
 

            
Uppsala universitet 
Företagsekonomiska institutionen 
Kandidatuppsats VT-14 
 

 
 
 

Big Bath 
-Resultatmanipulation vid byte av verkställande direktör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

Filip Skarfors 

Max Zetterberg 

 

Handledare:                     Inlämnad: 

Joachim Landström                   2014-06-04 



 

Sammandrag 

Tidigare forskning visar att resultatmanipulering i form av big bath förekommer vid 

omstruktureringar av företagens ledning. Det innebär att ledningen påverkar resultatet 

negativt genom att realisera stora engångskostnader. I och med införandet av 

redovisningsstandarderna IFRS 3 och IAS 36 gällande nedskrivningsprövning av goodwill 

kan värderingens flexibilitet användas i egenintresse som ett verktyg för big bath. Till följd 

av den ökade risken för manipulation undersöks sambandet mellan stora 

goodwillnedskrivningar och VD-byten. Studien syftar därmed utreda om det finns 

indikationer på att big bath förekommer på Stockholmsbörsen. Genom att kvantitativt studera 

goodwillnedskrivningarnas storlek och samband med VD-byte undersöks och testas studiens 

forskningshypoteser. 
 

Resultatet visar att goodwillnedskrivningarna är större i företag där ett VD-byte ägt rum. 

Vidare upptäcks ett positivt samband mellan variablerna big bath och VD-byte. Studien 

finner därmed tecken på att nytillträdda VD:ar använder stora goodwillnedskrivningar som 

verktyg för att manipulera resultatet negativt, vilket indikerar på att big bath förekommer på 

Stockholmsbörsen. 
 

 

Nyckelord: big bath, resultatmanipulering, VD-byte, goodwillnedskrivningar, 

informationsasymmetri.  
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1. Inledning 
Med tiden har redovisningsmetoden för företagens immateriella tillgångar förändrats. Ding et 

al. (2008) delar in utvecklingen i olika faser beroende på den relation företagsledningen har 

med bolagets ägare. Omvandlingen skildras från en tid då ägarna vanligtvis var delaktiga i 

företagens styrning, för att sedan övergå till hur ägandet idag separerats från ledningen. 

Separationen har bidragit till att kommunikationen mellan parterna blivit allt mer bristfällig. 

När avståndet mellan ägarna och företagen ökar innehar ledningen ett kraftigt 

informationsövertag. Därmed finns en överhängande risk att företagsledningen åsidosätter 

ägarnas ambitioner för att istället tillgodose sitt egenintresse (Jensen & Meckling, 1976). 

Redovisningen i de finansiella rapporterna får i och med denna risk en stor betydelse, detta 

för att delge intressenterna nödvändig insyn och information gällande företagens situation 

(Ding et al., 2008). För att öka transparensen försöker normgivande organisationer ständigt 

förbättra kvaliteten på den redovisade informationen. Förbättringsarbetet har bidragit till en 

utveckling av metoden att redovisa företagens immateriella tillgångar, däribland goodwill, till 

verkligt värde (Ding et al., 2008).  

 

Metoden att redovisa goodwill till verkligt värde etablerades när Europeiska unionen (EU) år 

2005 införde redovisningsstandarderna IFRS 3 och IAS 36. Det nya regelverket innebär att 

samtliga börsnoterade företag inom EU årligen skall nedskrivningspröva värdet av 

goodwillposten, istället för att som tidigare genomföra årliga linjära avskrivningar (Alves, 

2013). Förändringen medför att intressenterna upplever de årliga värdeförändringarna av 

företagens goodwillposter som mer volatila än tidigare (Laux & Leuz, 2009). Carlin och 

Finch (2009) är kritiska till redovisningsmetoden eftersom den medför subjektiva antaganden 

av företagens ledning för att fastställa goodwillpostens verkliga värde. Carlin och Finch 

(2009) studie tyder på att subjektiviteten leder till att ledningar manipulerar företagens 

resultat med hjälp av den flexibilitet som goodwillredovisningen medför. Gallery (2009) ger 

företagsledningen mer förtroende. Författaren menar att meningsskiljaktigheterna angående 

goodwillpostens värdering förklaras av den påtagliga informationsasymmetri som föreligger 

mellan intressenterna och ledningen. Ledningen besitter mer detaljerad information om 

tillgångarna och affärsverksamheten, vilket gör dem mer kompetenta än utomstående att 

uppskatta det verkliga värdet av företagets goodwill (Gallery, 2009). Däremot uppstår stora 

problem eftersom företagets ledning har såväl psykologiska som ekonomiska incitament att 

genom earnings management manipulera goodwillpostens redovisade värde, i syfte att 
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påverka företagets resultat (Jarva, 2009). Därmed finns ett tydligt dilemma då ledningen både 

vill, och genom införandet av IAS 36 också kan förvränga goodwillpostens värdering. 

Redovisningsproblematiken medför även situationer där relevansen och tillförlitligheten i de 

finansiella rapporternas information försämras (Jarva, 2009).  

 

Ett tillvägagångssätt för earnings management som starkt associeras med 

goodwillnedskrivningar är big bath-strategin (AbuGhazaleh et al., 2011). Strategin innebär att 

ledningen realiserar stora engångskostnader, exempelvis i form av goodwillnedskrivningar 

för att medvetet försämra företagets redovisade resultat (Wells, 2002). Tidigare forskning 

visar att big bath förekommer i samband med att företaget byter VD (Wells, 2002; Pourciau, 

1993; Masters-Stout et al., 2008). Masters-Stout et al. (2008) undersöker därför förekomsten 

av goodwillnedskrivningar i samband med att företagen byter VD för att upptäcka 

resultatmanipulation på den amerikanska marknaden. Masters-Stout et al. (2008) finner i 

likhet med Wells (2002) australiensiska studie bevis för big bath genom att 

goodwillnedskrivningarna ökar i samband med VD-byte. Wells (2002) förklarar sambandet 

med att en nytillträdd VD tidigarelägger framtida nedskrivningar för att försämra det 

redovisade resultatet. Syftet med tidigareläggningen är att lättare kunna uppvisa förbättringar 

under de nästkommande åren, och därmed individuellt framstå som mer framgångsrik. Den 

individuella prestationen är av betydelse eftersom forskning visar att sannolikheten för att 

företagets VD blir utbytt ökar då företaget redovisar ett svagt resultat i jämförelse med andra 

år (Wells, 2002).  

 

Den svenska forskningen inom big bath-området är begränsad. Trots detta finner forskare 

indikationer på att goodwillnedskrivningar används för att påverka resultaten hos svenska 

börsföretag (Broberg et al., 2007). Vidare studerar Stalebrink (2007) förekomsten av big bath 

i svenska kommuner och finner även han bevis för resultatmanipulation. Därefter ifrågasätter 

Stalebrink (2007) de befintliga redovisningsstandarder som möjliggör denna typ av 

manipulation, och frågar sig varför inte åtgärder införs för att motverka fenomenet. 

 

Mot bakgrund av ledningens ökade möjligheter till resultatmanipulering som redovisningen 

av goodwill enligt IFRS 3 och IAS 36 medför, är det intressant att undersöka om det finns ett 

samband mellan stora goodwillnedskrivningar och VD-byte. Därmed syftar studien till att 

utreda om det finns indikationer på att big bath förekommer på Stockholmsbörsen, Nasdaq 

OMX Nordic Stockholm. Uppsatsen presenterar en fördjupad inblick i företagens 
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goodwillnedskrivningar och studiens resultat ger intressenter en antydan om tillförlitligheten 

av goodwillpostens värdering i de finansiella rapporterna.  

 

2. Teoretisk bakgrund 

Avsnittet inleder med en förklaring av goodwillposten och hur tillgången behandlas av 

företag. Därefter presenteras hur ägarstrukturen ger upphov till informationsasymmetri, som 

vidare leder till agentproblem. Agent-teorin redogör för aktörernas olika intressen vars 

konsekvenser leder in på earnings management med fördjupning i big bath-strategin. Utifrån 

teorin formuleras avslutningsvis studiens forskningshypoteser.  

 

2.1 Goodwill 
Goodwill är en immateriell tillgång som definieras som en betalning för framtida ekonomiska 

fördelar, exempelvis synergieffekter och framtida vinster (Chalmers et al., 2011). Hulzen et 

al. (2011) förklarar att goodwill består av det övervärde företag betalar vid företagsförvärv, 

vilket utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det förvärvade justerade egna 

kapitalet. Övervärdet redovisas separerat från de underliggande tillgångarna i företagens 

balansräkningar, vilket ger upphov till att särskilda redovisningsstandarder omfattar 

goodwillposten.  

