrymme i
kombination med hur svårhanterad redovisningen av goodwill kan vara ökar risken till att
ledningen agerar opportunistiskt enligt Kabir & Rahman (2016). Agerar ledningen
opportunistisk och är nyttomaximerande utnyttjas handlingsutrymmet, i syfte att
tillgodose ledningens egna intressen och därmed inte företags eller intressenters (Jensen
& Meckling, 1976; Watts & Zimmerman, 1978). Enligt Zhang & Zhang (2017) kan bland
annat den allokerade köpeskillingen som fördelas till goodwill utnyttjas av
opportunistiska chefers incitament att åstadkomma kortsiktiga resultat, i syfte att nå högre
bonusar. Hamberg & Beisland (2014) menar på att införandet av IFRS 3 har medfört en
ökad opportunism då goodwill har kommit att bli ett verktyg för resultathantering. Detta
grundas i att goodwill inte längre är tillåtet att göra avskrivningar på, utan istället årligen
ska nedskrivningsprövas. Därmed uppstår ingen årlig kostnad likt andra tillgångar vilket i
sin tur inte påverkar årets resultat. Inte heller är företag tvingade att göra nedskrivningar
varje

år

utan

kan

själva

bestämma
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när

det

ska

ske,

bortsett

från

att

nedskrivningsprövningar minst måste ske en gång per år vid samma tillfälle följande år
(Carvalho et al. 2016; Giuliani & Brännström, 2011).

En annan förklaring till en ökad opportunism är att IFRS 3 medfört en ökad betydelse för
goodwill som gör att investerare och analytiker fokuserar mer på goodwill när de värderar
ett förvärv (Hamberg & Beisland, 2014). Ett liknande antagande görs av Hamberg,
Paananen & Novak (2011) vilka säger att en ökad mängd goodwill beror på dels förbudet
mot att skriva av goodwill, dels en ökning av genomförda förvärv mellan åren 2005-2007.
Carvalho et al. (2016) beskriver att en ökad mängd goodwill som redovisas beror på
svårigheter att specificera de förvärvade immateriella tillgångarna. I och med att en
värdenedgång av goodwill endast tillåts genom subjektiva nedskrivningstest kan det
förklaras varför företag redovisar goodwill till ett betydande värde istället för
specificerade immateriella tillgångar, nämligen i syfte att öka kortsiktiga vinster
(Carvalho et al. 2016).

Genom Agent till Principal förhållandet, vilket uppstår när principalen (aktieägare)
delegerar agenten (företagsledningen) att styra företaget, möjliggörs ledningens
handlingsutrymme (Shleifer & Vishny, 1997; Jensen & Meckling, 1976). För att få
ledningen att agera i aktieägarnas intresse kan därför bonusplaner användas. Chefer vars
bonus grundas i det redovisade resultatet tenderar att ha incitament till att manipulera
företags redovisning till deras egen vinning, vilket blir till nackdel för övriga intressenter
(Callao & Jarne, 2010; Grant, Markarian & Parbonetti, 2009; Watts & Zimmerman,
1990). Vidare kan ledningen välja att inte göra några nedskrivningar av goodwill, i syfte
att nå kraven för att förtjäna sin bonus (Ramanna & Watts, 2012). Ledningen kan även
välja att påverka redovisningen via periodiseringsposter, även det i syfte att nå
bonusplanen (Perotti & Windish, 2017).

Så här långt har vi påvisat att företagsledningen kan ha incitament att påverka
redovisningen av goodwill. En otydlig redovisning av vad som utgör goodwill samt att
goodwill utnyttjas för ledningens ändamål medför svårigheter för investerare och andra
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intressenter att göra en korrekt värdering av företag. Företagsledningens subjektiva
tolkning av IFRS tillsammans med övertag och kontroll av information leder således till
att ledningen har handlingsutrymme i val av redovisningsmetod (Perotti & Windish,
2017).
Handlingsutrymmet kan enligt Hambrick & Finkelstein (1987) delas upp i tre nivåer:
bransch, individuellt och organisatoriskt. Företagsledningens handlingsutrymme kan
variera mellan företag och graden av handlingsutrymme kan bland annat förklaras genom
vilken bransch företag är verksamma i. Enligt författarna består denna nivå av
produktskiljbarhet, branschtillväxt, instabilitet i efterfrågan och kraftfulla yttre krafter,
vilka alla bidrar till att antingen reducera eller öka ledningens handlingsutrymme. Likaså
gör det individuella perspektivet, men innefattar främst hur ledningens personliga
egenskaper förklarar dess handlingsutrymme. Vidare finns det fyra organisatoriska
faktorer som Hambrick och Finkelstein (1987) använder sig av för att förklara
handlingsutrymmet. Den första faktorn är tröghetsfaktorer och innefattar företags storlek,
ålder, kapitalintensitet och kultur. Den andra faktorn är resurstillgänglighet och handlar
om företags tillgång till resurser. Tredje faktorn är kapitalstrukturen, vilken visar hur ett
företag är finansierat. Slutligen är den fjärde faktorn ägarstrukturen, något som beskriver
hur ägandet av företaget är uppdelat. Med detta i beaktning kan ledningens
handlingsutrymme förklaras genom olika nivåer.
Crossland & Hambrick (2011) bekräftar att ledningen endast kan påverka företags
prestation i proportion till handlingsutrymmet de innehar. Förenklat kan ett större
handlingsutrymme innebära att ledningen drabbas av övermod och opportunism som kan
leda till att ledningen fattar beslut för egen vinning. Dessutom kan ett större
handlingsutrymme innebära en mer heterogen strategi och möjlighet att fatta snabbare
beslut. Därmed har handlingsutrymmet två sidor av samma mynt, både en effektivare
organisation och en risk för opportunistiska ledare.
Ett flertal forskare finner att företagsledningar med bonusar kopplade till företags resultat
och ett stort handlingsutrymme tenderar att handla för egen vinning (Jensen & Meckling,
1976; Callao & Jarne, 2010; Grant et al. 2009). Då företagsledningar har tillgång till och
kontroll över mer information än andra råder informationsasymmetri (Burgstahler et al.
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2006; Schipper, 1989). Därmed kan det konstateras att ledningen är försedd med
informationsövertag och kan agera för egen vinning, något som kan spela in på hur
goodwill redovisas.

Enligt Wangrow, Schepker & Barker (2014) har tidigare forskning främst fokuserat på
ledningens bonusplaner och företags prestationer. Förutom att det tidigare fokuserats på
konsekvenserna ledningens handlingsutrymme ger upphov till inom branschnivån, finns
det enligt författarna stora möjligheter till att få bättre förståelse för konsekvenserna
genom att studera faktorerna på organisationsnivån. Enligt Hambrick & Finkelstein
(1987) och Ponomareva (2016) kan faktorerna antingen begränsa eller förhöja mängden
handlingsutrymme ledningen innehar. För att nå nya insikter och lärdomar kring
ledningens handlingsutrymme blir således den organisatoriska nivån och dess faktorer
intressant att studera. Vidare vill vi se hur faktorerna kan påverka företags redovisning, då
val redovisningsmetod varierar när ledningen innehar ett informationsövertag och agerar
efter egen vinning.
Som presenterats ovan har de flesta tidigare studier varit inriktade på hur
handlingsutrymmet påverkar nedskrivningstest av goodwill (Beatty & Weber, 2005;
AbuGhazaleh, Al‐Hares & Roberts, 2011; Ramanna & Watts, 2012; Hamberg &
Beisland, 2014; Caruso et al. 2016; Kabir & Rahman, 2016). Då det tidigare genomförts
en del studier på hur handlingsutrymmet påverkar nedskrivning av goodwill, men inte
särskilt mycket om införandet av goodwill (Zhang & Zhang, 2017), blir det istället
intressant att studera hur handlingsutrymmet kan påverka ledningen att redovisa goodwill.
Zhang & Zhang (2017) påvisar vikten av att inte ta goodwillvärdet för givet och därför är
det väsentligt att studera införandet av goodwill i balansräkningen. Sammanfattningsvis
belyser denna studie hur organisationella faktorer påverkar ledningens handlingsutrymme
i valet att redovisa goodwill.

1.3 Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att utreda huruvida företagsledningens handlingsutrymme kan
påverka företags redovisning av goodwill, utifrån faktorer inom den organisatoriska
nivån.
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Hur påverkar företagsledningens handlingsutrymme företags redovisning av goodwill,
betingat av den organisatoriska nivån?

1.4 Disposition
I nästa kapitel redogörs studiens vetenskapliga metod, vilket består av en deduktiv ansats
och som innebär att vi kontrollerar om studiens teorier stämmer överens med
verkligheten. Härnäst presenteras det teoretiska ramverk som utgör studiens analys, vilket
består av redovisningsteorierna Agency Theory och Positive Accounting Theory samt en
modell som beskriver ledningens handlingsutrymme. Studiens teorier och modell kan
bringa förståelse för ämnesområdet och genomförandet av studiens analys. Kapitlet
avslutas med en redogörelse för studiens hypoteser, vilka är utformade med koppling till
studiens syfte. Därefter beskrivs studiens urval och begränsningar, studiens design samt
studiens operationalisering. Avslutningsvis i kapitlet förmedlas ett avsnitt om reliabilitet
och validitet och hur det har åstadkommits. Analysen sker med hjälp av statistiska
undersökningar i dataprogrammet SPSS, i syfte att se huruvida studiens valda teorier
stämmer överens med verkligheten. Diskussionerna kring studiens resultat förklaras i
uppsatsens sista kapitel, i syfte att utmynna det studerade till slutsatser. Avslutningsvis
framställs studiens bidrag, studiens begränsningar och studiens förslag till framtida
forskning.

2. Vetenskaplig metod
I detta avsnitt kommer studiens vetenskapliga ansats presenteras och det diskuteras även
kort kring valet av teori som skapar uppsatsens teoretiska ramverk. Ramverket har som
grund att ge förståelse för den vetenskapliga metod som tillämpats för att nå studiens
syfte.

2.1 Vetenskaplig ansats
Det finns i huvudsak två typer av vetenskapliga förhållningssätt som visar forskarens
perspektiv på genomförandet av en studie. Det är av vikt att använda och utgå ifrån ett
vetenskapligt förhållningssätt då det ligger till grund för antaganden om hur synen på
världen betraktas. Saunders et al. (2009) förklarar bland annat två forskningsfilosofier:
hermeneutik och positivism. Hermenutiken handlar om att forskaren tolkar och skapar en
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djupare förståelse för ett visst fenomen (Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidsson, 2010).
Forskningen grundas i att skapa förståelse för ett socialt fenomen genom att tolka
innebörden av mänskligt handlande (Patel & Davidsson, 2010). Då studien ämnar att få
vetskap om hur svenska listade företag redovisar goodwill, utan att få någon djupare
förståelse för redovisningen, kommer ett positivistiskt förhållningssätt att användas.
Typiskt för positivismen är att forskaren bekräftar hur någonting är, vilket är denna
studies ändamål. Studien fokuserar på att utgå från tidigare utvecklade och framtagna
teorier för att kunna utveckla olika hypoteser. Därefter testas studiens framtagna
hypoteser mot observerbara fenomen, i detta fall företag listade på Nasdaq OMX och som
redovisar goodwill, som saknar forskarens egna åsikter (Johannesson & Tufte, 2003).
Eftersom studien ämnar att studera de listade företagens årsredovisningar kan kravet om
att de observerbara fenomenen saknar forskarens egna åsikter uppnås, ty företagen själva
påverkar deras publicerade årsredovisningar och dess offentliga information. Detta gör att
vi förhåller oss sakliga, fördomsfria och opartiska i studien, vilket undviker att egna
känslor och uppfattningar påverkar de studerade fenomenen (Johannesson & Tufte,
2003).

