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SAMMANDRAG 

Den 1 januari år 2005 blev det obligatoriskt för EU-medlemmarnas börsnoterade bolag att 

redovisa enligt IASB:s redovisningsstandard IFRS. Införandet innebar genom IAS 36 att en årlig 

nedskrivningsprövning av goodwill ersatte årliga avskrivningar av goodwill. I praktiken har IAS 

36 gett företagen möjlighet att tolka och därmed tillämpa IAS 36 på olika sätt; en neutral 

respektive subjektiv användning. Vid en neutral användning sker nedskrivningen av goodwill vid 

en faktisk värdeminskning av företagets goodwill, medan den subjektiva användningen utgår från 

företagsledningens egenintresse. Tidigare studier har visat att företagsledningen kommer att 

utnyttja sin handlingsfrihet om det finns agentbaserade motiv till det.  

Företagsledningens incitament att agera utifrån sitt egenintresse har förklarats genom agentteorin 

som beskriver hur separationen mellan företagsledningen och ägarna ger företagsledningen ett 

informationsövertag och därmed incitament att agera utifrån agentbaserade motiv. Denna studie 

har därmed undersökt om tre agentbaserade motiv kan förklara nedskrivningar av goodwill enligt 

IAS 36; (1) andelen goodwill i företaget, (2) resultatets påverkan samt (3) tillträdandet av en ny 

VD.  

Denna studie har haft en kvantitativ longitudinell forskningsdesign och har undersökt företag som 

var noterade på Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 2005-2010 och som skrivit ned goodwill. 

Kvantitativa data har inhämtats från företagens årsredovisningar och använts för att beräkna de 

variabler som testat hypotesernas förklaringsvärde. 

Resultaten för hypotes 1 visade att goodwillintensiva företag tenderade att undvika en 

nedskrivning av goodwill under år 2005. Det sambandet kunde inte visas under senare år. Det 

samband som visades mellan ett negativt resultat och goodwillnedskrivning i enlighet med 

hypotes 2 under åren 2005-2007 bör tolkas med försiktighet till följd av få antal observationer. 

Resultatet för år 2008, då fler observationer fanns att tillgå, överensstämde även med hypotesen. 

Sambandet kunde dock inte visas för senare år. För hypotes 3 och tillträdandet av en ny VD 

kunde ett samband utläsas för några år. Däremot kunde inte hela tidsperioden bekräfta ett 

samband mellan en ny VD och större nedskrivningar av goodwill. 

De resultat som gavs av hypotes 1 kan möjligtvis förklaras med att aktiemarknaden inte reagerar 

lika starkt på företagets nedskrivningar av goodwill efter införandet av IAS 36 i och med att 

verkliga värden är mindre tillförlitliga än historiska värden. Resultaten för hypotes 2 gav inte 

argument för att ett negativt resultat ger företagsledningen motiv att skriva ned goodwill som en 

del av big bath accounting. Resultaten i sin helhet indikerar även att finanskrisen inte haft en 

avgörande effekt på företagens nedskrivningar av goodwill vid ett negativt resultat. Till följd av 

resultaten i hypotes 3 ifrågasätter denna studie hållbarheten i teorin big bath accounting vid 

nedskrivningar av goodwill i svenska börsnoterade företag. 

 

Nyckelord: Agentteorin, big bath accounting, goodwill, goodwillnedskrivning, IAS 36, 

nedskrivning av goodwill 
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FÖRKORTNINGAR 

CAPM - Capital Asset Pricing Model 

FoU - Forskning och Utveckling 

GAAP - Generally Accepted Accounting Principles 

IAS - International Accounting Standards 

IASB - International Accounting Standards Board 

IB - Ingående balans 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

IQR - Interquartile Range 

SFAS - Statement of Financial Accounting Standards 

UB - Utgående balans 

ÅRL - Årsredovisningslagen 

 

DEFINITIONER 

Noterad - börsnoterad på Nasdaq OMX Stockholm 

Företag - Om inget annat anges avses hela koncernen, inte moderbolaget. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Problembakgrund 