 

Fram till år 2002 harmoniserade EU redovisningsreglerna mellan medlemsländerna genom 

direktiv, vilka gav länderna frihet att anpassa reglerna utefter den egna traditionen (Chiapello 

& Medjad, 2009). Friheten förändrades efter att EU år 2002 genomförde regleringar som 

tvingar alla medlemsländers börsnoterade företag att tillämpa de redovisningsstandarder 

International Accounting Standards Board (IASB) inför. År 2005 introducerade IASB 

International Financial Reporting Standard 3 (IFRS 3) och International Accounting Standard 

36 (IAS 36), vilket förändrade företagens redovisning av goodwillposten (Chiapello & 

Medjad, 2009). Alves (2013) beskriver att syftet med reglerna är att samtliga börsnoterade 

företag inom EU skall använda samma metod för att redovisa immateriella tillgångar, 

däribland goodwill. Förändringen innebar att företagen övergav de tidigare årliga linjära 

avskrivningarna, till förmån för att årligen nedskrivningspröva goodwillpostens verkliga 

värde. Eftersom goodwill kopplas till en annan tillgång, förklarar Alves (2013) att posten 

aldrig kan nedskrivningsprövas enskilt. Den prövas istället genom att uppskatta framtida 

ekonomiska kassaflöden fördelat på förvärvarens kassagenererande enheter. Chalmers et al. 
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(2011) beskriver även att företagen värderar goodwillposten med hänsyn till både 

ekonomiska och affärsmässiga faktorer, som exempelvis den makro- och mikroekonomiska 

omgivningen, kundkontakt, konkurrenter och lagändringar. Om goodwillposten överskrider 

det verkliga värdet skall tillgången enligt IAS 36 skrivas ned. Nedskrivningen genererar inget 

negativt kassaflöde men justeringen tas ändå upp i resultaträkningen, vilket således påverkar 

företagets redovisade resultat negativt (Chalmers et al., 2011). Petersen och Plenborg (2010) 

menar att de tidigare linjära avskrivningarna inte representerade det underliggande värdet, 

men att metoden var enklare för företagen att applicera. Genom att avskrivningarna var 

planmässigt bestämda, var det också lättare för intressenter att förutspå företagets kommande 

resultat i jämförelse med nedskrivningsprövning enligt IAS 36 (Petersen & Plenborg, 2010). 

Nedskrivningsprövning medför att goodwillpostens värdeförändring blir mer volatil, vilket 

vidare kan försvåra beräknandet av de framtida resultaten (Laux & Leuz, 2009).  

 

Avsikten med IFRS 3 och IAS 36 är att förbättra den internationella jämförbarheten mellan 

företagen (Alves, 2013). Eftersom tillgångarna värderas till verkligt värde ökar transparensen 

i redovisningen, vilket minskar informationsasymmetrin mellan företagen och intressenterna 

(Laux & Leutz, 2009). Däremot anser Carlin och Finch (2009) det komplicerat att uppskatta 

goodwillpostens verkliga värde då processen kräver subjektiva bedömningar från företagens 

ledningar. Värderingen sker genom att framtida kassaflöden beräknas utifrån en subjektivt 

vald diskonteringsränta. Carlin och Finch (2009) samt Jarva (2009) menar att flexibiliteten 

möjliggör för ledningen att redovisningstekniskt påverka resultatet, vilket vidare försämrar 

kvaliteten och tillförlitligheten på de finansiella rapporterna. 

 

Carlin och Finch (2009) hävdar att försämringen av kvaliteten i de finansiella rapporterna är 

mycket bekymmersam för såväl standardsättare, lagstiftare, revisorer som övriga intressenter. 

Normgivande organisationer försöker undvika problemet genom att ställa krav på att 

ledningarnas antaganden i samband med nedskrivningsprövningen årligen redovisas. Carlin 

och Finch (2009) menar dock att företagen har svårt att tydliggöra sina antaganden i 

rapporterna. Horton et al. (2013) menar även att oavsett redovisningsstandardernas 

kvalitetsnivå, föreligger alltid risk för lågkvalitativa redovisningssiffror eftersom företag och 

ledning innehar incitament att manipulera de finansiella rapporterna. 
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2.2 Informationsasymmetri  
Ding et al. (2008) beskriver hur ägarstrukturen förändrats med tiden. Det var förr vanligare 

att ägarna ingick i företagets ledning, och därmed var delaktiga i bolagets styrning. Ägandet 

förklaras enligt författarnas stakeholder-modell som koncentrerad, och vanligtvis bestående 

av grundarna, staten eller de anställda. Eftersom ägarna också är involverade i styrningen 

innehar de god insyn i företaget och likaså bra uppfattning om dess framtidsutsikter. 

Informationsasymmetrin anses därmed precis som avståndet mellan ägarna och ledningen 

vara låg. I och med ägarnas nära sammankoppling med företaget är omsättningen av 

företagets aktier låg, vilket skapar mer långsiktiga aktieägare. Idag är ägandet ofta separerat 

från företagets ledning, vilket Ding et al. (2008) förklarar med shareholder-modellen. Den 

innebär att företagen har en stark relation till kapitalmarknaden och därmed en hög likviditet 

på företagets aktie. Skillnaderna i ägarförhållandet mellan modellerna medför olika 

finansiella tankesätt. Stakeholder-modellens varaktiga ägare leder till ett mer långsiktigt 

perspektiv medan shareholder-modellen även måste göra sina kortsiktiga aktieägare nöjda 

(Ding et al., 2008).  

 

När ägarna inte involveras i företagets styrning ökar betydelsen av företagens finansiella 

rapporter. Därmed är det essentiellt att redovisningen i rapporterna är av god kvalitet för att 

minimera informationsasymmetrin som föreligger mellan parterna (Ding et al., 2008). Även 

Jensen och Meckling (1976) samt Eisenhardt (1989) betonar vikten av de finansiella 

rapporternas kvalitet och att bibehålla dess funktion, för att minska avståndet mellan 

företagsledning och ägare. Författarna ser rapporternas kommunikation som en metod för 

ägarna att kontrollera att ledningen inte agerar i egenintresse. Bhattacharaya et al. (2013) 

studie finner också att dålig kvalitet i de finansiella rapporterna förknippas med en högre nivå 

av informationsasymmetri. Kvaliteten på redovisningen beror till stor del på vilken grad 

resultatet representeras av riktiga kassaflöden. Eftersom goodwillnedskrivningar inte utgör 

faktiska kassaflöden kännetecknas tillgången av informationsasymmetri (Bhattacharaya et al., 

2013). Vidare beskriver Hu et al. (2014) ett positivt samband mellan informationsasymmetri 

och earnings management, vilket medför risk för manipulation av goodwillposten.  

 

2.3 Agent-teorin 

Teorin bygger på antagandet att individer drivs av egenintresse och därmed agerar så att 

deras handlingar gynnar dem själva (Jensen & Meckling, 1976). Enligt Eisenhardt (1989) 
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uppstår agentproblem när två samarbetande parter har olika mål och intressen med arbetet. 

Parterna benämns som principal respektive agent, där agenten är den underordnade som 

arbetar för principalens räkning. Agenten är i studiens kontext företagets VD, medan 

principalen utgör företagets aktieägare. Relationen mellan parterna beskrivs metaforiskt för 

kontrakt. När agenten prioriterar egna intressen istället för principalens uppkommer en 

agentkostnad för kontraktet (Eisenhardt, 1989).  

 

För att minimera agentkostnaden utformar principalen incitament som gör att agenten blir 

kompenserad för att agera enligt principalens intresse (Jensen & Meckling, 1976). Sådana 

incitament är exempelvis bonus- och aktieoptionsprogram som kopplas till företagets resultat. 

Eisenhardt (1989) menar att kompensationen fungerar eftersom den sprider risken mellan 

principalen och agenten, vilket är nödvändigt då ägarna har möjlighet att diversifiera risk 

medan VD:n till stor del är exponerad i sin anställning. Dock anser Jensen och Meckling 

(1976) det nästintill omöjligt att reducera kontraktskostnaden helt, och få agenten att agera 

exakt enligt principalens vilja och mål. I likhet menar Donaldson och Davis (1991) att 

problem uppkommer i och med agentens egenintresse, och hävdar att styrelsen har till uppgift 

att kontrollera och granska agentens handlingar. Schleifer och Vishny (1997) finner bevis för 

agent-teorin och bekräftar att ledningar agerar i egenintresse genom att stödja projekt som 

inte är i enlighet med aktieägarnas mål. Det är därmed essentiellt att 

redovisningsstandarderna skyddar intressenterna från att ledningen missbrukar sin makt 

(Schleifer & Vishny, 1997).  

 

2.4 Earnings Management 
Earnings Management definieras av Schipper (1989, s. 92) som: “Purposeful intervention in 

the external financial reporting process, with the intent of obtaining some private gain”. 