För att förklara orsakssambanden mellan variabler kommer en modell, vilken skapas
utifrån befintliga teorier och empiriska resultat, att användas. Detta för att jämföra teorin
med verkligheten samt hur tidigare empiriska resultat sett ut, jämfört mot studiens
insamlade data (Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidson, 2010). Teorin
testas sedan empiriskt genom att se om uppsatta hypoteser godkänns eller förkastas
(Saunders et al. 2009). I studien utgörs länken mellan variabler av organisatoriska
faktorer och nedskrivningar av goodwill. För att kunna förklara samband i en större
kontext vill vi skapa en sann verklighet samt förhålla oss objektiva (Bryman & Bell,
2013). Detta åstadkoms genom att studien ämnar att undersöka företags årsredovisningar,
det vill säga offentlig information som inte går att modifiera, och genom att utgå från
redan etablerade teorier. Detta säkerställer således ett objektivt tillvägagångssätt. Men
eftersom vi antar gamla antaganden om verkligheten finns dock risken för att nya
upptäckter uteblir (Patel & Davidson, 2010).
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Vi hade även kunnat välja en induktiv eller abduktiv ansats i studien. Vid ett induktivt
förhållningssätt samlar forskaren in empiri för att genom detta kunna bilda nya teorier och
på så vis få en djupare förståelse för det fenomen som undersöks. Fördelen med att
forskaren använder en induktiv ansats är att hen utforskar ett outforskat område utan
rådande teori. Eftersom att vi väljer att undersöka ett redan utforskat område anser vi att
induktion inte är ett lämpligt angreppssätt för vår studie (Patel & Davidsson, 2010;
Bryman & Bell, 2013). Det andra alternativet, abduktion, innebär att forskaren först bildar
en teori baserad på tidigare insamlad empiri för att sedan testa denna nya teori genom den
insamlade nya empirin (Patel & Davidsson, 2010). Således består abduktion av en
kombination mellan deduktion och induktion. Detta förhållningssätt ställer höga krav på
forskaren och är lämpligt om forskaren vill skapa en djupare förståelse för ett visst
fenomen (Patel & Davidson, 2010). Eftersom att vi utgår från ett redan utforskat område,
där vårt syfte inte är att få en djupare förståelse utan snarare att få en beskrivning av hur
svenska börsnoterade företag redovisar goodwill, är deduktion den mest lämpade
ansatsen.

Inom positivismen är all data som samlas in kvantitativ och kan bara användas för att
förklara ett fenomen och därmed inte för att skapa en djupare förståelse, något som kan
åstadkommas via en kvalitativ ansats (Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidson, 2010).
Enligt Jacobsen (2002) förekommer, vid kvantitativa metoder, undersökningar med
förankringar av metoder och mätinstrument vilka ger siffror och således svar. Med hjälp
av statistiska metoder och verktyg kan sedan författaren analysera undersökningen.
Denna studie sker kvantitativt då datainsamling av årsredovisningar och en deduktiv
ansats genomförs (Saunders et al. 2009). Studien inriktar sig på data som därmed inte
behöver tolkas för en djupare förståelse, utan enbart mätas och summeras och via ett
objektivt synsätt beskriva de observerade resultaten. Fördelen med en objektiv forskare är
att tillförlitligheten i studiens insamlade data ökar (Denscombe, 2016). En kvalitativ
forskningsdesign handlar istället om att forskaren upplever och konstruerar sin egen bild
av det iakttagna och där den objektiva sanningen inte finns (Bryman & Bell, 2013). Dessa
metoder bygger på intervjuer och observationer som tillåter öppna svar och som sedan
analyseras kritiskt. Således använder forskare sig av ett tolkande synsätt, det vill säga ett
hermeneutistiskt perspektiv (Bryman & Bell, 2013). Eftersom vår studie inte ämnar få en
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djupare förståelse eller tolka studiens numeriskt insamlade data blir inte en kvalitativ
forskningsdesign passande. Dessutom är en kvalitativ design mer användbar vid en
induktiv eller abduktiv ansats, något denna studie inte ämnar tillämpa (Saunders et al.
2009). Vi använder data för att se om uppsatta hypoteser stämmer överens med teorin,
något som gör att denna studie kommer genomföras med hjälp av en kvantitativ
forskningsdesign (Saunders et al. 2009). Stora mängder data kommer att samlas in vilket
gör att risken för felaktigheter minskar, sett utifrån ett helhetsperspektiv. Det skapar också
mer tillförlitlighet vid generaliseringen av resultatet (Denscombe, 2016).
Nackdelarna med en kvantitativ metod är att resultaten endast ger oss en övergripande
förståelse för studieobjektet och därför är det inte möjligt att dra några fördjupade
slutsatser. Detta beror på att utvärderingen av många variabler blir komplicerad, vilket
gör att forskaren tenderar att satsa på relativt enkla begrepp (Bryman & Bell, 2013).
Denscombe (2016) menar dock på att kvantitativ metod anses ha hög vetenskaplig tilltro
samt tillitsfaktor. Tolkningarna av material grundas vanligtvis i data och inte intryck,
varav resultaten av studiens data tenderar att presenteras i lättöverskådliga tabeller som är
till stor fördel då slutsatser skall tas.

2.2 Teorianvändning
För att utforska de olika faktorerna på den organisatoriska nivån, vilka påverkar
ledningens handlingsutrymme och nedskrivningar av goodwill, har uppsatsens teoretiska
ramverk byggts upp av två teorier: Agency Theory, Positive Accounting Theory samt
modellen Managerial Discretion. Dessa används för att utveckla hypoteser kring
ledningens handlingsutrymme och redovisningen av goodwill.
Agency Theory blir tillämpbar eftersom studien fokuserar på ledningens nedskrivningar
av goodwill, med grund i de incitament som styr ledningens val till att agera. Teorin
förklarar olika problem som uppstår mellan principalen (aktieägaren) och agenten
(företagsledningen), där lösningen kan ses som ett kontrakt dem emellan (Eisenhardt,
1989; Fama, 1980). Agenten har en tendens att agera för att gynna sitt eget bästa på
bekostnad av principalen, vilket därmed kräver att olika lösningar skapas för att företaget
skall överleva den rådande konkurrensen (Grant et al. 2009; Fama 1980).
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Positive Accounting Theory passar till studien eftersom teorin förklarar att ledningen gör
sina opportunistiska val utifrån ett egenintresse att nå högsta möjliga ekonomiska
kompensation från företaget (Watts & Zimmerman, 1978; Jensen & Meckling, 1976).
Därmed passar teorin studiens antagande om att företagsledningen tenderar att påverka
företags redovisningsmetod efter vilket resultat som eftersträvas, vilket vanligen sker
genom att göra eller inte göra nedskrivningar av goodwill.
För att studien skall vara begriplig är det av vikt att förklara de regelverk och standarder
som reglerar hanteringen av goodwill, benämnt med samlingsnamnet IFRS. Regelverket
följs internationellt i syfte att harmonisera företags redovisning, vilket därmed skall göra
det enklare att jämföra över landsgränser (IASB).
Studiens centrala del bygger på Hambrick & Finkelsteins (1987) modell om ledningens
handlingsutrymme och förklarar olika påverkande faktorer. Modellen blir tillämpbar då
införandet av IFRS kommit att tillåta mer subjektiva bedömningar i redovisningen, något
som vidgat ledningens handlingsutrymme (Callao & Jarne, 2010; Hamberg & Beisland,
2014; Perotti & Windish, 2017).
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3. Teoretiskt ramverk
I detta avsnitt beskrivs det teoretiska ramverk som används för att uppnå uppsatsens syfte
mer ingående. Först ges en kortfattad beskrivning av de teorier som förklarar vad som
påverkar ledningens val av redovisningsmetod. Det följs av en skildring av hur införandet
av IFRS har påverkat redovisningen vilket följs av en förklaring till modellen Managerial
Discretion. Slutligen presenteras de hypoteser som grundas i studiens teoretiska ramverk.

3.1 Agency Theory
Agency Theory avser att förklara problemet som uppstår vid separationen av ägande och
kontroll över ett företag (Eisenhardt, 1989; Fama, 1980; Jensen & Meckling, 1976).
Förhållandet mellan ägaren (principalen) och ledningen (agenten) kan ses som ett
kontrakt där ägarna binder upp ledningen att styra företaget i ägarnas intresse, något som
vanligen kan vara svårt att tillgodose (Fama, 1980). Det grundar sig i att ägarna och
ledningen har olika intressen och att företagsledningen vanligtvis tillgodoser sina
intressen främst, snarare än att tillgodose båda parters bästa (Jensen & Meckling, 1976;
Callao & Jarne, 2010).

Enligt Fama (1980) är separationen mellan ägarskap och kontroll över företag i sig inte
negativt utan snarare en förutsättning för ett effektivt sätt att fördela arbetet i ett företag
där ledningen sköter den dagliga driften medan ägarna fokuserar på övergripande frågor.
Vanligtvis sker det via kontrakt där ägarna delegerar rätten att fatta beslut till ledningen,
till exempel att ledningen upprättar företagets redovisning. Genom kontrakt försöker
ägarna begränsa ledningen att agera i eget intresse, som inte alltid är helt enkelt (Jensen &
Meckling, 1976).

Trots att intressen skiljer sig åt är båda parter medvetna om att deras öden ligger i
varandras händer. I och med att både ledningen och ägarna vill att företaget skall överleva
konkurrensen från andra företag och förvalta aktieägarnas kapital väl, tvingar det
vanligtvis fram ett effektivt övervakande av såväl hela företaget som på individnivå
(Fama, 1980).
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3.2 Positive Accounting Theory
En annan redovisningsteori som förklarar ledningens redovisningsval är Positive
Accounting Theory (PAT), en teori som utgår från samma grundtanke som Agency
Theory. Enligt PAT antas både ledningen och ägarna agera opportunistiskt då de drivs av
olika incitament. Därmed tillgodoser båda parter sina egna intressen genom att individer
agerar utefter sitt eget bästa, i syfte att maximera sin privata ekonomi. Ledningen väljer
därför redovisningsmetoder som syftar till att maximera sin egennytta på bästa sätt
(Jensen & Meckling, 1976; Watts & Zimmerman, 1978).

Eftersom ägarna och ledningen kan ha olika intressen är bonussystem (ett exempel på
kontrakt) ett sätt att få ledningen att agera i enlighet med ägarnas intresse och inte enbart
för egen vinning (Grant et al., 2009; Watts & Zimmerman, 1990). Bonusen baseras ofta
på hur väl ägarnas vinstmål uppfylls (Fama, 1980). En företagsledning vars bonusplan är
kopplad till prestation tenderar att i högre grad handla för egen vinning. Detta gäller
främst när det kommer till ledningens ekonomiska arvode (Jensen & Meckling, 1976;
Callao & Jarne, 2010; Grant et al. 2009).

Carvalho et al. (2016) förklarar att en ledning kan använda sig av goodwillnedskrivningar
för att påverka företagets resultat. Nedskrivningarna sker för att kunna jämna ut företagets
resultat mellan olika räkenskapsår. Detta sker för att lyckas uppnå ägarnas uppsatta krav
för att att ledningen ska uppnå uppsatta bonuskrav. Vidare förklarar Watts & Zimmerman
(1990) att det är sannolikt att chefer tenderar att öka företagets kostnader om de riskerar
att inte uppfylla vinstmålen, i syfte att förbättra möjligheterna till framtida vinster och
därmed också öka möjligheterna till högre bonusar.

3.3 Informationsasymmetri
Informationsasymmetri uppstår då agenten förfogar över information som principalen inte
har tillgång till (Burgstahler et al. 2006; Jensen & Meckling, 1976). Enligt Morris (1987)
värderas goodwill genom ledningens subjektiva bedömningar, något som bygger på
informationsasymmetrin som råder mellan ledningen och diverse intressenter.
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Ledningens professionella bedömning i samband med ett informationsövertag gör att dess
beteende och handlingar är svåra att begränsa, då ingen annan har tillgång till
informationen (Burgstahler et al. 2006). Enligt Baboukardos & Rimmel (2014) är det
viktigt att ledningen förmedlar tillräcklig information till allmänheten för att diverse
intressenter, däribland aktieägare och finansinstitut, ska kunna göra en ekonomisk
värdering av företaget. Enligt Morris (1987) är det av stor vikt att framförallt potentiella
investerare har tillgång till den information som krävs för att kunna analysera företaget.

Får investerare inte tillräckligt med information gällande företagets goodwillpost tenderar
de att bortse från goodwill helt i sina värdering vilket leder till en lägre värdering av
företaget (Baboukardos & Rimmel, 2014; Hamberg & Beisland, 2014). Tydligare
information av immateriella tillgångar och goodwill skulle potentiellt medföra en högre
värdering av intressenter som i sin tur innebär ett högre pris på aktien. På så vis har chefer
incitament att delge intressenter med information (Morris, 1987). Baboukardos och
Rimmel (2014) påvisar i sin studie att goodwill endast har positiv inverkan på
företagsvärderingen om företaget tydlig upplyser vad som utgörs av goodwill.

3.4 Införandet av IFRS
I inledningen har det beskrivits hur goodwill uppstår och att svenska företag sedan 2005
är tvungna att följa IFRS och därmed tillämpa IFRS 3, IAS 36 samt IAS 38, vilka är
relevanta för uppsatsen då syftet är att undersöka just goodwill. Tillsammans skall
standarderna harmonisera företags redovisning i syfte att tillhandahålla nödvändig
information till olika användare som kan användas för diverse ekonomiska beslut (IASB).