Den 1 januari år 2005 blev det obligatoriskt för EU-medlemmarnas börsnoterade bolag att 

redovisa enligt IASB:s redovisningsstandard IFRS (Chiapello & Medjad, 2009). Tillämpningen 

av IFRS innebar en övergång från ett regelbaserat till principbaserat redovisningssystem med 

ökad flexibilitet (Carmona & Trombetta, 2008). Ett uttryck för detta är hur värdering till verkligt 

värde fått större utrymme för att ge en mer relevant information vid ekonomiskt beslutsfattande 

(Laux & Leuz, 2009).  

I enlighet med övergången mot verkligt värde strävar IAS 36 efter att tillgångar inte bokförs 

högre än sitt återvinningsvärde. Av den anledningen måste företag utföra en 

nedskrivningsprövning om det finns indikationer på att en tillgång har minskat i värde. 

Immateriella tillgångar undantas dock från andra tillgångar och måste nedskrivningsprövas 

årligen (Melville, 2009). 

En sådan immateriell tillgång är goodwill. Det finns två slag av goodwill; internt genererad 

goodwill och förvärvad goodwill. Internt genererad goodwill uppstår bl.a. i och med att företaget 

har ett starkt varumärke och starka kundrelationer. Denna typ av goodwill är dock svår att mäta 

på ett tillförlitligt sätt och IAS 38 tillåter därför inte internt genererad goodwill att redovisas som 

en tillgång. Kostnaden för förvärvad goodwill kan däremot mätas på ett tillförlitligt sätt. 

Förvärvad goodwill utgör då skillnaden mellan det förvärvade egna kapitalet och den faktiska 

investeringen. Av den anledningen erkänns förvärvad goodwill som en tillgång enligt IFRS 3 

(Melville, 2009). 

Innan IAS 36 reglerades förvärvad goodwill enligt IAS 22. Standarden innebar att företagen 

kunde göra en avskrivning av goodwill under maximalt 20 år. Avskrivningsperioden kunde 

dessutom förlängas i det fall en årlig nedskrivningsprövning utfördes av företagets förvärvade 

goodwill (Thorell, 2004). För de svenska börsnoterade företag som inte implementerade IFRS 

innan år 2005 förordade ÅRL att den maximala nyttjandeperioden för att skriva av goodwill var 

fem år, i det fall företaget inte kunde visa på en längre nyttjandeperiod. I praktiken innebar detta 

att det inte fanns någon begränsning av antalet år som företagen kunde skriva av goodwill. 

Redovisningsrådet samt FAR:s redovisningskommitté var kritiska till detta. Redovisningsrådet 

accepterade därför en nyttjandeperiod om maximalt 20 år (Artsberg, 2005). Det obligatoriska 

införandet av IAS 36 och IFRS 3 i svenska börsnoterade bolag år 2005 innebar att företagen 

istället för att skriva av goodwill under en bestämd nyttjandeperiod utför en årlig 

nedskrivningsprövning av företagets förvärvade goodwill (Melville, 2009).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Goodwill beskrevs redan i slutet av 1800-talet som opålitligt, riskabelt och abstrakt (Carlin & 

Finch, 2009). Medan det verkliga värdet vid nedskrivningsprövningen av goodwill ger 
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användarna av den finansiella informationen en större möjlighet att förutspå företagets framtida 

vinst och kassaflöde, riktar en studie av Jarva (2009) kritik mot huruvida goodwill ger en 

tillförlitlig redovisning. Med tillförlitlighet avses att den finansiella informationen är neutral och 

återspeglar verkligheten. Det förutsätter att företagen är neutrala i sin användning av 

redovisningsstandarder och inte ger en missvisande bild av företagets ekonomiska situation 

(Smith, 2006). Jarva (2009) menar att införandet av IFRS i svenska börsnoterade bolag och 

flexibiliteten vid bokföring till verkligt värde har gett företagen möjlighet att använda subjektiva 

värderingsmodeller vid nedskrivningsprövningen av goodwill. IFRS principbaserade karaktär har 

därför gett företagen utrymme att tolka och därmed tillämpa IAS 36 på olika sätt. Problematiken 

tar sig därmed uttryck i företagsledningens möjlighet till en neutral respektive subjektiv 

användning av IAS 36. Vid en neutral användning sker nedskrivningen av goodwill vid en faktisk 

värdeminskning av företagets goodwill, medan den subjektiva användningen snarare utgår från 

företagsledningens egenintresse.  