Fenomenet uppkommer eftersom de som gynnas av manipulerade resultat också är de som 

har möjligheten att påverka redovisningen. Till denna grupp tillhör företagets ledning och 

främst bolagets VD (Healy & Wahlen, 1999). Resultatmanipulation som inräknas till 

earnings management sker inom ramen för vad som är tillåtet enligt redovisningsreglerna. 

Det finns ett flertal redovisningstekniker genom vilka manipulation kan ske. De vanligaste 

strategierna är enligt Healy och Wahlen (1999) big bath, inkomstutjämning och förbättring av 

periodens resultat. Eftersom det framförallt är big bath som är av betydelse för studiens syfte, 

beskrivs strategin mer ingående. 
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2.4.1 Big Bath 

Som en del av earnings management handlar big bath om att redovisningstekniskt försämra 

företagets resultat (Wells, 2002). Manipulationen sker genom att strategiskt realisera stora 

engångsförluster genom avsättningar eller nedskrivningar av företagets tillgångar. Forskning 

visar att företeelsen ofta inträffar i samband med att företag levererar negativa resultat eller i 

samband med att företag byter VD (Wells, 2002; Pourciau, 1993; Masters-Stout et al., 2008). 

Elliot och Shaws (1988) studie finner att 15,3 procent av nedskrivningarna identifierade som 

big bath har genomförts i samband med byte av företagens VD. Walsh et al. (1991) förklarar 

att big bath har sina rötter inom psykologins ämnesområde. Det kan exempelvis illustreras av 

när omständigheterna är svåra, påverkas inte företagets rykte eller intressenternas tillit till 

företaget särskilt mycket av att försämra resultatet ytterligare.  

 

En nytillträdd VD kan genom att tidigarelägga nedskrivningar och försämra det redovisade 

resultatet lättare uppvisa förbättringar nästkommande år (Wells, 2002). När en nytillträdd VD 

utför big bath precis i början av anställningen kan skulden för det försämrade resultatet utan 

konsekvenser beskyllas på den tidigare VD:n (Murphy & Zimmerman, 1993; Wells, 2002; 

Elliot & Shaw, 1988; DeAngelo, 1988). Som en effekt av den föregående VD:ns sämre 

prestation sänker intressenterna sina förväntningar på ledningen, och även de mått som den 

nya VD:ns prestationer jämförs med (Murphy & Zimmerman, 1993; DeAngelo, 1988). De 

lågt ställda kraven får därmed VD:n att framstå som mer framgångsrik än vad som egentligen 

är fallet, en strategi som enligt DeAngelo (1988) används för att VD:n skall erhålla 

aktieägarnas förtroende. Utan ägarnas tilltro finns en överhängande risk för att företagsledare 

avskedas (DeAngelo, 1988). Genom att VD:ns kompensation i form av bonusprogram ofta 

styrs av företagets resultat i relation till intressenternas förväntningar, har den nya VD:n 

ekonomiska incitament till big bath (Wells, 2002). Det innebär att ju större ersättningarna är, 

desto större bör incitamenten för big bath vara. Eftersom ersättningar och bonusar är relativt 

begränsade på den australiensiska marknaden anser Wells (2002) det anmärkningsvärt att 

studien finner bevis för big bath i samband med VD-byte. I likhet med förutsättningarna på 

den australiensiska marknaden menar Randøy och Nielsen (2002) att svenska företags 

kompensationsnivåer till företagsledare är relativt låg i jämförelse med andra länder. 

 

Masters-Stout et al. (2008) upptäcker i sin studie av den amerikanska marknaden att 

goodwillnedskrivningar tillämpas som en metod för att manipulera företagens resultat.  

Författarna menar att en nytillträdd VD genomgår olika faser i sin utveckling. Den inledande 
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adaptiva förbättringsfasen fokuserar på att inrätta en strategisk grund för att fortsättningsvis 

kunna leverera positiva resultat. Därefter avtar engagemanget och VD:n tenderar att vidhålla 

sina tidigare idéer. Masters-Stout et al. (2008) menar att den tidigare fasen kan medföra större 

goodwillnedskrivningar och således påverka resultatet mer negativt, för att VD:n i enlighet 

med Wells (2002) senare skall kunna uppvisa förbättrade resultat.  

 

Wells (2002) australiensiska forskning undersöker förekomsten av big bath i samband med 

byte av företagens VD. Studien innefattar även en granskning om vinstökande 

resultatmanipulation utförs innan VD-bytet ägt rum, vilket skulle innebära att en större 

nedskrivning av den nytillträdda VD:n kan ses som legitim. En orsak till de uteblivna 

nedskrivningarna kan vara att företagsledningar som varit involverade i ett förvärv, är 

motvilliga att genomföra nedskrivningar och därmed erkänna misstag i den tidigare 

värderingen (Beatty & Weber, 2006). Wells (2002) finner statistisk bevisning för att 

manipulation förekommer av nytillträdda VD:ar. Däremot saknar Wells (2002) studie bevis 

för att earnings management förekommer innan VD-bytet ägt rum. Inte heller Pourciau 

(1993) eller Murphy och Zimmerman (1993) finner indikationer på att earnings management 

sker under perioden innan VD-byten äger rum. Murphy och Zimmerman (1993) betonar 

istället tillfället efter att VD-bytet inträffat som den mest kritiska tidsperioden för earnings 

management då författarna i likhet med Wells (2002) finner bevis för ett positivt samband 

mellan en nytillträdd VD och big bath.  

 

2.5 Hypotesformulering  

Teoriavsnittet beskriver hur utvecklingen av företagens ägarstruktur medför ökade avstånd i 

relationen mellan ägare och ledning (Ding et al., 2008). Barriären mellan parterna skapar en 

informationsasymmetri som är problematisk eftersom ledningen enligt agent-teorin agerar i 

egenintresse (Jensen & Meckling, 1976). VD:ns ekonomiska och psykologiska intressen 

tillgodoses genom att påverka företagets finansiella redovisning, vilket ger upphov till 

earnings management. Vidare menar forskare att ledningars utrymme att påverka 

redovisningen ökat i och med införandet av IFRS 3 och IAS 36. Den ökade subjektivitet som 

standarden medför leder till att goodwillposten används som ett verktyg för big bath-strategin 

(Wells, 2002; Masters-Stout et al., 2008).  
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Eftersom Wells (2002), Murphy och Zimmerman (1993) och Pourciau (1993) tidigare 

forskning visar att nytillträdda företagsledare har starkare incitament att manipulera det 

redovisade resultatet negativt. Innebär detta att goodwillnedskrivningarna bör vara större i 

samband med att ett VD-byte ägt rum i företaget. Vidare hävdar Masters-Stout et al. (2008) 

att nedskrivningsbeslut tagna av nytillträdda respektive kvarsittande företagsledare därmed 

utgör ett utmärkt scenario för att studera om redovisningsreglerna, i denna studie IFRS 3 och 

IAS 36, ger möjlighet till resultatmanipulation. Efter att med hjälp av goodwillnedskrivningar 

identifierat big bath är det intressant att undersöka om denna studie likt Wells (2002), 

Pourciau (1993) och Masters-Stout et al. (2008) finner ett positivt samband mellan 

variablerna VD-byte och big bath. Teorierna leder oss således fram till studiens 

forskningshypoteser. 

 

Hypotes 1: Goodwillnedskrivningarna är större i de företag där VD-byte ägt rum än i företag 

där VD-byte ej ägt rum. 

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan big bath och VD-byte. 

 

3. Metod 

Avsnittet inleds med en redogörelse och motivering av studiens urval och data. Därefter 

operationaliseras de variabler som studiens hypoteser behandlar, för att avslutningsvis 

beskriva utformningen av undersökningens statistiska test. 

  

3.1 Data 

Denna studie undersöker goodwillnedskrivningar efter införandet av 

redovisningsstandarderna IFRS 3 och IAS 36 år 2005, med anledning av de ökade 

möjligheterna till big bath som Carlin och Finch (2009) menar nedskrivningsprövning av 

goodwill medför. På liknande sätt utformas Masters-Stout et al. (2008) studie av 

goodwillnedskrivningar utifrån införandet av den amerikanska motsvarigheten SFAS No.142, 

som infördes år 2001. Eftersom IAS 36 endast tillämpas av börsnoterade företag avgränsas 

studien till noterade bolag. Enligt Feng och Lev (2011) genomför företag noterade på större 

börser fler förvärv än företag på de mindre handelsplatserna och genererar därigenom större 

goodwillposter. Eftersom möjligheten att studera goodwillnedskrivningar förbättras i företag 

med mer goodwill, är det relevant att begränsa urvalet till Nasdaq OMX Nordic Stockholm. 
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Handelslistorna Small-, Mid- och Large Cap, inkluderas för att ge en blandning av större och 

mindre företag verksamma i olika branscher. Variationen ger således en representativ bild av 

den svenska börsen. 