Det kan vara svårt att veta vad goodwill består av då många företag väljer att inte
specificera mer ingående vad goodwill utgörs av. Enligt Chauvin & Hirschey (1994) kan
goodwill bland annat bestå av: humankapital, framtida kassaflöden och fördelaktiga
marknadspositioner, vilka är tillgångsposter som inte kan ses i företags redovisning.
Anledningen till att företag är villiga att betala ett övervärde vid köp av ett annat företag
är att de har förhoppningar om att förvärvet ska innebära synergieffekter, vilka ska
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resultera

i
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(Lönnqvist,

2009).

Införandet av den nya standarden IFRS har som tidigare nämnts medfört att upprättare av
finansiella rapporter tillåtits att göra mer subjektiva tolkningar. Företagsledningar kan till
exempel välja att ge en mer rättvisande bild av de immateriella tillgångarna genom att
specificera var och en. Tvärtemot kan de redovisa de immateriella tillgångarna som en
samlingspost (goodwill) och därmed utlämna vad tillgångarna egentligen består av. Att
använda goodwill som en samlingspost kan grundas i företagsledningens motiv att öka de
kortsiktiga vinsterna och därmed använda goodwill som ett verktyg för att öka eller sänka
resultatet (Carvalho et al. 2016; Hamberg & Beisland, 2014; Jensen & Meckling, 1976).
Vinsten som redovisas i företagens resultaträkningar är enligt Shipper (1989) inte den
verkliga vinsten utan förvrängd, i syfte att uppnå ledningens intentioner. I sin tur är
bedömningen av vinstinformation, som Burgstahler et al. (2006) beskriver, komplicerat
då det verkliga ekonomiska resultatet är svårt att observera. Det beror på att ledningen
använder sig av olika redovisningsmetoder för att manipulera företagets resultat. Ju
flexiblare redovisningsregler, desto fler möjligheter till att manipulera företagets siffror
(Callao & Jarne, 2010).

3.5 Ledningens handlingsutrymme
Som redogörs ovan har IFRS medfört ett utrymme för mer subjektiva tolkningar i
redovisningen (Callao & Jarne, 2010; Hamberg & Beisland, 2014). Subjektiva tolkningar
öppnar i sin tur upp för ledningen att agera opportunistiskt (Kabir & Rahman, 2016).
Detta tillsammans med att ledningen har kontroll över vilken information som ska
förmedlas leder till att ledningens handlingsutrymme ökar (Perotti & Windish, 2017).
Handlingsutrymmet kan förenklat definieras som det spelrum en ledning har till att agera
och fatta beslut gällande företagets styrning. I grunden kan ett ökat handlingsutrymme
innebära såväl positiva som negativa konsekvenser (Hambrick & Finkelstein, 1987). Ur
en positiv synvinkel kan ett ökat handlingsutrymme innebära att ledningen fattar beslut
som utvecklar företaget och förbättrar dess framtidsutsikter. En ledning med ett stort
handlingsutrymme har möjlighet att fatta snabba beslut (Hambrick, 2007). Ett ökat
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handlingsutrymme kan däremot också användas på ett negativ sätt då ledningen agerar
opportunistiskt och handlar för egen vinning (Crossland & Hambrick, 2011).
Enligt Hambrick och Finkelstein (1987) kännetecknas handlingsutrymmet av tre sorters
drivkrafter. Den första drivkraften är graden av variation och förändringsvilja som
branschen tillåter. I stabila branscher finns inte möjlighet till så mycket förändring som i
tillväxtbranscher. Den andra drivkraften är graden av hur pass mottagliga företagen är för
variationen och där förändringar är välkomna. Ett nystartat företag är mer mottaglig för
förändringar än ett moget företag. För det tredje karaktäriseras handlingsutrymmet av de
personliga egenskaperna hos personer i ledningen som gör att de både kan se och skapa
flera valmöjligheter (Finkelstein & Hambrick, 1990).

För att förklara ledningens handlingsutrymme på ett djupare plan bör handlingsutrymmet
enligt Hambrick & Finkelstein (1987) delas upp i tre nivåer: individ, bransch och
organisation. Den individuella nivån består av ledningens personliga egenskaper och
deras relation till företaget. Detta kan, precis som de andra nivåerna, antingen begränsa
eller förstärka handlingsutrymmet. Faktorerna är många och beror bland annat på
karaktärsdrag, ambitionsnivå, engagemang, tolerans vid beslutsfattande och ledarens
maktbas. I jämförelse med de andra nivåerna är faktorerna inom individnivån unika. Detta
då de inte påverkas av externa faktorer utan enbart av de individuella egenskaperna
(Hambrick & Finkelstein, 1987).

En annan faktor som ingår i maktbasen är ledningens ägarandel av aktier i företaget.
Innehar ledningen en betydande andel av företagets aktier ökar dess handlingsutrymme
(Hambrick & Finkelstein, 1987). Vidare förklarar Eisenhardt (1989) att ju större andel av
företagets aktier som en chef äger, desto mindre opportunistiskt agerar hen. Studien av
Argawal & Mandelher (1987) ger bevis för att personer i ledande befattning som äger
aktier i företaget är mer konsistenta med aktieägarnas intresse. Detta då de, precis som
aktieägarna, gynnas av att företagets aktie går bra (Eisenhardt, 1989).
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Branschnivån kännetecknas av faktorer utanför organisationens domän, såsom
produktskiljbarhet, marknadstillväxt, branschstruktur, volatil efterfrågan, reglerade
marknader och kraftfulla yttre krafter. Alla dessa faktorer bidrar till att antingen öka eller
reducera ledningens handlingsutrymme (Hambrick & Finkelstein, 1987). Enligt Wangrow
et al. (2014) påverkar ledningen företags prestationer olika beroende på hur branschnivån
ändrar
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i
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där

efterfrågan
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konjunkturberoende och där ledningen kan påverka produktens utseende. Avallone &
Quagli (2015) poängterar att företagsledningen i företag som redovisar hög ekonomisk
tillväxt tenderar att undvika nedskrivning av goodwill, i syfte att påverka företagets
resultat. Mindre handlingsfrihet återfinns i branscher som är kraftigt reglerade, ty
ledningen då har mindre påverkan i de beslut som tas. I en bransch där det finns starka
konkurrenter, leverantörer med mycket inflytande och stor kundkrets innehar ledningen
mindre handlingsutrymme. Detta beror på att ledningen inte vill gå emot kraftfulla
externa intressenter (Hambrick & Finkelstein, 1987).

Den

organisatoriska

nivån

påverkas

av

tröghetsfaktorer,

resurstillgänglighet,

kapitalstruktur och ägarstruktur. Nivån definieras genom hur tillmötesgående företag är
för möjliga handlingar, vilka ger ledningen valet att fatta beslut. Tröghetsfaktorer
innefattar företags storlek, ålder, kapitalintensitet och kultur, där sambandet dem emellan
är att ett stort äldre företag med stark kultur som är i behov av en stor summa kapital har
ett begränsat handlingsutrymme (Hambrick & Finkelstein, 1987). Enligt Hannan &
Freeman (1977) och Quinn & Cameron (1983) beror detta på att ett ovan beskrivet
företag har standardiserade rutiner och kontrollsystem (Wangrow et al. 2014). Vidare
förklarar Yukl (2008) att de flesta val ledningen beslutar om har en fördröjd effekt på
avgörande prestationsfaktorer, vilket i sin tur har en fördröjd effekt på organisationens
effektivitet.

Den andra faktorn inom den organisatoriska nivån är resurstillgänglighet och handlar om
företags tillgång till resurser, vilka snabbt kan omsättas till likvida medel (Hambrick &
Finkelstein, 1987). I företag som gjort stora ekonomiska utlägg tenderar ledningen att
vara mycket engagerade i sitt beslutsfattande. Det för att säkerställa att de har fattat ett
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korrekt beslut vid till exempel en dyr investering (Hannan & Freeman, 1977). Hur
företaget är finansierat spelar in på handlingsutrymmet, då ett företag tenderar att ha
mindre tillgång till likvida medel efter en investering. Motsatsen är företag med till
mycket tillgängliga resurser, till exempel likvida medel, har fler alternativ vid
beslutsfattandet. (Hambrick & Finkelstein, 1987).

Kapitalstrukturen utgör den tredje faktorn och visar hur företaget är finansierat.
Kapitalstrukturen visar förhållandet mellan eget kapital och skulder. Ett företags
kapitalstruktur mäts till exempel med skuldsättningsgrad, hur stor andel skulder ett
företag har i förhållande till det egna kapitalet.

Den fjärde faktorn utgörs av ägarstrukturen och beskriver hur företagets ägande är
uppdelat. Ägarstrukturen varierar och kan bestå av en stark huvudägare, flera ägare med
ett mindre innehav, utländskt ägande och ledningens egen ägarandel. En ledning med
stort aktieinnehav i samband med att det inte finns någon annan ledande ägare medför ett
ökat handlingsutrymme, ty ledningen får ett större inflytande över företaget (Hambrick &
Finkelstein, 1987).

Marin & Sanchez (2005) förklarar att även om det tidigare studerats mycket kring
förhållandet mellan företags prestationer och ledningens handlingsutrymme och dess
kompensation finns det få avgörande slutsatser och bevis. Därför har vi förhoppningarna
om att studien skall leda till väsentliga slutsatser, vilka kan bidra med förståelse för hur
ledningens handlingsutrymme påverkar redovisningen av goodwill. Vidare förklarar Tosi,
Werner, Katz & Gomez-Mejia (2000) att sambanden mellan företags prestationer och
ledningens handlingsutrymme och dess kompensation kan vara svårgripbart och
motsägande i såväl teori som empiri (Marin & Sanchez, 2005). Enligt Decktop (1988) har
tidigare forskare studerat den organisatoriska nivån och främst industriella faktorer, vilket
kan kopplas till tröghetsfaktorerna inom den organisatoriska nivån (Marin & Sanchez,
2005). För att bidra till forskningen blir det således essentiellt att studera de övriga
faktorerna inom den organisatoriska nivån, det vill säga resurstillgänglighet,
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kapitalstruktur samt ägarstruktur. Detta i syfte att erhålla ännu mera förståelse för hur
den organisatoriska nivån och dess faktorer påverkar ledningens handlingsutrymme,
vilket i sin tur kan påverka redovisningen av goodwill.