Cooper och Robson (2006) utvecklar i sammanhanget att användningen av 

redovisningsstandarder i praktiken ger företagsledningen en stor frihet. Friheten ger 

företagsledningen incitament att manipulera företagets finansiella rapporter för att t.ex. öka 

företagsledningens löner, bonusar och aktieoptioner (Fields et al., 2001). En tidigare studie av 

Lilien och Pastena (1981) visade på hur den specifika användningen av en redovisningsstandard 

kan få väsentliga effekter på företagets nettoinkomst, försäljningsintäkter och balansomslutning. 

Utrymmet för en subjektiv användning riskerar att ge företagen incitament att förmedla en mer 

gynnsam bild av företagets finansiella ställning än vad som är korrekt (Ekberg & Lorentzon, 

2007). I enlighet med agentteorin kommer företagsledningen att utnyttja sin handlingsfrihet om 

det finns agentbaserade motiv till det. Det utrymme som verkligt värde ger till ökad relevans 

riskerar därmed att minska den ekonomiska informationens tillförlitlighet (Watts, 2003). 

Sammantaget talar ovan resonemang för att företagsledningens handlingsfrihet vid användningen 

av IAS 36 ger utrymme för agentbaserade motiv vid nedskrivningen av goodwill. Resultaten i en 

studie av Hamberg m.fl. (2009) indikerade exempelvis att företag med en betydande andel 

goodwill tenderade att undvika goodwillnedskrivningar. Andra studier har visat på det motsatta 

beteendet från företagsledningen, dvs. att företagsledningen agerar för att göra nedskrivningar av 

goodwill. Företagets beteende att påföra kostnader ett år för att i framtiden kunna visa på ett 

förbättrat resultat har i litteraturen kommit att benämnas som teorin big bath accounting 

(Ramanna & Watts, 2009). Några studier som utrett förekomsten av big bath accounting 

indikerade att ett negativt resultat påverkar ledningens incitament att skiva ned goodwill 

(Kirschenheiter & Melumad, 2001; Maijoor et al., 2009). Inom ramen för big bath accounting har 

även andra studier visat på ett samband mellan byte av VD och en större nedskrivning av 

företagets tillgångar (Cotter et al., 1998; Francis et al., 1996). Utifrån tidigare forskning om 

agentbaserade motiv utreder denna studie om (1) andelen goodwill i företaget, (2) resultatets 

påverkan samt (3) tillträdandet av en ny VD kan förklara nedskrivningar av goodwill enligt IAS 

36 i svenska börsnoterade företag. Studien omfattar åren sedan införandet av IFRS, dvs. åren 

2005-2010.  
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Behovet av denna studie ges bl.a. av Cooper och Robson (2006) som uppmuntrar till att utreda 

hur och till vilken grad företagsledningar använder flexibla redovisningsstandarder för att skapa 

det resultat företagsledningen önskar. De menar dock att det är tid att studera detta utifrån ett 

bredare perspektiv än agentbaserade motiv från företagsledningen. Vad Cooper och Robson inte 

visste var att en finanskris skulle bryta ut år 2008. En studie av goodwillnedskrivningar i 

amerikanska företag visade exempelvis på att nedskrivningar av goodwill under år 2008 uppgick 

till 188 miljarder dollar. Det kan jämföras med 54 miljarder dollar år 2007 och 26 miljarder dollar 

år 2009 (Duff and Phelps & FERF, 2010). Däremot skrev bara 37 svenska börsnoterade bolag 

ned goodwill under år 2008 och till ett värde av endast 1,5 procent av total goodwill. 