 

Studiens tidsperiod innefattar räkenskapsåren 2005-2012. Perioden utgår från införandet av 

IFRS 3 och IAS 36 och sträcker sig till det sista året med tillgängliga årsredovisningar. Vi 

väljer i likhet med Alves (2013) att insamla data från samtliga år även fast perioden inrymt en 

världsomfattande finanskris med början 2008, vilket kan påverka undersökningens resultat. 

Vidare menar Wilkinson et al. (2010) att Sverige påverkats relativt lindrigt av krisen i 

jämförelse med exempelvis USA och Storbritannien, varvid beslutet att förbise händelsen 

finner stöd. 

 

Information om goodwillnedskrivningarna insamlas från Datastream. Studien innefattar 255 

aktiva bolag som år 2012 är noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Totalt genererar de 

åtta räkenskapsåren 2 026 observationer eftersom samtlig data inte finns tillgänglig för 

tidsperioden. Wells (2002) och Pourciaus (1993) studier exkluderar investment- och 

finansbolag då branscherna inte kan appliceras i författarnas modeller för att upptäcka big 

bath. Eftersom denna studie använder Elliot och Shaws (1988) metod som inte påverkas av 

branschernas säregenskaper inkluderas samtliga företag i undersökningen. På liknande sätt 

inkluderar Masters-Stout et al. (2008) alla branscher när de studerar amerikanska 

goodwillnedskrivningar. Från urvalets 255 börsnoterade företag exkluderas 153 bolag som 

inte genomfört nedskrivningar av goodwill under tidsperioden. Av de återstående 102 

bolagen har en del redovisat fler goodwillnedskrivningar än andra, exempelvis har SKF 

genomfört sju nedskrivningar medan Intrum Justitia enbart genomfört en.  Det sammanlagda 

antalet goodwillnedskrivningar för studien resulterar i totalt 207 observationer som 

tillsammans utgör det slutliga urvalet för studiens båda forskningshypoteser.  

 

Tabell 1 

Studiens urval för tidsperioden 2005-2012. 

  Företag Observationer 

Nasdaq OMX Nordic Stockholm  255  2 026 

Ej nedskrivning av goodwill -153 -1 819 

Studiens urval av goodwillnedskrivningar  102     207 
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Utifrån observationerna undersöks nedskrivningsstorleken och huruvida händelsen inträffar i 

samband med ett VD-byte eller inte. Informationen om VD-byte insamlas manuellt från de 

enskilda företagens pressreleaser och årsredovisningar. För att pröva studiens hypoteser 

operationaliseras och förklaras vidare de variabler som ingår i respektive forskningshypotes. 

 

3.2 VD-byte 

VD-byte är en kvalitativ dikotom variabel som kännetecknas av att enbart kunna anta en av 

två kategorier. Kategoriseringen betyder att goodwillnedskrivningen antingen ägt rum i 

samband med ett VD-byte eller inte. Variabeln används i båda forskningshypoteserna för att 

dela upp och undersöka goodwillnedskrivningarna i två olika populationer, VD-byte 

respektive ej VD-byte. I hypotes 1 studeras storleksskillnader i goodwillnedskrivningar. 

Alternativhypotesen innebär att storleksfördelningen är förskjuten i förhållandet mellan 

populationerna. Därmed förväntas en större sannolikhet att erhålla högre värden av 

goodwillnedskrivningar i företagen som bytt VD under räkenskapsåret än i företagen som 

inte bytt VD. På samma vis använder forskningshypotes 2 uppdelningen för att undersöka 

sambandet mellan variablerna VD-byte och big bath. 

  

För att identifiera om ett VD-byte ägt rum i samband med en goodwillnedskrivning används 

Wells (2002) operationalisering att VD:n skall ha tillsats under det räkenskapsår som 

nedskrivningen belastar. Ingen hänsyn tas till om bytet skett vid räkenskapsårets början eller 

slut. Den specifika tidpunkten för VD-bytet är inte avgörande eftersom Elliot och Shaw 

(1988) menar att nästintill samtliga nedskrivningar genomförs under räkenskapsårets sista 

kvartal, vilket innebär att den nytillträdda VD:n med högsta sannolikhet varit delaktig i 

nedskrivningsbeslutet. 

  

3.3 Operationalisering av nedskrivningens storlek 

Goodwillnedskrivningens storlek beräknas i likhet med Masters-Stout et al. (2008) som 

nedskrivningen i absolutbelopp dividerat med företagets totala tillgångar. Därmed tar studien 

hänsyn till storleksskillnaderna mellan företagen. Metoden förbättrar jämförbarheten mellan 

observationerna då stora goodwillnedskrivningar i absolutbelopp inte nödvändigtvis påverkar 

stora företag anmärkningsvärt, och bör därmed inte vara ett tecken på big bath. 

 

 



 
12 

3.4 Identifiering av Big Bath  
Vid undersökningen av hypotes 2, om det föreligger ett samband mellan variablerna big bath 

och VD-byte, krävs en metod för att operationalisera big bath. För att en 

goodwillnedskrivning skall identifieras som big bath krävs att storleken märkbart påverkar 

resultatet. Det finns flera metoder för att avgöra huruvida nedskrivningen är legitim. Denna 

studie använder i likhet med Elliot och Shaw (1988) en procentuell cutoff-gräns. Överstiger 

goodwillnedskrivningen den uppsatta gränsen betraktas denna som onormalt stor och därmed 

föreligger risk för big bath. Elliot och Shaw (1988) operationaliserar big bath som en 

nedskrivning överstigande en procent av företagets totala tillgångar. Det är nödvändigt att 

nedskrivningen beaktas i förhållande till en annan särredovisad post för att nedskrivningarna 

skall kunna jämföras. Operationaliseringen är anpassad för att undersöka specifika 

nedskrivningsobjekt i de finansiella rapporterna (Elliot & Shaw, 1988). Eftersom denna 

studie avgränsas till att undersöka goodwillnedskrivningar, operationaliseras big bath i 

enlighet med Elliot och Shaws (1988) cutoff-gräns på en procent av företagets totala 

tillgångar. 

 

3.5 Statistisk metod 

Vid valet av statistisk metod för undersökning av hypotes 1, gällande skillnader i 

goodwillnedskrivningarnas storlek mellan populationerna VD-byte respektive ej VD-byte, 

måste först nedskrivningarnas fördelning utredas. Utifrån fördelningens utformning väljs ett 

parametriskt eller icke parametriskt test. För att utreda om det föreligger ett samband mellan 

big bath och VD-byte i hypotes 2, motiveras och förklaras Chi-Square testet och Fishers 

exakta test. 

3.5.1 Normalfördelning 

Fördelningen av variabeln goodwillnedskrivningar undersöks separat för populationerna VD-

byte respektive ej VD-byte. Huruvida variabeln är normalfördelad eller inte beror på om 

fördelningen är symmetrisk. Är normalfördelningsantagandet rimligt är ett parametriskt t-test 

mest tillförlitligt för att pröva hypotes 1. Om variabeln inte uppfyller antagandet föredras ett 

icke-parametriskt Mann-Whitney test. För att undersöka fördelningen av insamlad data 

genomförs Normal Probability Plot. Figur 4 och 5 i appendix visar att ett 

normalfördelningsantagande för studien inte är rimligt. Normalfördelningstesten resulterar i 

p-värden understigande fem procent, vilka förkastar nollhypotesernas antaganden om 

normalfördelning i populationerna. 
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Goodwillnedskrivningarnas fördelning är kraftigt asymmetrisk och innehar tjocka svansar, 

vilket förklaras genom höga värden av "skewness" och "kurtosis" i tabell 7 i appendix. 

Variabelns asymmetriska fördelning är i linje med Körner och Wahlgrens (2006, s. 115) 

påstående om att ingenting i verkligen är fullständigt normalfördelat. Författarna hävdar att 

påståendet i synnerhet gäller för ekonomiska variabler som kännetecknas av en helt annan 

fördelning än den allmänt accepterade normalfördelningen. Med bakgrund av 

goodwillnedskrivningarnas fördelning används Mann-Whitneys icke-parametriska test för att 

pröva forskningshypotes 1.  

3.5.2 Mann-Whitney test 

DeAngelo (1988) studerar big bath i samband med VD-byte genom att använda Mann-

Whitneys test. Författaren finner testet mest pålitligt eftersom insamlad data inte är 

normalfördelad. Mann-Whitneys test är till ungefär 95 procent lika effektivt som ett 

parametriskt t-test när data är normalfördelad, men betydligt mer effektiv än ett t-test när data 

inte är normalfördelad (DeAngelo, 1988; Elliot & Shaw, 1988). Eftersom Zimmerman och 

Zumbo (1990) menar att Mann-Whitneys test är mer effektivt än t-test för studier med små 

urval anses metoden än mer lämplig för undersökningen. 