3.6 Hypotesbildning
Hur stort handlingsutrymme som ledningen har påverkar möjligheterna till att manipulera
företags redovisning och utgivande av information till diverse intressenter (Crossland &
Hambrick, 2011). Informationsasymmetri råder mellan företagsledningen och övriga
intressenter då det är ledningen som i stort och mycket bestämmer över vilken
information som blir tillgänglig till andra användare (Burgstahler et al. 2006; Jensen &
Meckling, 1976). Ett ökat handlingsutrymme kan vara både positivt och negativt. Positivt
då ledningen får större utrymme att utveckla företaget och negativt då det kan resultera
till att ledningen agerar opportunistiskt (Hambrick 2007). Ledningen tenderar dock att
agera i sitt egenintresse, i syfte att nå bonusar som är uppsatta efter resultat och prestation
(Watts & Zimmerman, 1978; Jensen & Meckling, 1976). En lednings handlingsutrymme
beror därmed dels på ledningens kontroll av information, dels ledningens opportunism.
Detta är kopplat till följande faktorer inom den organisatoriska nivån, varav faktorerna vi
vill testa är resurstillgänglighet, kapitalstruktur och ägarstruktur. Varje faktor byggs upp
av teoretiska resonemang för att utmynna i en hypotes. Tre hypoteser är utformade med
koppling till syftet för att utreda om företagsledningens handlingsutrymme påverkar
företags redovisning av goodwill.
3.4.1 Resurstillgänglighet
Som tidigare nämnts påverkar ledningens handlingsutrymme valet av redovisningsmetod,
varav en faktor som har stor inverkan är i vilken grad företag har tillgängliga resurser
(Hambrick & Finkelstein, 1987). Enligt Ponomareva & Umans (2015) har företag med
rikliga och överförbara resurser, såsom likvida medel och outnyttjade krediter, fler
alternativ att agera. En större tillgång till omsättningstillgångar, vilka snabbt kan omsättas
till likvida medel, medför en större möjlighet att fatta strategiska beslut. Detta kan, i
kombination med det principbaserade regelverket IFRS, medföra att ledningen har ett
större handlingsutrymme i upprättandet av redovisningen då IFRS möjliggör upprättare
av finansiella rapporter att göra subjektiva tolkningar (Hamberg & Beisland, 2014; Perotti
& Windish, 2017). Dessa tankegångar kan ses som att stor resurstillgänglighet i
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kombination med ett regelverk som tillåter subjektiva tolkningar leder till större
handlingsutrymme, något som i sin tur kan påverka redovisningen av goodwill. Enligt
tidigare studier är detta i linje med att tillgänglighet av resurser ökar omfattningen av
ledningens handlingsutrymme (Hambrick & Finkelstein, 1987; Ponomareva & Umans,
2015). Som tidigare klargjorts tenderar ledningen att agera för att maximera sin egennytta
och därmed påverka företags redovisade vinst (Jensen & Meckling, 1976; Watts &
Zimmerman, 1978). Då avskrivningar av goodwill inte längre är tillåtet kan ett sätt till att
påverka företags redovisade resultat förklaras i hur ledningen väljer att redovisa just
goodwill. Goodwill kan därmed användas som en resultatjusterare för att uppnå
ledningens eget intresse (Hamberg & Beisland, 2014). Tillsammans med ett ökat
handlingsutrymme leder detta till följande hypotes:
H1: Ju högre resurstillgänglighet företagsledningen innehar, desto högre andel
goodwill redovisar företagsledningen.
3.4.2 Kapitalstruktur
Beroende på vilket sätt företag är finansierade påverkar handlingsutrymmet som
ledningen har. Ett Företag vars skulder är höga tenderar att ha ett mindre
handlingsutrymme, medan företag som har en låg skuldsättning tenderar att ha ett större
handlingsutrymme (Hambrick & Finkelstein, 1987). Citatet av Sveriges före detta
statsminister Göran Persson (1997) “Den som satt i skulder är icke fri” stämmer överens i
resonemanget om att ju högre skuldsättning, desto mindre frihet (Persson, 1997). Enligt
Ponomareva & Umans (2015) har företag som är finansierade via skulder ett begränsat
handlingsutrymme, ty en hög skuldsättning innebär att företaget är uppbundet mot sina
finansiärer och därmed måste följa långivarnas krav. Ledningen föredrar vanligen att
företagsfinansiering sker via eget kapital, det vill säga ur egen kassa. Behövs extern
finansiering föredrar ledningen att det sker genom att eget kapital ökar via nyemissioner,
med förklaringen att skuldfinansiering medför mindre handlingsutrymme (Ponomareva,
2016). Återigen kan en koppling att val av redovisningsmetod baseras på större
handlingsutrymme, Ett ökat handlingsutrymme innebär i sin tur ett ökat incitament för
ledningen att redovisa en större mängd goodwill, i syfte att öka sin egennytta (Jensen &
Meckling, 1976; Watts & Zimmerman, 1978). Detta leder fram till följande hypotes:
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H2: Ju lägre skuldsättning ett företag har, desto högre andel redovisad goodwill av
de förvärvade tillgångarna har företag.
3.4.3 Ägarstruktur
En tredje faktor inom den organisatoriska nivån, vilket i allra högsta grad spelar in på
ledningens handlingsutrymme, är ägarstrukturen i företag. Enligt Ponomareva (2016)
medför en huvudägare med stort innehav (s.k. stark huvudägare) att ledningen har ett
begränsat handlingsutrymme, något som kan förklaras i att ägaren har mer kontroll och
ständig övervakning av ledningen. Motsatsen blir att ju fler ägare med mindre innehav,
desto större handlingsutrymme för ledningen. I företag där ledningen har ett stort ägande
samtidigt som det inte finns någon annan majoritetsägare ökar dess handlingsutrymme
(Hambrick & Finkelstein, 1987). Enligt Ponomareva & Umans (2015) har styrelsen i
uppgift att övervaka och kontrollera ledningens arbete. I och med att ledningen antas
agera för sitt eget bästa, som innebär en så hög vinst som möjligt finns det anledning att
anta att de kommer redovisa mer goodwill (Jensen & Meckling, 1976; Watts &
Zimmerman, 1978). Det leder det fram till följande hypotes:
H3: Ju mer uppdelat ägande i företag, desto mer goodwill redovisar företag av de
förvärvade tillgångarna.
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4. Empirisk metod
I detta avsnitt presenteras studiens empiriska metod. Det inleds med en beskrivning av
studiens urval och begränsningar, följt av studiens design och operationaliseringen av
studiens variabler. Slutligen återges en redogörelse för studiens validitet och reliabilitet.

4.1 Urval och begränsningar
Likt Hamberg et al. (2011) använder vi oss av data från svenska börsnoterade företag från
Stockholmsbörsens Large, Mid och Small Cap, även kallat för samlingsnamnet Nasdaq
OMX (Nasdaq). Valet av svenska börsnoterade företag grundas i att stater kan ha olika
regelverk, något som kan ge missvisande resultat om studien blandar exempelvis IFRS
med US GAAP. Enligt Roth & O’Donnell (1996) är forskning begränsad till USA och
därför kan data från andra länder förstärka förståelsen för ledningens handlingsutrymme.
Anledningen till att vi väljer svenska företag, trots att IFRS används av alla företag inom
EU, är att det finns kulturskillnader mellan länderna. Eftersom Sverige är en liten öppen
ekonomi men ändå en stark finansiell marknad särskiljer sig Sverige från andra länder
(Fregert & Jonung, 2014).
Totalt sett finns det 320 företag noterade på Stockholmsbörsens Large, Mid och Small
Cap våren 2018 (Nasdaq). I studien använder vi oss av företag som var noterade år 2016
eftersom det är det senaste året som vi med säkerhet har tillgång till alla årsredovisningar.
Således har de företag som är noterade senare än 2016 uteslutits. Vi har även uteslutit
företag inom fastighetssektorn och den finansiella sektorn. Detta då företag inom
sektorerna skiljer sig från övriga företag. Ett skiljetecken är skuldsättningsgraden, något
som finansiella bolag generellt har betydligt högre grad av. Dock behöver det inte
innebära att bolagen befinner sig i finansiella trångmål. Fastighetsbolag utmärker sig från
resterande branscher då majoriteten av deras tillgångar består av fastigheter. Detta innebär
att alla mått i förhållande till de totala tillgångarna blir missvisande (Fama & French,
1992). De företag som har brutna räkenskapsår har årsredovisningen för 2016/2017
använts och årtalet är justerat till 2016.
Efter selektering uppgår studiens urval till 209 börsnoterade företag, varav 28 företag
redovisar goodwill till noll. Syftet med att även analysera dessa företag var för att
företagen, trots att deras redovisning av goodwill är lika med noll, fortfarande kan ha en
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goodwillpost. Detta beror på att företag kan välja att göra nedskrivningar av
redovisningsposten (Carvalho et al. 2016; Giuliani & Brännström, 2011), vilket resulterar
i att tillgångsposten goodwill slutligen har ett värde lika med noll. Detta påverkar
ledningens handlingsutrymme till viss del, såsom att avskrivningar inte är möjliga, men
inte i så pass stor kontext att företagen ska uteslutas. Faktiskt är att införandet av IFRS 3
och dess effekt till opportunistiska chefer, upplysning kring vad goodwill består av och så
vidare fortfarande påverkar ledningens handlingsutrymme (Korosec, Jerman & Tominc,
2016; Baboukardos & Rimmel, 2014; Hamberg & Beisland, 2014) och därmed gör
företagen intressanta att studera.
Genom att samla data under flera år för att sedan jämföra resultaten kan trovärdigheten
hos en studie förbättras (Körner & Wahlgren, 2015; Pallant, 2016). Trots detta kommer
denna studie enbart att analysera företag under år 2016, något som försämrar validiteten
och reliabiliteten i undersökningen. Eftersom studiens datainsamling bygger på ett urval
av 209 företag på Nasdaq OMX år 2016 är studiens stickprov att anses som stort, ty
populationen överstiger 30, vilket förbättrar trovärdigheten (Körner & Wahlgren, 2015;
Pallant, 2016).

4.2 Studiens design
För att studera hur ledningens handlingsutrymme kan påverka redovisningen av goodwill
har metoden för insamling av data skett genom att studera årsredovisningar, vilka således
utgör studiens datakälla. Relevant fakta från årsredovisningar används sedan för att
analysera hur redovisningen av goodwill kan påverkas av ledningens handlingsutrymme.
För att samla in och mäta de valda faktorerna har dessa gjorts mätbara genom
operationaliseringen i nästa avsnitt.
Enligt Denscombe (2016) är fördelarna med att använda sig av tryckt material som
årsredovisningar att det är enkelt att samla in den information som behövs. Dels är det fri
tillgång till materialet eftersom alla företag är skyldiga att offentliggöra sina
årsredovisningar, dels kan forskaren själv välja ut den information som passar till studien.
En annan fördel med årsredovisningar är att materialet som används är lätt för andra att
kontrollera. Data från intervjuer eller internredovisning kan istället vara svår att
kontrollera, ty forskaren kontra företaget brukar vara den enda part som har tillgång till
informationen (Denscombe, 2016).
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Användandet av årsredovisningar innebär inte enbart fördelar utan även nackdelar, vilket
grundas i att materialet i årsredovisningarna producerats i annat syfte än vad som är
studiens. Enligt Denscombe (2016) formas empirin i en intervju och enkät utefter vad
som är forskarens och därmed studiens syfte. Studiens data skapas i samma ögonblick
som den tillfrågade respondenten blir förfrågad (Denscombe, 2016), vilket skiljer sig från
denna studie då data redan är existerande. Ytterligare en nackdel vid insamlandet av data
där insamlingen sker av flera personer är att missuppfattningar mellan forskare kan
uppstå, något som kan påverka studiens resultat (Bryman & Bell, 2013). För att minimera
missuppfattningar har studiens data insamlats genom samma tillvägagångssätt och
uppföljningar har skett under insamlingens skede.
Följande procedur har applicerats, i syfte att samla in och analysera studiens data. Först
har ett urval skett angående vilka företag som skall ingå i studien. Därefter har data
samlats in från årsredovisningar, något som skett genom ett utformat Exceldokument med
de uppgifter som är relevanta för studien. På så vis har vi säkerställt att vi samlat in
samma information från alla företag. Data har sedan analyserats genom beskrivande
statistik, korrelationsanalys och slutligen har en regressionsanalys utarbetats i
SPSS. Syftet med en regressionsanalys är att undersöka om det går att påvisa ifall
faktorerna resurstillgänglighet, kapitalstruktur och ägarstruktur, vilka samtliga förklarar
ledningens handlingsutrymme, påverkar redovisning av goodwill (Körner & Wahlgren,
2015; Pallant, 2016).