Motsvarande i USA under samma period var 30 procent av total goodwill (Gauffin, 2010). 

Behovet av denna studie uppstår därmed i att perioden sedan införandet av IFRS år 2005 både 

omfattar en högkonjunktur och en djup finansiell kris. Även Ramanna och Watts (2011) 

uppmuntrar till att studera beslutsfattande vid nedskrivningar av goodwill under den finansiella 

krisen med förklaring att krisen innebar en dramatisk påverkan på kapitalmarknaden. Författarna 

menar att en sådan studie är av intresse för akademiker såväl som praktiker. Det skapar ett 

intresse av att utreda om det funnits agentbaserade motiv vid användningen av IAS 36 och 

nedskrivningar av goodwill mellan åren 2005-2010. Behovet av denna studie uppstår också i att 

det nu gått flera år sedan införandet av IFRS i svenska börsnoterade bolag år 2005 och att det är 

först nu man med större tillförlitlighet kan utreda effekterna av införandet. Flera av de studier 

som har utförts inom området för agentbaserade motiv och nedskrivningar av goodwill studerar 

perioden innan år 2008 då finanskrisen bröt ut i Sverige. Vår studie omfattar även senare år och 

utreder specifikt om agentbaserade motiv kan förklara nedskrivningar av goodwill bland svenska 

börsnoterade företag. 

Vår avsikt med denna studie är att ge ett bidrag både ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv. I 

praktiken är resultaten av intresse i och med att goodwill motsvarar stora värden i svenska 

börsnoterade företag. Under år 2008 uppgick goodwill till 613 miljarder kronor, vilket motsvarar 

ca 30 procent av företagens totala egna kapital (Gauffin, 2010). Resultaten i vår studie kan 

således ge en inblick i om agentbaserade motiv kan ifrågasätta tillförlitligheten i de stora värden 

som goodwill uppgår till inom svenska börsnoterade företag. Det ger ett bidrag framförallt till 

användarna av redovisningen såsom investerare och aktieägare. Denna studie ger vidare ett 

bidrag ur ett teoretiskt perspektiv genom att studien ifrågasätter det verkliga värdets tillförlitlighet 

vid närvaron av agentbaserade motiv. Vår studie testar dessutom hållbarheten i teorin big bath 

accounting vid nedskrivningar av goodwill i svenska börsnoterade företag. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur påverkar agentbaserade motiv svenska börsnoterade företags nedskrivning av goodwill enligt 

IAS 36? 



10 

 

1.4 Syfte 

Denna studie utreder om agentbaserade motiv kan förklara nedskrivningar av goodwill enligt IAS 

36 i svenska börsnoterade företag. 

 

1.5 Avgränsningar 

Teoretiska avgränsningar i denna studie görs till de agentbaserade motiven; (1) andel goodwill i 

företaget, (2) resultatets påverkan och (3) tillträdandet av en ny VD. Andra agentbaserade motiv 

omfattas inte av denna studie. 

Empiriska avgränsningar görs till åren 2005-2010 och företag noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm som redovisar enligt IFRS. Ytterligare empirisk avgränsning görs från företag som 

haft brutet räkenskapsår och som inte redovisat respektive inte gjort någon nedskrivning av 

goodwill. 

Studien avgränsas från internt genererad goodwill enligt IAS 38 och behandlar endast förvärvad 

goodwill enligt IFRS 3.  
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2. BAKGRUND 

I följande avsnitt ges en bakgrund till redovisningsstandarderna IFRS 3 samt IAS 36. IFRS 3 

reglerar hur goodwill vid företagsförvärv ska upptas i koncernens balansräkning och IAS 36 

reglerar nedskrivningsprövningen av goodwill. 