  

Mann-Whitneys test, även kallat Wilcoxons rangsummatest, är det icke-parametriska test 

som bäst utnyttjar variabelns insamlade information (DeAngelo, 1988). Testet undersöker 

storleken av populationernas goodwillnedskrivningar och skillnaderna mellan gruppernas 

medianvärden. Genom att använda medianvärden som genomsnittsmått menar Zimmerman 

och Zumbo (1990) att testet eliminerar extremvärdens påverkan, vilket gör att testet erhåller 

mer styrka och robusthet än parametriska test för data innehållande extremvärden. Mann-

Whitney testet är därmed att föredra då figur 7 i appendix visar att studiens båda populationer 

innehåller extremvärden.    

  

Eftersom studien undersöker om större goodwillnedskrivningar sker i gruppen VD-byte är 

hypotestestet enkelsidigt. Vid valet av signifikansnivå antas standardvärdet fem procent, 

vilket är den gräns som testets p-värde måste understiga för att förkasta nollhypotesen. 

Sawyer och Peter (1983) beskriver att signifikansnivån också innebär den risk för att testet 

felaktigt förkastar nollhypotesen. Vi väljer därför att inte anta en högre signifikansnivå 

eftersom vi bedömer konsekvenserna som ett felaktigt förkastande beslut medför som stora, 

och vi vill därmed minska risken för att felaktigt påstå att företag resultatmanipulerar.  
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3.5.3 Chi-Square test och Fishers exakta test 

För att undersöka hypotes 2 används ett Chi-Square test. Testet möjliggör att utifrån en tabell 

utreda sannolikheten att två variabler är associerade med varandra. Chen (2011) beskriver 

resultatets p-värde som sannolikheten att data i tabellen kan uppstå oberoende av den andra 

variabeln. Understiger p-värdet signifikansnivån fem procent påvisas ett statistiskt säkerställt 

samband mellan variablerna (Chen, 2011). Wells (2002) använder metoden i sin big bath-

studie för att studera sambandet mellan två kvalitativa variabler. 

 

För att Chi-Square testet skall fungera menar Saunders et al. (2009, s. 453) att variablerna 

endast skall kunna placeras i en kategori. Kravet uppfylls eftersom variablerna big bath och 

VD-byte endast kan anta utfallen ja eller nej. En annan regel testet måste uppfylla om 

tabellen inbegriper två kolumner och två rader, är att inget förväntat värde understiga tio 

(Saunders et al., 2009, s. 453). Ett villkor som studiens insamlade data uppfyller. Däremot 

menar Chen (2011) att vid undersökningar av variablers samband med mindre urval, kan 

Fishers exakta test medföra mer precision. Fishers exakta test är särskilt anpassat efter 

fyrfältstabeller och ger en mer noggrann beräkning av resultatets p-värde (Chen, 2011). 

Eftersom studiens urval anses vara litet kompletteras därmed Chi-Square testet med Fishers 

exakta test. 

 

3.6 Robusthetstest 
För att öka resultatens styrka och studiens reliabilitet genomförs robusthetstest för studiens 

forskningshypoteser. 

3.6.1 Parametriskt t-test 

T-testet undersöker precis som Mann-Whitneys test hypotes 1, gällande skillnaderna av 

goodwillnedskrivningarnas storlek mellan populationerna. Även fast nedskrivningarna saknar 

normalfördelning, ger centrala gränsvärdessatsen möjlighet att komplettera Mann-Whitneys 

test med ett parametriskt t-test. Detta för att ytterligare förstärka reliabiliteten av resultatet i 

hypotes 1. Den centrala gränsvärdessatsen menar att summor och medelvärden är 

approximativt normalfördelade oavsett populationens fördelning när antalet observationer 

överstiger 30 (Saunders et al., 2009, s. 457).  

 

T-testet är mer känsligt för extremvärden än icke-parametriska test eftersom metoden utgår 

från populationernas medelvärden (Zimmerman & Zumbo, 1990). För att genomföra t-testet 
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med en sammanvägning av varianserna förutsätts att populationernas varianser är lika stora 

(Saunders et al., 2009, s. 458). Undersökningen av populationerna i figur 6 i appendix 

förkastar antagandet om lika varians då testet resulterar i ett p-värde understigande 0,0001. 

Därmed genomförs t-testet utan antagandet om lika varians, och p-värdet beräknas utifrån 

gruppernas olika spridning. I likhet med Mann-Whitney testet utförs t-testet med 

signifikansnivån fem procent. 

3.6.2 Justering av cutoff-gräns 

För att undersöka sambandet mellan big bath och VD-byte i hypotes 2, används cutoff-

gränsen en procent för att operationalisera big bath. Eftersom definitionen kan anses arbiträr 

genomförs robusthetstest för att öka resultatets reliabilitet. I studien tillämpas därmed Chi-

Square testet och Fishers exakta test även när cutoff-gränsen höjs till tre respektive fem 

procent, för att identifiera förekomsten av big bath. Eftersom teorin förknippar större 

goodwillnedskrivningar med VD-byten bör en storleksökning av big bath-

operationaliseringen öka sannolikheten för ett positivt samband mellan variablerna. Det blir 

således intressant att jämföra resultatet mellan de olika cutoff-gränserna för att analysera 

såväl likheter som skillnader i testens utfall.  

 

4. Resultat och analys 

I kapitlet presenteras och analyseras studiens resultat utifrån tidigare redogjord teori. 

Avsnittet delas in i två delar. Först sammanställs deskriptiv statistik över urvalets 

goodwillnedskrivningar som följs av hypotestest för hypotes 1. I andra delen sammanställs 

nedskrivningarna identifierade som big bath, för vilka hypotestesten undersöker sambandet 

med variabeln VD-byte i hypotes 2.     

 

4.1 Goodwillnedskrivningarnas storlek 

Nollhypotes 1: Det föreligger inga skillnader gällande storleken av goodwillnedskrivningar 

mellan företag där VD-byte ägt rum och företag där VD-byte ej ägt rum. 

Alternativhypotes 1: Goodwillnedskrivningarna är större i de företag där VD-byte ägt rum än 

i företag där VD-byte ej ägt rum. 

 

För att undersöka hypotes 1 sammanställs samtliga goodwillnedskrivningar under 

tidsperioden för populationerna VD-byte respektive ej VD-byte. Därefter utförs Mann-
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Whitneys test för att utläsa om det föreligger en statistisk signifikant skillnad mellan 

grupperna. Resultatet kompletteras sedan med robusthetstest, i form av ett t-test.  

 

Figur 1 
Antalet goodwillnedskrivningar fördelade under tidsperioden 2005-2012. Staplarna är uppdelade på variabeln 

VD-byte. 

 

4.1.1 Deskriptiv statistik för samtliga goodwillnedskrivningar 

Figur 1 visar att det totalt genomfördes 207 goodwillnedskrivningar under tidsperioden 2005-

2012 på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Av observationerna innefattade 57 stycken, 

motsvarande 27,5 procent, ett VD-byte. Antalet nedskrivningar är relativt jämt fördelade 

under perioden. Figur 1 urskiljer att störst antal nedskrivningar genomfördes under 

räkenskapsåret 2009, medan minst antal observerades under året 2012. Eftersom Chalmers et 

al. (2011) förklarar att nedskrivningsbeslut påverkas av den makroekonomiska omgivningen, 

är det sannolikt att 2008 och 2009 års ökade antal nedskrivningar är en följd av finanskrisens 

inverkan. 

 

Populationernas genomsnittliga nedskrivningsstorlek i relation till totala tillgångar redovisas i 

tabell 2. Medelvärdet 8,4 procent visar att nedskrivningarna i samband med VD-byte är 

betydligt större än genomsnittsstorleken 2,9 procent för nedskrivningar genomförda av en 

kvarsittande VD. Eftersom medelvärdet påverkas väsentligt av de extremvärden figur 7 i 

appendix visar, skiljer sig medelvärdet avsevärt från medianvärdet. Extremvärdenas påverkan 

gör att medianvärdet beskriver situationen mer rättvist. Den stora skillnaden mellan 
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genomsnittsmåtten medel- och medianvärde tyder även på en kraftigt skev fördelning i båda 

populationerna, vilket vi tidigare fann i figur 4 och 5.  

   

De observerade nedskrivningarnas storlek varierar kraftigt under tidsperioden. 