4.3 Operationalisering
Enligt Bryman & Bell (2013) är en operationalisering av studiens variabler nödvändigt att
genomföra för att kunna få studiens hypoteser mätbara, vilket förbättrar studiens validitet.
Vidare förklarar Befring & Andersson (1994) att en studie som analyserar kausala
samband mellan variabler skall uppvisa ett strategiskt upplägg, med ändamål att kunna
verifiera studiens resultat kring möjliga samband. Saunders et al. (2009) förklarar att
operationaliseringen möjliggör att studiens definierade begrepp kan användas i empiriska
undersökningar.
Operationaliseringen
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resurstillgänglighet, kapitalstruktur och ägarstruktur. Samtliga förklarar ledningens
handlingsutrymme inom den organisatoriska nivån och utgör ombud för de oberoende
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variablerna i studien. Ämnet denna studie ämnar att utforska är enligt Decktop (1988)
relativt outforskat (Marin & Sanchez, 2005), något som påverkar operationaliseringen av
studiens oberoende variabler. Detta då några tidigare studier inte skett på samma faktorer,
vilket påverkar studiens validitet och reliabilitet något. Vidare bildar goodwillvärdet
studiens beroende variabel, som med hjälp av de oberoende variablerna har intentionen
att undersöka om det råder något samband mellan ledningens handlingsutrymme på
organisationsnivån och den mängd goodwill som redovisas. För att kontrollera om
redovisningen av goodwill påverkas av andra variabler har ett antal kontrollvariabler
använts. Nedan kommer därför variablerna att operationaliseras, i syfte att få de mätbara
så att de kan utläsas ur årsredovisningar.
4.3.1 Beroende variabel
Enligt Befring & Andersson (1994) är en studies beroende variabel den som utsätts för
effekten i hypotesprövningen. I studien utgör företags goodwillvärde den beroende
variabeln, vilken sätts i relation till övriga variabler för att se om och hur de påverkar.
Goodwill redovisas ofta i samband med ett förvärv och består som tidigare nämnt av
övervärdet från köpeskillingen. Ett värde för goodwill, det vill säga företags totala
goodwill mätt i miljoner kronor, inhämtas från företagens årsredovisning (Hamberg et al.,
2011; Johansson et al., 2016). I studien mäts goodwill som det absoluta talet av den totala
mängd goodwill företag redovisar i sin balansräkning.
4.3.2 Oberoende variabler
Den oberoende variabeln även kallat den förklarande variabeln är den som skall förklara
förändringen i den beroende variabeln. Det är den variabel som varierar vid prövningen
av studiens hypoteser medan den beroende variabeln hålls konstant (Bryman & Bell,
2013; Körner & Wahlgren, 2015). Studiens oberoende variabler utgörs av
resurstillgänglighet, kapitalstruktur och ägarstruktur vilka anses ha effekt på studiens
oberoende variabel goodwillvärde.
4.3.2.1 Resurstillgänglighet
Resurstillgänglighet är en viktig beståndsdel som bland annat består av tillgången till
likvida medel. Begreppet myntades av Hambrick & Finkelstein (1987) och har sedan dess
använts för att undersöka ledningens handlingsutrymme (Perotti & Windish, 2017). I
redovisningstermer definieras omsättningstillgångar till tillgångar som relativt snabbt kan
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omvandlas till likvida medel och därför används omsättningstillgångar som ett mått på
resurstillgänglighet. I Finkelstein et al. (2009) studie tydliggör författarna att en hög grad
av resurstillgänglighet gör att ledningen kan välja och ta beslut kring fler saker, det vill
säga att dess handlingsutrymme ökar. Då de observerade företagens storlek skiljer sig åt
utgörs variabeln av förhållandet till företagens totala tillgångar (Lewellen, 2004;
Zainudin, 2016). (Resurstillgänglighet=Omsättningstillgångar/Totala tillgångar)
4.3.2.2 Kapitalstruktur
Vi har precis som Broberg, Collin, Tagesson, Axelsson & Schéle (2011) valt att använda
ett mått som visar hur företag är finansierat, i syfte att mäta hur kapitalstrukturen
påverkar den mängd goodwill som redovisas. Den oberoende variabeln används således
för att se hur den påverkar studiens beroende variabel. Det finansiella måttet är
skuldsättningsgraden, vilken beräknas genom att dividera totala skulder med eget kapital
(Lewellen, 2004; Zainudin, 2016). (Skuldsättningsgrad=Totala skulder/Eget kapital)
4.3.2.3 Ägarstruktur
För att se hur företags ägarstruktur påverkar den mängd goodwill som redovisas är det
väsentligt att definiera vad som anses vara ett företag med en stark huvudägare kontra ett
företag som saknar en stark huvudägare. Likt tidigare studier av Jonnegård & Kärreman
(2004) samt Barnea & Rubins (2010) har företags ägarkoncentration beräknats med hjälp
av Herfindahls index, i syfte att se om företag har eller saknar starka huvudägare.
Skillnaden från tidigare studier är att forskarna använder sig av 25 respektive 15 ägare
(Jonnegård & Kärreman, 2004; Barnea & Rubins, 2010) medan vi har valt att endast
använda oss av företags fem största ägare. Herfindahls index beräknas genom att
ägarandelen från de fem största ägarna i företaget kvadreras och summeras till en
totalsumma. Summan multipliceras med 1000 och bildar ett tal mellan 0-1000 som blir
index för ägarkoncentrationen. Ju större värde index antar, desto större andel innehar
företags fem största ägare. (Ägarkoncentration=∑Ägarandel^2*1000) (Jonnergård &
Kärreman, 2004; Barnea & Rubin, 2010)
4.3.3 Kontrollvariabler
För att kontrollera om det är förändringen i den oberoende variabeln som påverkar
variationen i den beroende variabeln har kontrollvariabler använts. Enligt Saunders et al.
(2009) är kontrollvariabler bra för att motverka att forskaren tolkar sambanden felaktigt.
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Det skulle vara att dra slutsatser utan att ta hänsyn till andra variabler som också kan
påverka redovisningen av goodwill. Vidare förklarar Befring & Andersson (1994) att
forskaren låter kontrollvariabler vara opåverkade och kontrollerar sedan så att variablerna
inte påverkar studiens slutsatser. Kontrollvariabler används därför i syfte att minimera
störande effekter från studiens oberoende variabel.
Ett företags bransch har utgjort en kontrollvariabel i studien, med avsikt att kontrollera
om det finns någon bransch som redovisar en större mängd goodwill i förhållande till
övriga branscher. Enligt Dickens & Katz (1986) är indelning av branschtillhörighet inte
helt oproblematiskt, ty det finns flera sätt att mäta eller kategorisera branscher. Företagens
bransch har i studien klassificerats likt Nasdaq OMX Stockholms indelning. Tillsammans
utgör de nio branscher och består av Industrials, Health Care, Consumer Service,
Consumer Goods, Technology, Telecommunications, Utilities, Gas and Oil och Materials
(Nasdaq). För att det skall bli färre variabler i regressionen har ett antal branscher lagts
ihop, i syfte att göra det mer hanterligt. Detta har utförts likt Collin, Smith, Umans &
Broberg (2013), det vill säga att vi lagt ihop Consumer Service och Consumer Goods till
Consumer SG, Technology och Telecommunications till Tech & Tele och slutligen har
Gas and Oil och Materials blivit Material, Gas and Oil. Branschen Financials har
uteslutits från studiens statistiska undersökning, vilket grundas i att branschen skiljer sig
avsevärt åt från övriga branscher.
Tidigare forskning har poängterat att företags storlek kan påverka ledningens ekonomiska
ersättning och företags prestation (Finkelstein & Boyd, 1998). Forskarna förklarar att
chefer i stora företag tenderar att sträva efter tillväxt, medan företag i mindre företag
vanligtvis strävar efter finansiella resultat som maximerar ägarnas aktieförmögenhet,
något som är starkt relaterat till ledningens handlingsförmåga. Tidigare forskning har
fastställt kontrollvariabeln storlek genom att beräkna företags totala tillgångar (Hamberg
et al. 2011; Johansson et al. 2016; Godfrey & Koh, 2009), vilket denna studie tar efter. I
denna studie används variabeln således för att se om företags storlek har någon inverkan
på redovisningen av goodwill (Avallone & Quagli, 2015; Beatty & Weber, 2005).
(Storlek=Totala Tillgångar)
Enligt Beatty & Weber (2006) beror redovisningen av goodwill på antal förvärvade
verksamheter företag gör. Vidare förklarar forskarna att ledningen bör tilldela goodwill
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till olika enheter, vilka förväntas dra fördelar av förvärvet. De redovisningsmöjligheter
ledningen har till att genomföra dessa uppdelningar möjliggör en viss flexibilitet i
avgörandet av förekomsten och beloppet av goodwill (Beatty & Weber, 2006), något som
kan anses öka ledningens handlingsutrymme. Därför har antal förvärv företag gjort under
år 2016 använts som en kontrollvariabel, i syfte att se ifall antal förvärv påverkar
ledningens handlingsutrymme och därmed redovisningen av goodwill. Kontrollvariabeln
har insamlats genom att utläsa företagens egna uppgifter i deras årsredovisning (Carvalho
et al. 2016).
För att se om företags tillväxtmöjligheter har en inverkan på studiens oberoende variabel
har Price-to-Book-värdet använts. Enligt Beatty & Weber (2006) tenderar företag med
höga Price-to-Book-värden att redovisa stora goodwillnedskrivningar. Detta eftersom att
ju närmare värdet är till företags marknadsvärde, desto större sannolikhet att företags
tillgångar är övervärderade, något som kan resultatjusteras med hjälp av goodwill. Vidare
förklarar Beatty & Weber (2006) att måttet är likt ett företags börsvärde, men skiljer sig åt
då det belyser ett företags tillväxtmöjligheter. Variabeln har varit signifikant i tidigare
studier gällande nedskrivning av goodwill (Sherrill, 2016; Vogt, Pletsch, Morás & Klann,
2016), vilket gör måttet relevant även i denna studie. Kontrollvariabelns syfte i denna
studie är att säkerställa att det inte blir några störande effekter på studiens oberoende
variabel. Värdet mäts genom att börsvärdet på årets sista dag har dividerats med
företagets eget kapital (Lewellen, 2004; Zainudin, 2016). (P/B=Börsvärdet/Eget kapital)
För att mäta om företags prestation påverkar den beroende variabeln har ett mått om
avkastning på totalt kapital (ROA) använts. Kontrollvariabeln har visat sig vara av vikt i
tidigare studier (Avallone & Quagli, 2015; Vogt et al. 2016) och mäter förhållandet
sinsemellan företagets vinst och dess totala kapital. Enligt forskningen av Avallone &
Quagli (2015) kan goodwill långsiktigt sett användas för att justera ROA, detta genom att
justera företags vinst. Variabeln kan ses som ett medel för att påverka ledningens
handlingsutrymme, vilket belyser vikten av kontrollering. Kontrollvariabeln har fastställts
genom att dividera företagets vinst efter skatt med dess totala tillgångar (Lewellen, 2004;
Zainudin, 2016) och används för att inte inbringa störande effekter på studiens oberoende
variabel. (ROA=vinst efter skatt/Totala tillgångar)
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4.4 Reliabilitet och validitet
För att uppnå en säkerhet i den information som utgör underlag till studiens analys samt
för att kunna avgöra studiens trovärdighet är det viktigt att ta aspekter som reliabilitet och
validitet i beaktning. Reliabilitet beskriver tillförlitlighet och om studiens mätningar är
korrekta (Thurén & Torsten, 2000). Detta har tillförsäkras genom att datainsamlingen av
flera stickprov insamlats två gånger av två olika personer, med ändamål att granska om
siffrorna överensstämmer, vilket de gjorde. Enligt Patel & Davidsson (2010) är det av
vikt att forskaren vet vad den skall undersöka och att undersökningen sker på ett
tillförlitligt sätt. Bristande tillförlitlighet kan bero på att slumpmässiga variationer leder
till att forskare erhåller olika svar, oavsett om mätningarna upprepas och sker på samma
sätt. Dock anses, enligt Thurén och Torsten (2000), reliabiliteten hög om flera forskare
använder samma metod för att nå studiens resultat. Reliabiliteten kan variera beroende på
hur insamlad data tolkas, vilket i denna studie handlar om hur insamlad data från företags
årsredovisningar uttyds. Genom att ha utfört studiens mätningar på samma sätt som
tidigare forskare utfört sina undersökningar, kan reliabiliteten anses hög och således mer
trovärdig (Finkelstein & Boyd, 1998). Dock har andra metoder för att höja studiens
reliabilitet och validitet begränsats av studiens tidsram, vilket även det blivit motivet till
att utföra mätningar likt andra forskare utfört tidigare. Hög reliabilitet är av vikt för att
lyckas åstadkomma hög validitet, vilka båda behövs för att skapa en studie av hög
giltighet (Bryman & Bell, 2013).
Med validitet menas giltighet och handlar om att forskaren, utifrån studiens valda teori
och nämnda problematisering, mäter det som studien avser att mäta (Ejvegård, 2009). En
hög validitet har uppnåtts genom att studiens hypoteser grundas i teorier som finns i
vetenskapliga artiklar. För att vidare lyckas uppnå en hög validitet vid kvantitativ
forskning krävs det att forskaren noggrant valt ut en metod för att genomföra studiens
datainsamling tillförlitligt och sedan aldrig ändrar den valda metoden (Bryman & Bell,
2013). Eftersom vi valt kvantitativ forskning begränsas studien, med tanke på att vår
metod inte får ändras under studiens gång om studien skall innehålla en hög validitet.
Hade vi istället valt kvalitativ forskning hade vår metod kunnat justeras, något som
påverkar validiteten. Då, för att lyckas få en hög validitet, hade forskaren även behövt
arbeta med hanteringen och tolkningen av studiens empiri (Bryman & Bell, 2013). Enligt
Patel & Davidsson (2010) finns det två sätt för en forskare att säkerställa en god validitet.
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Det ena sättet är att säkerställa innehållsvaliditeten, något som skapas då det finns en
koppling mellan teoretiska begrepp och de variabler som används för att samla in den
information som krävs för att besvara studiens problemformulering. Vidare förklarar
Patel & Davidsson (2010) att en god validitet uppnås genom en god översikt över det
teoretiska fältet och en god översättning mellan teorier och variabler. För att uppnå en
god validitet har därför studiens operationalisering, som tidigare beskrivits, byggts på
mätbara variabler som studerats av tidigare forskare. Det andra sättet att säkerställa
validiteten är att jämföra utfallet från forskarens studie med det sätt som informationen
presenteras på. Det kan ske genom att samma fenomen undersöks genom en annan
insamlingsmetod eller ett annat urval (Patel & Davidsson, 2010). I vår studie uppnås detta
genom att vi jämför vårt resultat med tidigare studier, i syfte att se hur vår studie liknar
eller skiljer sig från andra.
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5. Resultat & Analys
I detta avsnitt presenteras de resultat som studien samlat in. Inledningsvis sker en
beskrivning av variablerna för det insamlade materialet, vilket följs av att studien testar
om det finns en korrelation mellan de olika variablerna. Avsnittet avslutas med en
regressionsanalys för att testa om vi kan finna ett linjärt samband mellan variablerna.