Storleksspridningen illustreras i figur 7 i appendix och resulterar i standardavvikelsernas 

höga värden och även de stora avstånden mellan populationernas kvartiler. Tabell 2 visar att 

nedskrivningarna i genomsnitt avviker med 11,6 procentenheter från medelvärdet beräknat på 

urvalets samtliga 207 goodwillnedskrivningar. Standardavvikelserna och kvartilvärdena i 

tabell 2 markerar att volatiliteten är betydligt större bland nedskrivningar där också ett VD-

byte ägt rum. Att avståndet mellan kvartilerna inte är lika extremt som standardavvikelserna 

beror på att kvartilvärdena inte påverkas lika mycket av extremvärden. Värdeförändringarnas 

stora variation gör att goodwillnedskrivningarna i enlighet med Laux och Leuz (2009) 

resonemang upplevs som volatila. Vidare menar Petersen och Plenborg (2010) att 

volatiliteten gör goodwillposten oberäknelig eftersom det medför svårigheter för utomstående 

intressenter att förutspå de framtida resultat som goodwillnedskrivningarna påverkar. 

  

Tabell 2 
Deskriptiv statistik för samtliga goodwillnedskrivningar mellan år 2005-2012. Procentsatserna representerar 

goodwillnedskrivningens absoluta värde i förhållande till företagets totala tillgångar. 

 Antal Mean s Min Q1 Med Q3 Max 

VD-byte 57 8,4% 17,2% 0,01% 0,05% 1,38% 8,9% 97,4% 
Ej VD-byte 150 2,9% 8,1% 0,02% 0,07% 0,27% 2,1% 68,0% 

Total 207 4,4% 11,6% 0,01% 0,07% 0,40% 2,8% 97,4% 
Mean=Medelvärde, s=Standardavvikelse, Q1=Första kvartil, Med=Median, Q3=Tredje kvartil, Min=Lägsta 

observerade värdet, Max=Högsta observerade värdet. 

  

I likhet med Masters-Stout et al. (2008) undersökning finner denna studie märkbara 

skillnader på den genomsnittliga storleken av goodwillnedskrivningarna mellan 

populationerna VD-byte och ej VD-byte. Skillnaden indikerar att goodwillnedskrivningarnas 

storlek är betydligt större i samband med att ett VD-byte ägt rum i jämförelse med 

nedskrivningarna genomförda av en kvarsittande VD. 
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4.1.2 Hypotestest av skillnaden i goodwillnedskrivningar 

Den deskriptiva statistiken ger tydliga indikationer på att större goodwillnedskrivningar sker i 

samband med VD-byte. För att fastställa övertygelsen i bevisningen genomförs hypotestest. 

Mann-Whitneys test utgår från gruppernas medianvärden 1,38 respektive 0,27 procent. Tabell 

3 visar att testet resulterar i p-värdet 0,0067, vilket understiger signifikansnivån fem procent. 

Det är på fem procents signifikansnivå statistiskt säkerställt att goodwillnedskrivningarna i 

genomsnitt är större i företag med nytillträdd VD. Därmed accepterar undersökningens 

resultat alternativhypotesen för hypotes 1, och finner i likhet med Masters-Stout et al. (2008) 

övertygande bevis att nytillträdda VD:ar genomför större goodwillnedskrivningar än 

kvarsittande VD:ar.  

 

Tabell 3 
Mann-Whitneys test av forskningshypotes 1. Testet undersöker om den genomsnittliga storleken av 

goodwillnedskrivningar är större i företag med nytillträdd VD än i företag med kvarsittande VD.  

  Antal Med 

VD-byte   57 1,38% 

Ej VD-byte 150 0,27% 

P-värde=0,0067*   
Med=Median, *Signifikant resultat på fem procents signifikansnivå. 

4.1.3 Robusthetstest hypotes 1 

På samma signifikansnivå genomförs även det kompletterande parametriska t-testet som till 

skillnad från Mann-Whitneys test utgår från populationernas medelvärde. Tabell 4 visar att 

testet resulterar i p-värdet 0,011, vilket i likhet med Mann-Whitneys test leder till att studien 

förkastar nollhypotesen för hypotes 1. Det är således på femprocentsnivån statistiskt 

säkerställt att goodwillnedskrivningarna i genomsnitt är större i populationen VD-byte. 

Robusthetstestet är därmed i enlighet med Mann-Whitneys test, vilket ökar tillförlitligheten 

av resultatet. 
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Tabell 4 

T-test av forskningshypotes 1. Testet undersöker om den genomsnittliga storleken av goodwillnedskrivningar är 

större i företag med nytillträdd VD än i företag med kvarsittande VD. 

  Antal Mean s 

VD-byte   57 8,4% 17,2% 
Ej VD-byte 150 2,9%   8,1% 

P-värde=0,011*      
Mean=Medelvärde, s=Standardavvikelse, *Signifikant resultat på fem procents signifikansnivå. 

 

4.1.4 Analys av hypotestest 

På grund av populationernas avsaknad av normalfördelning för variabeln 

goodwillnedskrivningar är Mann-Whitneys test mer tillförlitligt än t-testet. Skillnaden mellan 

testens p-värden är dock liten, och eftersom båda värdena understiger signifikansnivån fem 

procent accepterar såväl huvudtestet som robusthetstestet alternativhypotesen för hypotes 1. 

Studiens Mann-Whitney test och det kompletterande t-testet säkerställer därmed på fem 

procents signifikansnivå att storleken av goodwillnedskrivningarna är större i samband med 

att VD-byte ägt rum. Den övertygande kongruensen mellan testen är ett tecken på robusthet i 

resultatet. Däremot föreligger fem procents risk att hypotestesten felaktigt förkastar 

nollhypotesen i och med valet av signifikansnivå. Om studien istället valt en lägre 

signifikansnivå på en procent, skulle risken minska och robustheten i resultatet förändras. 

Mann-Whitney testet skulle fortsatt förkasta nollhypotesen för hypotes 1 medan t-testet skulle 

sakna tillräcklig bevisning, eftersom p-värdet, 0,011, överstiger signifikansnivån en procent. 

Däremot skulle det innebära att risken för att felaktigt acceptera nollhypotesen ökar.  

 

4.2 Sambandet mellan Big Bath och VD-byte 

Nollhypotes 2: Det finns inget samband mellan big bath och VD-byte. 

Alternativhypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan big bath och VD-byte. 

 

Hypotes 2 undersökning av variablernas samband utreds genom Chi-Square test och Fishers 

exakta test. För att fastställa sambandets riktning analyseras därefter diagram över 

populationernas fördelning. 
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Figur 2 
Goodwillnedskrivningar överstigande en procent av företagets tillgångar, och därmed identifierade som big 

bath. Data är fördelat under tidsperioden 2005-2012. 

 
4.2.1 Deskriptiv statistik för Big Bath-nedskrivningar 

Totalt identifieras 76 stycken goodwillnedskrivningar som överstiger cutoff-gränsen en 

procent, vilka i enlighet med Elliot och Shaw (1988) identifieras som big bath. Figur 2 visar 

de stora nedskrivningarnas fördelning under tidsperioden. Det framgår att räkenskapsår 2009 

representerar så mycket som 24 procent av observationerna och att år 2012 består av minst 

antal nedskrivningar. Fördelningen liknar därmed fördelningen i figur 1 som illustrerar 

urvalets samtliga 207 goodwillnedskrivningar, vilket styrker det tidigare påståendet om att 

finanskrisen kan ha påverkat nedskrivningsbesluten.   

 

Ökningen av antalet big bath under räkenskapsåren 2009-2011 som visas i figur 2, utgörs 

framförallt av nedskrivningar i de företag där inget VD-byte ägt rum. Den ökade andelen ej 

VD-byte frångår därmed Wells (2002), Pourciau (1993) och Masters-Stout et al. (2008) teori 

om att big bath främst sker i samband med VD-byte. Förändringarna av populationsandelarna 

under dessa år gör det rimligt att ifrågasätta Elliot och Shaws (1988) enprocentiga cutoff-

gräns för att operationalisera big bath. Speciellt eftersom stora nedskrivningar under 

finanskrisen bör kunna ses som legitima då värderingen av goodwillposten enligt Chalmers et 

al. (2011) påverkas av den makroekonomiska omgivningen. Ökningen av antalet big bath år 

2009 kan även förklaras av Walsh et al. (1991) resonemang om att ledningar passar på att 

genomföra big bath när det redan går dåligt, eftersom företagsledarnas rykte och trovärdighet 

inte påverkas nämnvärt av ytterligare motgångar. 
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Tabell 5 visar att big bath förekommer i samband med VD-byte vid 29 tillfällen, vilket utgör 

38,2 procent av samtliga 76 goodwillnedskrivningar identifierade som big bath. I Elliot och 

Shaws (1988) undersökning på den amerikanska marknaden är andelen VD-byten i samband 

med big bath 15,3 procent. Den stora skillnaden mellan studiernas andelar kan förklaras av 

att Elliot och Shaw (1988) studerar samtliga specifika avskrivningar och nedskrivningar 

medan denna studie fokuserar på goodwillnedskrivningar. Tabell 5 visar att den 

genomsnittliga storleken av goodwillnedskrivningar identifierade som big bath skiljer sig 

mellan populationerna. Nedskrivningarna tenderar med hänsyn till såväl medelvärden som 

medianvärden vara större i företagen med nytillträdd VD än i företag med kvarsittande VD. 