5.1 Beskrivande statistik
Totalt sett har 320 börsnoterade företag observerats, men efter att ha justerat för
finansiella bolag och fastighetsbolag uppgick antal analyserade företag till 209 stycken.
Antal bortsållade företag blev därmed 111 stycken, vilket procentuellt sett blir ett bortfall
på cirka 34,7 procent.
Den beskrivande statistiken visar studiens olika variabler varav företags goodwillvärde
utgör den beroende variabeln, studiens tre hypoteser utgör de oberoende variablerna och
resterande fem variabler utgör studiens kontrollvariabler. Siffrorna i tabellen (Tabell 1)
visar genomsnittliga värden, minimivärden, maximivärden och standardavvikelsen.
Utifrån de statistiska observationerna kan vi i tabell 1 utläsa att de listade företagen har
tillgångar mellan 45 miljoner kronor och 283 347 miljoner kronor. Medelvärdet av totala
tillgångar uppgår till 151 812 miljoner kronor, vilket indikerar att det enbart finns enstaka
företag med väldigt stora tillgångsposter. Företags goodwillpost varierar från 0 miljoner
kronor till 57 923 miljoner kronor, varav det genomsnittliga goodwillvärdet uppgår till 3
243 miljoner kronor. Likt indikationen i företags tillgångar antyder medelvärdet av
goodwill att det enbart finns ett fåtal fall med väldigt stora goodwillvärden.
Genom den beskrivande statistiken kan det konstateras att ledningens ägarstruktur
varierar mellan en låg ägarkoncentration respektive hög ägarkoncentration, ty det minsta
värdet uppgår till 5,86 och det högsta värdet till 753,56. Det genomsnittliga värdet uppgår
till 124,50.
Företags kapitalstruktur, det vill säga skuldsättningsgrad, uppgår i genomsnitt till 1,53.
Detta kan uttydas som så att de observerade företagen finansierats via skulder, där
skulderna överstiger företagets eget kapital. En del företag är till stor del enbart
finansierade via eget kapital medan andra har stora andelar skulder. Detta går att uttydas
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genom att se till kapitalstrukturens minimivärde och maximivärde, vilka uppgår till 0,02
respektive 16,13. Standardavvikelsen för kapitalstrukturen uppgår till 1,81, vilket innebär
att företags skuldsättningsgrad inte avviker något märkvärdigt från medelvärdet. Vidare
går det att utläsa att företags omsättningstillgångar i genomsnitt utgör nästan 50 procent
av totala tillgångar, vilket innebär att de observerade företagen relativt snabbt kan omsätta
sina tillgångar till likvida medel. Resurstillgänglighet har likt de övriga variablerna ett
minimi- och ett maximivärde, där det lägsta värdet utgör 5 procent och det högsta värdet
utgör 100 procent av företags totala tillgångar. Genom att upprätta och studera ett
statistiskt

histogram

har

vi

kunnat

konstatera

att

den

oberoende

variabeln

resurstillgänglighet är normalfördelad.
Tabell 1 – Beskrivande statistik
Deskriptiv statistik
Std.
N Minimum Maximum Medelvärde Avvikelse
209
0,00
57923,00
3242,70
7718,93
209
0,02
16,13
1,53
1,81
209
0,05
1,00
0,46
0,21
209
5,86
753,56
124,50
127,61
209
0,00
15,00
1,46
2,53
209
45,00
283347,00
15181,72
39547,39
209
-1,02
0,33
0,03
0,15
209
-39,19
102,26
4,19
8,88
209
0,00
1,00
0,06
0,24
209
0,00
1,00
0,25
0,43
209
0,00
1,00
0,15
0,36
209
0,00
1,00
0,17
0,37
209
0,00
1,00
0,36
0,48
209

Goodwill
Kapitalstruktur
Resurstillgänglighet
Ägarstruktur
Förvärv
Tillgångar
ROA
PriceToBook
Industrials
ConsumerSG
Health Care
Teche & Tele
Materials, Oil & Gas
Valid N (listwise)

5.2 Korrelationsanalys
Enligt Pallant (2016) kan man mäta korrelationen för variabler som befinner sig på
intervallskalan genom Pearson Correlation, vilket mäter styrkan och riktningen av det
linjära sambandet mellan två variabler. Korrelationen antar ett värde mellan -1 till 1, där
värdet -1 innebär att det föreligger en perfekt negativ korrelation, 0 innebär att det inte
råder någon korrelation samt 1 utgör en perfekt positiv korrelation. Föreligger en negativ
korrelation innebär det att de två studerade variablerna har motsatt effekt. En låg
korrelation är mellan värdena 0,1-0,29, mellanstark mellan 0,3-0,49 och en stark
korrelation mellan 0,5-1 (Pallant, 2016).
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Innan vi utförde korrelationsanalysen kontrollerades det om studiens variabler var
normalfördelade, vilket genomfördes genom ett histogram. Det visade sig att vi hade ett
antal variabler som inte var normalfördelade och därför har den naturliga logaritmen av
variabeln använts. När det gäller ROA hade några företag negativa värden och för att få
samtliga värden till att bli positiva ökade vi samtliga ROA-värden med 1,03.
I

korrelationsmatrisen

(tabell

2)

analyserades

de

oberoende

variablerna

resurstillgänglighet, kapitalstruktur och ägarstruktur och hur de korrelerade med den
beroende variabeln goodwill(ln). Korrelationskoefficienterna för alla oberoende variabler
innehar ett negativ värde, dock är endast korrelationen för resurstillgänglighet signifikant.
För variabeln resurstillgänglighet är korrelationen -0,338, vilket indikerar på ett negativt
samband med den beroende variabeln. Korrelationen är signifikant på 1 procentsnivån
vilket innebär att vi med 99 procents säkerhet kan säga att det finns en korrelation mellan
variablerna resurstillgänglighet och goodwill(ln) (Bryman & Bell, 2013). I och med att
korrelationen för den oberoende variabeln antar ett negativt värde indikerar det på att den
beroende variabeln påverkas negativt. Indikationen från korrelationsanalysen innebär att
ju mer resurser ett företag har tillgång till, desto mindre goodwill redovisar företaget. Det
innebär vi har en indikation som inte är i linje med vår hypotes och vi får testa om vi får
samma resultat i regressionen. För de andra två oberoende variablerna kapitalstruktur
och ägarstruktur är korrelationskoefficienten nära 0, vilket innebär att det inte finns
någon indikation på ett samband. Då korrelationsmatrisen enbart visar en indikation på
samband krävs det att en regressionsanalys genomförs, i syfte att kunna fastställa om
några samband råder. Där både våra tre oberoende variabler och kontrollvariabler
tillsammans styrker trovärdigheten för resultaten.
Utifrån korrelationsmatrisen (tabell 2) har även studiens kontrollvariabler analyserats. Det
finns en korrelation mellan Tillgångar(ln) och Goodwill(ln) då korrelationskoefficienten
är 0,703, vilket är signifikant på 1 procentsnivån. Detta indikerar således att företags
tillgångar påverkar goodwill i stor utsträckning. Tolkningen av det hela blir att de företag
som har stora summor av tillgångar har en stor andel goodwill. Det finns en indikation på
ett samband mellan goodwill(ln) och förvärv(ln) då korrelationskoefficienten är 0,396
med en signifikansnivå på 1 procent. Då goodwill uppstår vid rörelseförvärv blir
tolkningen att ju fler förvärv företag genomför, desto högre andel goodwill redovisas. När
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det gäller ROA(ln) är korrelationsvärdet 0,289 på signifikansnivån 1 procent, något som
indikerar på att det finns ett samband mellan ROA(ln) och goodwill(ln). Det tolkas som att
ju högre avkastning på totalt kapital, desto högre goodwill redovisas av företagen. I
branschen Health Care är korrelationen -0,193 med en signifikansnivå 1 procent. Det ger
en indikation på att företag i branschen Health Care redovisar mindre goodwill än andra
företag verksamma i andra branscher. För branschen Consumer SG är korrelationen 0,141
med en signifikansnivå på 5 procent. Det ger en indikation på att företag inom branschen
Consumer SG redovisar mer goodwill än företag från andra branscher. När det gäller
branschen Material, Oil & Gas är korrelationen 0,129 med en signifikansnivå på 10
procent. Det ger en indikation på att det finns en svagt positiv korrelation med
goodwill(ln). Då signifikansnivån överstiger acceptansnivån på 5 procent skall
korrelationen tolkas med försiktighet. Tolkningen blir att företag i branschen Materials,
Oil & Gas redovisar mer goodwill(ln) än företag från andra branscher. I resterande
kontrollvariabler Industrials, Tech & Tele och Price-To-Book går det inte att utläsa något
samband i korrelationsmatrisen, ty värdet på korrelationskoefficienten ligger nära 0.
För att göra en regressionsanalys är det viktigt att kontrollera att de oberoende variablerna
inte korrelerar med varandra i för hög utsträckning. För att anses som godtagbara skall
korrelationskoefficienten inte överstiga 0,700 (Pallant, 2016). Enligt korrelationsmatrisen
(tabell 2) överstiger tillgångar(ln) värdet 0,700 vilket kan innebära problem med
multikollinearitet. Vi tolkar det som att tillgångar har en stor inverkan på den mängd
goodwill som redovisas. Därför införs variabeln tillgångar(ln) med försiktighet i
regressionsanalysen, i syfte att uppmärksamma om det uppstår multikollinearitet på grund
av den höga korrelationen eller inte. Om det visar sig att det uppstår multikollinearitet
kommer tillgångar(ln) att uteslutas från modellen.
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Tabell 2 – Korrelationsmatris
Variabel
Goodwill
Kapitalstruktur
Resurstillgänglighet
Ägarstruktur
Förvärv
Tillgångar
ROA
PriceToBook
Industrials
Health Care
Tech & Tele
Consumer SG
M aterials, Oil & Gas
Utilities

Pearson Korrelation
Sig.
Pearson Korrelation
Sig.
Pearson Korrelation
Sig.
Pearson Korrelation
Sig.
Pearson Korrelation
Sig.
Pearson Korrelation
Sig.
Pearson Korrelation
Sig.
Pearson Korrelation
Sig.
Pearson Korrelation
Sig.
Pearson Korrelation
Sig.
Pearson Korrelation
Sig.
Pearson Korrelation
Sig.
Pearson Korrelation
Sig.
Pearson Korrelation
Sig.

1
1

2

-0,08
0,24

1

-,34**
0,00
-0,04
0,61

0,02
0,73
0,04
0,53
-0,12
0,09
0,07
0,30
-0,03
0,62
0,04
0,56
-0,08
0,24
0,02
0,81
-0,10
0,16
-0,02
0,76
0,09
0,18
c.

,40**
0,00
,70**
0,00
,29**
0,00
-0,04
0,59
-0,07
0,31
**

-,19
0,01
-0,04
0,55
*

,14
0,04
0,13
0,06
c.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
0,04
0,56

1

-,24**
0,00

0,05
0,48
0,11
0,12
0,05
0,47
0,05
0,45
-0,01
0,89
-0,08
0,24
-0,07
0,31
-0,07
0,34

1

1
-,32**
,30**
0,00
0,00
-0,04
0,11 ,25**
1
0,59
0,13
0,00
0,03
0,09 -0,09 -0,05
0,70
0,21
0,20
0,50
-0,13
-0,13 0,06 -0,01
0,06
0,05
0,42
0,91
-0,08
0,01 -,20** -,21**
0,23
0,85
0,00
0,00
0,05
0,08 -,188** 0,00
0,43
0,23
0,01
0,95
-0,02
-0,01 0,12
0,05
0,77
0,88
0,09
0,46
*
0,13 ,188** 0,02
0,13
,18
0,06
0,01 0,74
0,01
0,07
c.
c.
c.
c.
c.

1
0,02
0,78
0,04
0,56
0,04
0,54
-0,11
0,11
0,03
0,72
c.

1
-0,11
0,11
-0,12
0,10

1
**

1

**

-,26
0,00

**

-,34
0,00
c.

-,19
0,01

*

-,25
0,00

**

-,32
0,00
c.

-,15
0,03
-,19
0,01
c.

**

1

**

-,43
0,00
c.

**

1
c.

c.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
c. Cannot be computed because at least one of the variables is constant.

5.3 Multipel regressionsanalys
För att pröva om studiens uppsatta hypoteser skall accepteras eller förkastas har en
multipel regressionsanalys utförts i SPSS. En regressionsanalys genomfördes för att
undersöka hur variationen i den beroende variabeln kan förklaras genom de oberoende
variablerna. Anledningen till att det kallas för multipel regression är för att vi undersöker
fler än två variabler i varje modell (Pallant, 2016). Studiens kontrollvariabler har tagits
med i varje regression för att kontrollera om det är de oberoende variablerna som
påverkar goodwill eller om andra variabler spelar in. På så vis har 14 variabler tagits med,
då varje bransch har delats upp i en dummyvariabel.
För att testa om regressionens variabler var signifikanta användes ett värde för
signifikansnivån (Sig.). Understiger Sig. 0,05 anses den undersökta variabeln ensamt
kunna förklara variationen i den beroende variabeln (Pallant, 2016). Detta går även att
kontrollera genom att se till determinationskoefficienten, vilken mäter förklaringsgraden i
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modellen. Förklaringsgraden tydliggör variationen i den beroende variabeln, vilken kan
förklaras med hjälp av de oberoende variablerna i modellen (Körner & Wahlgren, 2015).
Slutligen kan det standardiserade Betavärdet (Std. B) användas för att utvärdera hur varje
individuellt oberoende variabel kan förklara den beroende variabeln. Den variabel som
har högst Betavärde oavsett tecken, är den variabel som ensamt bäst förklarar den
beroende variabeln (Pallant, 2016).
Ett problem som kan uppstå vid regressionsanalys är multikollinearitet, vilket innebär att
de förklarande variablerna är för starkt beroende av varandra (Körner & Wahlgren, 2015).
Ett sätt att kontrollera för multikollinearitet är Variance Inflation Factors (VIF), vilket
inte får överstiga värdet 10 och som enligt Pallant (2016) kan anses vara acceptabelt. I
studiens regression uppstod inga problem med multikollinearitet då det högsta VIF-värdet
var 1,458. Höga värden av multikollinearitet skall ses som en varningssignal, vilket skall
kontrolleras så att det inte föreligger en för hög korrelation mellan variablerna (Pallant,
2016). Enligt korrelationsmatrisen (tabell 2) uppvisades en korrelation på 0,700 mellan
tillgångar(ln) och goodwill(ln). Dock godtas den oberoende variabeln tillgångar(ln) i
regressionen, vilket kan förklaras då någon indikation på att problem med
multikollinearitet aldrig uppstod.
Durbin-Watson är ett mått som indikerar på seriekorrelation i regressionens residualer.
Värdet som erhålls i testet är alltid mellan 0 och 4. Är värdet kring 2 tyder det på att
residualerna i testet inte är autokorrelerade med varandra. I tabell 2 redovisas ett Durbin
Watson-värde på 1, 948 vilket är nära 2 och därmed förelåg inte någon autokorrelation i
testet för denna studie.
Kolmogorov-Smirnovs-test har slutligen använts för att testa regressionens tillförlitlighet,
i syfte att se om residualerna är normalfördelade eller inte. Ett icke-signifikant resultat,
större än Sig. 0,05, indikerar att stickprovet är normalfördelat (Pallant, 2016). I vårt fall
uppvisar Kolmogorov-Smirnovs-testet ett resultat på Sig. 0,00, vilket innebär att
stickprovet inte är att anse som normalfördelat. Pallant (2016) menar dock att det är
vanligt att resultat från testet blir signifikant i stora stickprov. Då studien har ett stickprov
på 209 företag anser vi att ett relativt stort stickprov föreligger, men att vi inte uppfyller
kraven på ett stort stickprov som enligt Pallant (2016) är över 500 observationer. Därmed
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kommer resultaten från regressionen att tolkas med försiktighet, i syfte att inte riskera att
överskatta de oberoende variablernas påverkan på den beroende variabeln.
5.3.1 Resultat från multipel regression
I regressionen har data från 209 företag analyserats, varav determinationskoefficienten i
regressionen uppgick till 0,592, något som innebär att förklaringsgraden för regressionen
är 59,2 procent. Pallant (2016) hävdar att förklaringsgraden anger hur väl regressionen
förklarar den beroende variabeln, vilket i denna studie utgörs av Goodwill(ln). Som sagt
ovan skall resultatet från regressionen tolkas med försiktighet, då en förklaringsgrad på
59,2 procent kan anses högt. Regressionsmodellen kan ge en god beskrivning av studiens
material, men om det beror på slumpen och inte är typiskt för populationen kan modellen
anses mindre fungerande för tolkningar av studiens statistiska slutsatser. Detta då ingen
hänsyn tas till material som inte tas med i studien (Körner & Wahlgren, 2015), vilket gör
att resultatet skall tolkas med rimlig försiktighet. Signifikansnivå för hela regressionen är
Sig. 0,00 vilket i sig inte är ovanligt för stora stickprov då de allt som oftast blir
signifikanta (Pallant, 2016).
I
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kapitalstruktur och ägarstruktur och hur de enskilt påverkar goodwill(ln). Variabeln
resurstillgänglighet har mätts genom att omsättningstillgångarna har dividerats med totala
tillgångar, vilket resulterat i att vi fått kännedom om hur stor tillgång företag har till
likvida medel. Av tabell 2 går det att utläsa att den oberoende variabeln
resurstillgänglighet är signifikant (Sig. 0.02) och därmed ensamt kan förklara variationen
i goodwill(ln). Std. B uppgick till -0,117 och tolkades likt korrelationsanalysen, nämligen
att resurstillgänglighet har en negativ påverkan på goodwill. Därmed kan det med rimlig
försiktighet konstateras att ju mer omsättningstillgångar ett företag har, desto mindre
goodwill redovisar företag. Detta är således tvärtemot vad vi förutspådde i vår hypotes.
Studiens oberoende variabel kapitalstruktur beräknades genom ett mått som förklarar
företags skuldsättning. Genom att dividera totala skulder med eget kapital har resultaten
kring hur företag är finansierade åstadkommits, det vill säga om företag är finansierat
mestadels via skulder eller mestadels via eget kapital. Av tabell 2 går att utläsa att den
oberoende variabeln kapitalstruktur blir signifikant (Sig. 0,03) och därmed ensamt kan
förklara variationen i den beroende variabeln goodwill(ln). Då Std.B uppgick till -0,103
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kunde skuldsättningen tolkas som att värdet har en negativ påverkan på goodwill, det vill
säga att ju högre skuldsättning ett företag har, desto mindre goodwill redovisar företag.
Detta är i linje med studiens hypotes.
Studiens sista oberoende variabel Ägarstrukturen uppskattades genom Herfindahls index,
varav de fem största ägarna räknats om till ett index. Ett högt värde indikerar på att
företaget har en hög ägarkoncentration och tvärtom. Genom tabell 2 tolkades den
oberoende variabeln ägarstruktur till att vara signifikant, ty (Sig. 0,024). Detta innebär att
den oberoende variabeln ensamt kan förklara variationen i goodwill(ln). Värdet Std.B 0,106 kan tolkas som att ägarkoncentrationen har en negativ påverkan på goodwill, det
vill säga att ju högre ägarkoncentration ett företag har, desto lägre goodwill redovisar
företag. Även detta stämmer överens med studiens hypotes.
I studiens multipla regressionsanalys blev fyra kontrollvariabler signifikanta, vilket
innebär att variablerna också enskilt har en påverkan på goodwill(ln). Tillgångar(ln)
uppvisar värdet (Sig. 0,00) och Std.B 0,614, vilket innebär att kontrollvariabeln påverkar
goodwill(ln) positivt. Tolkningen blir att ju högre tillgångar ett företag har, desto högre
goodwill(ln) redovisar företag. Kontrollvariabeln förvärv(ln) uppvisar (Sig. 0,004) och
betavärdet 0,147, något som innebär att variabeln har en signifikant positiv inverkan på
goodwill(ln). ROA(ln) blir även det signifikant i regressionen med (Sig. 0,043) och
betavärdet 0,098. Tolkningen av kontrollvariablerna förvärv(ln) och ROA(ln) blir att ju
högre värden kontrollvariablerna uppgår till, desto högre poster goodwill(ln) redovisas av
företag. Slutligen blir en enda bransch signifikant, nämligen Industrials, och innehar (Sig.
0,028) samt betavärdet -0,109. Detta innebär att det redovisas mer goodwill i branschen
Industrials än i referensbranschen Materials, Oil & Gas.
Antagandet om att tillgångar, förvärv och ROA påverkar goodwill kan anses vara logiskt,
ty en hög ROA indikerar på att ett företag är lönsamt och då har förmågan att förvärva
andra företag. Eftersom goodwill uppstår vid rörelseförvärv är det en självklarhet att
enbart företag som genomför förvärv kan redovisa goodwill. Då goodwill redovisas som
en immateriell tillgångar ökar företags totala tillgångar, vilket kan kopplas till att företag
som har rikligt med tillgångar också har en hög nivå av goodwill.
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Tabell 3 – Regressionsanalys
Variabler
Kapitalstruktur

Std.B
-0,101

Standardfel
-2,164

Sig.
0,032

VIF
1,061

Resurstillgänglighet

-0,117

-2,329

0,021

1,216

Ägarstruktur

-0,108

-2,315

0,022

1,049

Tillgångar (ln)

0,612

11,135

0,000

1,458

ROA (ln)

0,100

2,085

0,038

1,109

Förvärv (ln)

0,149

2,928

0,004

1,244

PriceToBook (ln)

0,029

0,632

0,528

1,042

Industrials

-0,108

-2,185

0,030

1,178

Health Care

-0,066

-1,230

0,220

1,375

Tech & Tele

0,031

0,594

0,553

1,332

Consumer SG

0,032

0,614

0,540

1,303

-2,438

0,016

Konstant
R²

0,592

Durbin-Watson

1,941
209

Valid N (listwise)
a. Dependent Variable: Goodwill (ln)

5.4 Resultat för studiens hypoteser
För att studera hur ledningens handlingsutrymme påverkar redovisningen av goodwill har
tre faktorer från den organisatoriska nivån använts. Studiens tre hypoteser kommer i detta
avsnitt att analyseras huruvida de skall accepteras eller förkastas i studien. Resultaten
skall dock tolkas med försiktighet då vi dels inte med säkerhet kan fastställa att
stickprovet är normalfördelat, dels finns det med stor sannolikhet variabler som påverkar
goodwill men som inte tagits i beaktning i analysen.
Den första hypotesen H1: Ju högre resurstillgänglighet företagsledningen innehar, desto
högre andel goodwill av de förvärvade tillgångarna redovisar företagsledningen,
förkastas då de statistiska slutsatserna visar motsatt effekt. Den oberoende variabeln
resurstillgänglighet blir signifikant i studien, vilket innebär att variabeln har en inverkan
på den beroende variabeln. Däremot påverkar resurstillgänglighet goodwill(ln) tvärtemot
studiens hypotes, det vill säga att ju mer resurstillgångar ett företag har, desto mindre
goodwill redovisar företag. Detta kan bero på att företag inte väljer att använda sitt
likvida medel för att bekosta förvärv, utan istället sker finansieringen främst via att
företag tar in nytt aktiekapital genom nyemissioner eller att rörelseförvärv finansieras via
lån.
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Den andra hypotesen H2: Ju lägre skuldsättning ett företag har, desto högre andel
redovisad goodwill av de förvärvade tillgångarna har företag, finner vi stöd för i
regressionen då den visar att studiens oberoende variabel har en negativ påverkan på
goodwill(ln). I regressionen blir kapitalstrukturen signifikant och påverkar den beroende
variabeln negativt. Det indikerar på att ett företag med en hög skuldsättning redovisar
mindre goodwill. Eftersom det är ett motsatsförhållande gör vi tolkningen att en låg
skuldsättning medför att företag redovisar mer goodwill och därmed kan vi finna stöd för
vår hypotes.
Den tredje hypotesen H3: Ju mer uppdelat ägande i företag, desto mer goodwill
redovisar företag av de förvärvade tillgångarna, finner vi stöd för eftersom regressionen
visar att en stark ägarstruktur påverkar goodwill(ln) negativt. Eftersom det även här råder
ett motsatsförhållande kan det tolkas som att ett företag som har en svag ägarstruktur
redovisar mer goodwill än företag med en stark ägarkoncentration.
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6. Slutsats
Det avslutande avsnittet inleds med en diskussion kring studiens slutsatser. Det följs av en
beskrivning av hur studien bidrar till forskningen och i samhället. Efter det kommer
studiens begränsningar att tas upp. Avslutningsvis ger vi förslag på framtida forskning.