Den stora skillnaden mellan populationernas medelvärde och medianvärde orsakas delvis av 

extremvärden, vilket vidare visar en skevhet i big bath-nedskrivningars fördelning. Att 

samtliga kvartilvärden i tabell 5 är högre i företag med nytillträdd VD tyder på att 

populationens fördelning av big bath är förskjuten i förhållande till populationen ej VD-byte. 

Förskjutningen ger indikationer på ett samband mellan stora big bath och VD-byten, vilket är 

av intresse senare i studien när cutoff-gränsen höjs i robusthetstesten. 

 

Tabell 5 
Deskriptiv statistik för goodwillnedskrivningar överstigande cutoff-gränsen en procent, och därmed 

identifierade som big bath. Värden beräknas i förhållande till företagets totala tillgångar. 

 Antal Andel Mean s Min Q1 Med Q3 Max 

VD-byte 29 38,2% 16,3% 21,4% 1,4% 4,1% 8,9% 20,0% 97,4% 

Ej VD-byte 47 61,8% 8,7% 12,7% 1,2% 2,4% 3,5% 11,2% 68,0% 

Totalt 76 100% 11,6% 16,8% 1,2% 2,6% 5,0% 15,7% 97,4% 
Mean=Medelvärde, s=Standardavvikelse, Q1=Första kvartil, Med=Median, Q3=Tredje kvartil, Min=Lägsta 

observerade värdet, Max=Högsta observerade värdet. 

4.2.2 Hypotestest av sambandet mellan Big Bath och VD-byte  

Vi ser stora skillnader mellan de observerade och förväntade frekvenserna i tabell 8 i 

appendix. När big bath operationaliseras med att överstiga cutoff-gränsen en procent 

genererar Chi-Square testet X2-värdet 6,790, vilket resulterar i p-värdet 0,009. I likhet med 

Chi-Square testet beräknas Fishers exakta test, som resulterar i p-värdet 0,0149808 (Tabell 8 i 

appendix). Eftersom båda p-värdena understiger den femprocentiga signifikansnivån 

förkastas nollhypotesen för forskningshypotes 2 i båda testen. Resultatet bevisar att det 

föreligger ett samband mellan variablerna big bath och VD-byte. Därmed accepterar 
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resultatet alternativhypotesen för hypotes 2. För att utläsa riktningen av det fastställda 

sambandet används figur 3. Eftersom andelen VD-byten utgör 38 procent av big bath-

observationerna och enbart 21 procent av de mindre nedskrivningarna, påvisas ett positivt 

samband mellan variablerna big bath och VD-byte. Undersökningen stödjer därmed Murphy 

och Zimmermans (1993) samt Wells (2002) resultat, att det föreligger ett positivt samband 

mellan big bath och en nytillträdd VD.  

4.2.3 Robusthetstest hypotes 2 

 

Figur 3 

Fördelning av andelen VD-byten respektive ej VD-byte uppdelat på variabeln big bath. Staplarna redovisar 

cutoff-gränserna en, tre samt fem procent. 

 

 

Modifieringen av cutoff-gränsen för operationaliseringen av big bath undersöker om det 

tidigare resultatet av variablernas positiva samband är konsistent. De nya gränserna som 

används är tre respektive fem procent. När big bath operationaliseras av att 

goodwillnedskrivningen överstiger tre procent av företagets totala tillgångar, visas i figur 3 

att närmare hälften av nedskrivningarna inträffar i samband med VD-byte. Andel ökar 

ytterligare när cutoff-gränsen höjs till fem procent. Då utgör andelen VD-byten majoriteten, 

55 procent, av nedskrivningarna identifierade som big bath.  
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Tabell 6 
Chi-Square test och Fishers exakta test undersöker om det föreligger ett samband mellan variablerna big bath 

och VD-byte. Testen utförs med olika cutoff-gränser som operationaliserar big bath. 

Big Bath 1 % 3 % 5 % 

X2-värde 6,79 18,238 17,933 

Chi-Square p-värde     0,009*     0,000*     0,000* 

Fischers exakta p-värde             0,0149808*             0,0000827*           0,000077* 
*Signifikant resultat på fem procents signifikansnivå 

 

När cutoff-gränsen höjs till tre respektive fem procent visar p-värdena i tabell 6 att säkerheten 

i det statistiskt säkerställda sambandet mellan big bath och VD-byte ökar. P-värdena för 

robusthetstestens cutoff-gränser för att identifiera big bath är 0,000, vilket är lägre än 

huvudresultatets p-värde för cutoff-gränsen på en procent (tabell 6). Däremot betyder inte 

0,000 att p-värdena är noll utan att resultatet understiger 0,001. Även Fishers exakta test 

säkerställer sambandet mellan variablerna och likt Chi-Square testet minskar p-värdena i och 

med höjningarna av cutoff-gränserna. Testen indikerar gemensamt att ju högre cutoff-gräns 

som identifierar big bath desto mer övertygande är sambandet till VD-byte. Att sambandet är 

positivt blir än mer signifikant vid höjningen av cutoff-gränserna då andelen VD-byten i figur 

3 är betydligt större bland nedskrivningarna härledda till big bath i jämförelse med andelen 

VD-byten bland de mindre nedskrivningarna. Samtliga robusthetstest styrker resultatet i 

hypotes 2, och bidrar till ökad tillförlitlighet i det positiva samband som påvisas mellan 

variablerna big bath och VD-byte.  

 

5. Resultatdiskussion 

Undersökningen om VD:n är nytillträdd eller kvarsittande i företag som genomför 

goodwillnedskrivningar utgör ett bra scenario för att finna indikationer på potentiell 

manipulation (Masters-Stout et al., 2008). I likhet med Masters-Stout et al. (2008) 

undersökning finner denna studie signifikant skillnad i goodwillnedskrivningarnas storlek 

mellan grupperna VD-byte respektive ej VD-byte. Skillnaden visar att i företag där 

goodwillnedskrivningar förekommit, är nedskrivningsstorleken i relation till företagets totala 

tillgångar större i samband med att VD-byte ägt rum. Att de observerade 

goodwillnedskrivningarna i genomsnitt är större i samband med VD-byten är ett tecken på att 

nytillträdda VD:ar påverkar resultaten mer negativt än kvarsittande VD:ar, vilket ger 
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indikationer på resultatmanipulation i form av big bath. I likhet med Murphy och 

Zimmerman (1993), Wells (2002) och Pourciau (1993)  framgår i samtliga test att det 

föreligger ett positivt samband mellan big bath och VD-byte. Denna studie kan därmed med 

statistisk säkerhet acceptera båda forskningshypotesernas alternativhypoteser, vilket indikerar 

att big bath förekommer på Nasdaq OMX Nordic Stockholm.  

 

Undersökningen tar inte hänsyn till andra faktorer än VD-bytens påverkan på företagens 

goodwillnedskrivningar. Avgränsningen kan innebära att andra omständigheter ligger till 

grund för nedskrivningsbeslutet och därmed påverkar studiens resultat. Negativt redovisade 

resultat är enligt Wells (2002) en sådan faktor som föranleder motiv för big bath. Wells 

(2002) menar även att svaga resultat ökar risken att VD:n avsätts, detta kan därmed vara en 

bidragande anledning till att studiens resultat indikerar att big bath sker i samband med VD-

byte. Det föreligger också risk att goodwillnedskrivningarna härledda till big bath egentligen 

är legitima. De procentuella cutoff-gränser som används för att identifiera big bath kan 

betraktas som godtyckliga och utan vetskapen om nedskrivningarnas bakomliggande 

orsakerna är det problematiskt att studera earnings management. 

 

Walsh et al. (1991) menar att bakgrunden till nytillträdda företagsledares incitament till stora 

nedskrivningar, associerade med big bath, har sitt ursprung i psykologins ämnesområde. 

Något som agent-teorin förklarar med att individer drivs av egenintresse (Jensen & Meckling, 

1976). De psykologiska incitamenten anser vi i likhet med Murphy och Zimmerman (1993), 

Wells (2002), Elliot och Shaw (1988) och DeAngelo (1988) vara än mer tilltalande, eftersom 

den nytillträdda VD:n kan beskylla den tidigare VD:n för handlingen och själv undvika 

konsekvenserna. Däremot tror vi möjligheten att beskylla den tidigare VD:n begränsas 

beroende på omständigheterna kring VD-bytet. Om VD:n exempelvis avgår frivilligt eller 

vidhåller en roll i företagets ledning bör därmed en oberättigad nedskrivning vara mer 

komplicerad för en nytillträdd VD att genomföra.  