6.1 Slutsats och diskussion
Syftet med denna studie är att utreda om företagsledningens handlingsutrymme kan
påverka ett företags redovisning av goodwill utifrån tre faktorer inom den organisatoriska
nivån, vilken ursprungligen förklarats av Hambrick & Finkelstein (1987). Studien har
inriktat sig på företag listade på Stockholmsbörsen år 2016, varav 209 av totalt 320
företag har analyserats.
Tidigare studier visar på att ledningens handlingsutrymme har betydelse för hur mycket
inflytande ledningen har (Hambrick & Finkelstein, 1987; Zhang & Zhang, 2017; Marin &
Sanchez, 2005). Utifrån detta antas det även att ledningens handlingsutrymme har en
inverkan på företags redovisning, något Hellman et al. (2016) betonar och förklarar att en
stor del av övervärdet vid förvärv redovisas som goodwill. Vidare förklarar Hamberg &
Beisland (2014) att uppräkningen av goodwill baseras på ledningens egna förväntningar
och beräkningar, något som resulterar i ett ökat handlingsutrymme. Författarna förklarar
att ledningens opportunistiska beteende tillsammans med personliga motiv och
förväntningar resulterar i ett ökat handlingsutrymme, något som i sin tur har effekt på
redovisningen av goodwill. Studien har därför, med detta i åtanke, undersökte om tre
organisationsfaktorer har inverkar på ledningens handlingsutrymme, i syfte att se
huruvida handlingsutrymmet påverkar redovisningen av goodwill.
Studiens resultat kan kopplas till den modell som Hambrick & Finkelstein (1987) skapat
och leder fram till samma resultat som författarna, med ett undantag för faktorn
resurstillgänglighet. Faktorerna kapitalstruktur och ägarstruktur överensstämmer med
Hambrick & Finkelstein (1987), medan faktorn resurstillgänglighet avviker. I denna
studie innebär de två första oberoende variablerna att en ökad skuldsättning och en stark
ägarkoncentration medför att ledningen redovisar en mindre mängd goodwill. Således kan
det antas att om företag har ägare med stort inflytande och om företag är högt belånade
leder det till att ledningens handlingsutrymme minskar, vilket i sin tur reducerar den
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mängd goodwill som redovisas. Detta stämmer överens med studien av Hellman et al.
(2016), vilken säger att minskad handlingsfrihet leder till en minskad mängd redovisad
goodwill. För faktorn resurstillgänglighet innebär studiens resultat att ju större tillgång
till resurser, desto mindre mängd goodwill redovisar ledningen. Detta kan i sin tur
innebära att företag inte använder sig av egna likvida medel för att finansiera sina förvärv,
utan istället använder sig av nyemissioner eller lån. Studiens resultat visar således att det
finns en tendens till att ett ökat handlingsutrymme har en påverkan på företags
redovisning av goodwill i två av tre fall, även om resultaten skall tolkas med rimlig
försiktighet.
Dock bör det tilläggas att ett ökat handlingsutrymme inte nödvändigtvis innefattar att
ledningen försöker manipulera företags redovisning för att maximera sin egennytta
(Crossland & Hambrick, 2011). Studien visar att ju mindre handlingsutrymme ledningen
har, desto mindre goodwill redovisas. Avsikterna till att redovisa en större mängd
goodwill kan därför bero på mer än att ledningen vill maximera sin egennytta, till
exempel sitt ekonomiska välstånd. En annan anledning kan, enligt Carvalho et al. (2016),
vara att goodwill redovisas i så stor utsträckning som möjligt på grund av svårigheter att
fördela övervärdet från förvärv till andra mer specificerade immateriella tillgångar. Enligt
Hambrick (2007) kan ett ökat handlingsutrymme leda till att ledningen har möjlighet att
utveckla nya strategier för att driva företaget vidare och att snabbare beslut kan tas, något
som kan bli avgörande för företag. Handlingsutrymmet har därmed två sidor, vilka båda
bör beaktas för en vidare förståelse.
Som tidigare studier hävdar är IFRS ett principbaserat regelverk som innebär att
redovisningen görs efter egna tolkningar, något som ökat företagsledningens
handlingsutrymme (Hamberg & Beisland, 2014; Hellman et al, 2016; Perotti & Windish,
2017). Flexiblare redovisningsregler innebär att det finns en större sannolikhet för
ledningen att manipulera siffrorna till sin egen fördel (Callo & Jarne, 2010; Kabir &
Rahman, 2016. En ledning som agerar opportunistiskt och nyttomaximerande tenderar att
utnyttja handlingsutrymmet, i syfte att tillgodose sina egna intressen (Jensen & Meckling,
1976; Watts & Zimmerman, 1978). En ledning har också informationsövertag gentemot
övriga intressenter då det är ledningen som bestämmer över vilken information som blir
tillgänglig till andra användare (Burgstahler et al. 2006; Jensen & Meckling, 1976). På så
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vis kan det antas att handlingsutrymmet har en påverkan på redovisningen, något som
denna studie kan bekräfta även om resultaten skall tolkas med rimlig försiktighet. Det kan
även bekräftas att två faktorer, kapitalstruktur och ägarstruktur, som förklarar ledningens
redovisningsval enligt Watts & Zimmerman (1990) överensstämmer med vårt resultat.
Således visar studien att företag kan använd goodwill som ett sätt att påverka det
redovisade resultatet.
Studien ger en försiktig förklaring och finner stöd för att ett ökat handlingsutrymme
resulterar i att ledningen redovisar mer goodwill. Därmed kan vi till viss del bekräfta vad
tidigare studier säger, nämligen att ett ökat handlingsutrymme leder till manipulation av
företags redovisning (Hambrick & Beisland, 2014; Hellman et al. 2016; Perotti &
Windish, 2017). Det skall dock sägas att vårt resultat kan bero på andra orsaker som inte
tas med i studien. Ett exempel är gällande hur företag agerar vid förvärv. Det kan vara så
att de inte använder sina omsättningstillgångar för att förvärva ett företag, utan istället
genomför förvärv via nyemissioner eller lån. Det kan bero på att en ledning med större
handlingsutrymme resulterar i att ledningen väljer att genomföra förvärv, där
redovisningen av goodwill blir en konsekvens av själva förvärvet. En annan sannolik
slutsats är att företag där ägaren är starkt involverad är mindre benägna att göra förvärv
än i företag där ledningen har större inflytande.

6.2 Studiens bidrag
Uppsatsens teoretiska bidrag ger en inblick i hur ledningens handlingsutrymme påverkar
redovisningen av företags goodwill (Zhang & Zhang, 2017; Marin & Sanchez, 2005).
Studien belyser hur komplicerad hanteringen av goodwill kan vara även om det finns
regelverk såsom IFRS som företag ska följa. Vad som gör hanteringen av goodwill så
komplex är framförallt det tomrum som IFRS erbjuder, vilket tillåter egna tolkningar av
ledningen.
Studiens modell var utformad för att utreda hur de tre faktorerna resurstillgänglighet,
kapitalstruktur och ägarstruktur påverkar redovisningen av goodwill. Studiens resultat
visar, med en viss försiktighet, att faktorer inom den organisatoriska nivån har en viss
inverkan på redovisningen av goodwill. Dock kan mängden goodwill som redovisas bero
på andra saker än vad som denna studie tar hänsyn till. Den enda faktorn som inte
påvisade någon påverkan på goodwill var resurstillgänglighet. Det har en inverkan på
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forskningen på så vis att även fast en ökad resurstillgänglighet medför ett ökat
handlingsutrymme behöver det inte innebära att det ökade handlingsutrymmet medför att
företag redovisar mer goodwill. Därför går det inte att med säkerhet säga att ett ökat
handlingsutrymme skulle innebära att goodwill redovisas i större utsträckning. Således
behöver området fortsatt forskning, diskussion och utredning kring vad det är som
påverkar redovisningen av goodwill. Därmed kan studien ses som en språngbräda till
fortsatt forskning inom området.
Studiens empiriska bidrag från data insamlad från år 2016 visar att det genomsnittliga
goodwillvärdet uppgår till 3243 miljoner kronor i företagens balansräkningar.
Medelvärdet för antal tillgångar är 15182 miljoner kronor. Det innebär att omkring 20 %
företagens totala tillgångar utgörs av goodwill.
Studiens praktiska bidrag är att det finns en tendens att anta att en ledning som har
handlingsutrymme att välja redovisningsmetod kan välja metoder som maximerar deras
egennytta. Det ska dock inte uteslutas att ett företag kan välja att redovisa en stor mängd
goodwill från ett förvärv av andra anledningar än att de är opportunistiska. En allt
vanligare strategi är att växa genom förvärv och det innebär också att möjligheten till att
redovisa mer goodwill ökar tillsammans med de krav som följs av IFRS.

6.3 Studiens begränsningar
Studiens begränsningar har bland annat varit att modellen, framarbetad av Hambrick &
Finkelstein (1987), inte analyserats till fullo i studien. Detta då enbart en nivå av tre
beaktats. Branschnivån uteslöts på grund av att det tidigare fanns studier som behandlade
den nivån. Den individuella nivån har valts att utelämnas på grund av svårigheter med att
samla in data via årsredovisningar. Detta då det individuella perspektivet bygger på
aspekter som rör individuella faktorer, vilka inte går att utläsas ur årsredovisningar.
Vidare har enbart ett år, 2016, valt att studeras vilket även det begränsar studiens
slutsatser. Data från enbart ett år försämrar studiens validitet, ty ett räkenskapsår kan
skilja sig avsevärt från övriga räkenskapsår.
För att förbättra studiens resultat hade fler kontrollvariabler kunnat användas och beaktas,
något som hade kunnat resultera i en bättre förståelse för vilka faktorer som påverkar
redovisningen av goodwill. Studien har ett fåtal kontrollvariabler varav en variabel blev
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högt korrelerad i korrelationsanalysen, vilket resulterade i att kontrollvariabeln inte togs
med i regressionsanalysen. Vidare har det uppstått problem med normalfördelningen av
studiens variabler, vilket resulterat i osäkerhet kring studiens slutsatser. Överlag påverkar
det studiens slutsatser, vilka ändå är försiktigt tolkade. Vi har funnit ett visst stöd till att
ledningens handlingsutrymme kan ha en inverkan på redovisningen av goodwill. Vår
försiktighet i slutledning beror på att det finns risk att materialet inte kan ge en fulländad
förklaring av fenomenet, då det kan finnas väsentliga variabler som förklarar goodwill
men som inte tagits med i studien.

6.4 Framtida forskning
Studien visar att det finns en antydan på att handlingsutrymmet skulle påverka
redovisningen av goodwill. Vi har i denna uppsats endast skrapat på ytan i ämnet om
ledningens handlingsutrymme och goodwill. Ämnet behöver därför utforskas ytterligare
för att få en bredare förståelse för hur handlingsutrymmet påverkar redovisningen av
goodwill.
Grundmodellen från Hambrick & Finkelstein (1987) består av tre nivåer, men denna
studie berör endast den organisatoriska nivån. Det hade därför varit lämpligt att i fortsatta
studier även addera branschnivån och den individuella nivån i en och samma
undersökning.
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handlingsutrymme och vilka faktorer som påverkar, något som hade kunnat resultera i en
bredare förståelse och djupare insyn. Förslagsvis kan fler faktorer analyseras i studien, i
syfte att se vilka faktorer som har en hög respektive låg inverkan på studiens beroende
variabel.
Vidare hade det varit intressant att studera och jämföra flera år, i syfte att se hur det
skiljer sig mellan åren och om något särskilt år utmärker sig. Genom att genomföra detta
kan forskaren urskilja om det är enskilda tillfälligheter som uppstår, förbättra
reliabiliteten och validiteten samt åstadkomma en djupare förståelse för ämnet.
Slutsatserna och lärdomarna kan sedan användas av aktieägarna, i syfte att få ledningen
till att agera mer efter deras intressen.
För att ytterligare utveckla studien hade det varit intressant att gå utanför den svenska
kontexten för att se om det skiljer sig mellan företag i olika länder. Antingen en studie
53

med företag från ett annat land, vilket sedan jämförs med svenska studier, eller företag
från olika länder i en och samma studie. Exempelvis hade en studie kunnat utvecklas
genom att använda denna studies variabler och testa om variablerna och dess effekter
stämmer överens med antingen ett eller flera andra länders företag i Europa, vilka regleras
av IFRS.
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