 

En alternativ förklaring till studiens resultat kan härledas till utformningen av dagens 

ägarstruktur, där Ding et al. (2008) shareholder-modell beskriver dagens distanserade 

aktieägare som kortsiktiga och därför kräver snabba framsteg. De bevis studien finner att 

nytillträdda VD:ar genomför större nedskrivningar under det inledande året kan därmed i 

enlighet med Wells (2002) och Masters-Stout et al. (2008) vara ett försök att senare framstå 

som mer framgångsrik. Något som också DeAngelo (1988) menar är viktigt för att erhålla 
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aktieägarnas förtroende.   

 

Jensen och Meckling (1976) beskriver att ekonomiska ersättningar ger företagsledare 

incitament att agera enligt intressenternas intressen, vilket minimerar agentkostnader. 

Däremot kan VD:ns ekonomiska incitament få motsatt effekt eftersom Wells (2002) menar 

att ersättningar frambringar motiv för VD:n att genomföra big bath för att erhålla belöningen. 

De ekonomiska motiven bör därmed öka i företag och länder med stora bonussystem och 

höga ersättningar till företagsledare, vilket i sin tur bör innebära ökad risk för big bath-

manipulation. Det är intressant att såväl denna studie på den svenska marknaden som Wells 

(2002) australiensiska studie indikerar att big bath sker i samband med VD-byten, även fast 

Randøy och Nielsen (2002) och Wells (2002) beskriver ländernas kompensationsnivåer till 

företagsledare som relativt låga. Därmed är det osäkert hur stor påverkan ersättningens 

storlek egentligen har för motiven bakom big bath, eller om de psykologiska incitamenten 

som Walsh et al. (1991) framhäver, är mer bidragande till fenomenet. 

 

Den bakomliggande orsaken till att företagsledare ges möjlighet att redovisningstekniskt 

manipulera företagets resultat, anser vi vara den informationsasymmetri som Ding et al. 

(2008) beskriver mellan företagets ägare och ledning. Det är nästintill omöjligt som intressent 

att förstå vilka faktorer och bedömningar som påverkar företagsledningens värdering av 

goodwillposten, vilket gör det svårt att avgöra om redovisningen är trovärdig. Av liknande 

anledning hävdar Bhattacharaya et al. (2013) att informationsasymmetri är speciellt 

förknippad med goodwillposten. Eftersom studien indikerar att nedskrivningar av goodwill 

används som ett verktyg för big bath, stöds Hu et al. (2014) påstående om ett positivt 

samband mellan informationsasymmetri och earnings management. Därmed styrks Carlin 

och Finch (2009) misstankar om att flexibiliteten i redovisningsstandarden IFRS 3 och IAS 

36 kan bidra till att försämra de finansiella rapporternas kvalitet och tillförlitlighet. En effekt 

som är raka motsatsen till IFRS 3 och IAS 36 syfte, att öka transparensen i redovisningen 

(Laux & Lautz, 2009). 

 

6. Slutsats  

Studien undersöker sambandet mellan stora goodwillnedskrivningar och VD-byte, för att 

därmed utreda om det finns indikationer på att big bath förekommer på Stockholmsbörsen. 

Det empiriska resultatet visar att nedskrivningarnas genomsnittliga storlek är större i företag 
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med nytillträdd VD än i företag med kvarsittande VD. Skillnaden säkerställs statistiskt på 

fem procents signifikansnivå med Mann Whitney test, vilket även stöds av robusthetstestet. 

Därmed realiserar nytillträdda VD:ar större engångsförluster genom goodwillnedskrivningar 

och påverkar resultatet mer negativt, vilket tyder på big bath. Studien finner även ett positivt 

samband mellan variablerna big bath och VD-byte i Chi-Square testet och Fishers exakta test. 

Sambandet blir än mer tydligt i robusthetstesten när operationaliseringsgränsen för big bath 

höjs till tre respektive fem procent av företagets totala tillgångar. Vid cutoff-gränsen fem 

procent noteras även att majoriteten av big bath-nedskrivningarna genomförts i samband med 

VD-byte.  

 

Undersökningen accepterar således båda forskningshypotesernas alternativhypoteser och 

indikerar att nytillträdda verkställande direktörer använder stora goodwillnedskrivningar som 

verktyg för manipulera resultatet negativt. Därmed finner studien indikationer på att big bath 

förekommer på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Det går däremot inte med säkerhet att 

konstatera förekomsten av big bath genom goodwillnedskrivningar eftersom många faktorer 

kan påverka nedskrivningsbeslutet. De bakomliggande faktorerna är svåra att kartlägga på 

grund av den informationsasymmetri som föreligger mellan företagen och intressenterna, 

vilket begränsar undersökningen. Utifrån studiens resultat och den osäkerhet som 

nedskrivningsprövning av goodwill medför, ställer vi oss vidare kritiska till goodwillpostens 

tillförlitlighet i de finansiella rapporterna.  

 

6.1 Förslag på vidare forskning  

Denna studie finner indikationer på att big bath förekommer genom stora 

goodwillnedskrivningar i samband med VD-byte. Däremot anser vi att det behöver 

genomföras mer omfattande studier för att med större säkerhet kunna påstå att big bath 

förekommer. Eftersom IFRS 3 och IAS 36 tillämpas av samtliga börsnoterade företag inom 

EU vore det intressant att utöka urvalet och studera fler länders goodwillnedskrivningar och 

VD-byten. Att sedan jämföra ländernas och branschers resultat anser vi vara av intresse för 

såväl lagstiftare, investerare och revisorer. 

 

Studien utelämnar många variabler och tar inte hänsyn till andra faktorer som kan påverka 

undersökningens resultat. Med bakgrund av att omständigheterna kring VD-byten kan ha en 

inverkan på nedskrivningsbeslut, vore det intressant att studera skillnader i 
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goodwillnedskrivningar beroende på om VD-bytet sker frivilligt eller inte, och om den 

avgående VD:n vidhåller en roll i företaget. Därtill är andra variabler som kan användas som 

verktyg för big bath relevanta att utforska, för att se om resultaten överensstämmer med 

denna studie. Det är också av intresse att komplettera en kvantitativ big bath-studie med 

intervjuer med företagsrepresentanter och revisorer, för att få en fördjupad inblick i deras 

tolkning av situationen. Därigenom närmar sig studien de bakomliggande orsakerna till de 

stora goodwillnedskrivningarna och utreder indikationerna av big bath. 
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8. Appendix 

Figur 4  
Normal Probability Plot av goodwillnedskrivningarnas fördelning för populationen VD-byte. 

 
 

Figur 5 

Normal Probability Plot av goodwillnedskrivningarnas fördelning för populationen ej VD-byte. 
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Figur 6  
Test av varianserna för goodwillnedskrivningarna i grupperna. 

 
 

Tabell 7  
Deskriptiv statistik för populationernas goodwillnedskrivningar i förhållande till totala tillgångar. 

Descriptive Statistics: GWN 
 
Variable  VD        N  Mean   StDev    Minimum   Q1      Median    Q3 
GWN    VD-byte      57    0,0844   0,1718   0,0000   0,0005   0,0138   0,0890 
       Ej VD-byte  150    0,0286   0,0807   0,0000   0,00072  0,00274  0,02138 
 
Variable  VD       Maximum    Skewness  Kurtosis 
GWN    VD-byte   0,9742   3,63    15,15 
       Ej VD-byte   0,67961   5,50    36,52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
33 

Figur 7  
Boxplot-diagram som beskriver spridningen av goodwillnedskrivningarna i förhållande till företagets totala 

tillgångar för båda grupperna. 

 
 
 

Tabell 8  
Sammanställning av Chi-Square testet som undersöker sambandet mellan VD-byte och big bath. Big bath 

definieras som en goodwillnedskrivning som överstiger en procent av företagets tillgångar. 

Tabulated statistics: VD; GWN 1% 
Rows: VD   Columns: GWN 
                     Ej Big 
           Big Bath Bath   All 
 
Ej VD-byte    47   103   150 
              55,07    94,93   150,00 
              1,183    0,686    * 
 
VD-byte       29    28    57 
              20,93    36,07    57,00 
              3,114    1,806    * 
 
All           76   131   207 
               
Cell Contents:   Count 
                 Expected count 
                 Contribution to Chi-square 
Pearson Chi-Square = 6,790; DF = 1; P-Value = 0,009 
Likelihood Ratio Chi-Square = 6,649; DF = 1; P-Value = 0,010 
Fisher's exact test: P-Value =  0,0149808 

 