 

2.1 IFRS 3 Företagsförvärv 

Företagsförvärv regleras enligt IFRS 3. Ett företagsförvärv uppstår i samband med att ett företag 

har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande i ett annat företag. Det innebär normalt att det 

förvärvande företaget (moderbolaget) äger mer än 50 procent av aktiekapitalet i det förvärvade 

företaget (dotterbolaget). Ett bestämmande inflytande kan även uppstå trots en ägarandel som är 

mindre än 50 procent. Inflytandet kan då vara en följd av stadgar och avtal eller av annat slag 

som innebär att moderbolaget har ett bestämmande inflytande över dotterbolaget. Tillsammans 

bildar moderbolaget och dess dotterbolag en koncern. Moderbolaget ansvarar för att upprätta en 

koncernredovisning som visar den finansiella prestationen och positionen för koncernen som 

helhet (Melville, 2009). 

I enlighet med IFRS 3 uppstår förvärvad goodwill om moderbolagets investering i dotterbolaget 

överstiger det förvärvade egna kapitalet i dotterbolaget. Förvärvad goodwill definieras i IFRS 3 

som en tillgång som motsvarar de framtida ekonomiska intäkterna som uppkommer från 

förvärvade tillgångar vid företagsförvärv som inte är individuellt identifierade och separat 

erkända. Eventuell förvärvad goodwill upptas som en tillgång i koncernens balansräkning. I det 

fall investeringen understiger det förvärvade egna kapitalet i dotterbolaget uppstår däremot en 

negativ goodwill som redovisas som en intäkt i moderbolagets resultaträkning (Melville, 2009). 

 

2.2 IAS 36 Nedskrivningar 

IAS 36 reglerar nedskrivningsprövningen av tillgångar och säkerställer att tillgångar inte bokförs 

till ett högre belopp än sitt återvinningsvärde. Återvinningsvärdet motsvarar det belopp som kan 

fås genom försäljning eller användning av en tillgång eller kassagenerande enhet. En 

kassagenerande enhet är den minsta grupp av identifierbara tillgångar som genererar ett ingående 

kassaflöde. Återvinningsvärdet kan med andra ord beskrivas som det högsta av 

nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet fås genom att diskontera de 

kassaflöden som tillgången eller den kassagenerande enheten förväntas generera i framtiden 

(Melville, 2009). 

I det fall återvinningsvärdet understiger tillgången eller den kassagenerande enhetens bokförda 

värde uppstår ett nedskrivningsbehov. Värdeminskningen motsvarar då det belopp som det 

bokförda värdet överstiger återvinningsvärdet. IAS 36 förordar att en nedskrivningsprövning 

utförs årligen av goodwill och immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod. 

Nedskrivningsprövningen av andra tillgångar sker istället då det finns indikationer på en faktisk 

värdeminskning. Vid nedskrivningsprövningen enligt IAS 36 fördelas goodwill mellan 

kassagenerande enheter. Vid en värdeminskning inom en kassagenerande enhet reduceras 
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goodwill före andra tillgångar. Nedskrivningen av goodwill redovisas då som en kostnad i 

koncernens resultaträkning.  IAS 36 särskiljer också goodwill från andra tillgångar då 

återvinningsvärdet överstiger det bokförda värdet efter en tidigare nedskrivning. Medan en 

nedskrivning kan återföras för andra tillgångar är nedskrivningar av goodwill permanenta 

(Melville, 2009). 
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3. TEORI 

I detta avsnitt ges en teoretisk genomgång av hur IAS 36 ger utrymme för agentbaserade motiv 

och hur företagsledningen agerar enligt sitt egenintresse i enlighet med agentteorin. En 

redogörelse ges även för hur agentbaserade motiv ger möjligheten till en subjektiv nedskrivning i 

praktiken. Därefter ges en genomgång av tidigare studier om de tre agentbaserade motiven (1) 

andelen goodwill i företaget, (2) resultatets påverkan samt (3) tillträdandet av en ny VD. En 

sammanfattning följer därefter av teoriavsnittet. Avslutningsvis utformas hypoteser som har sin 

utgångspunkt i de tre agentbaserade motiven. 

 

3.1 Utrymme för agentbaserade motiv i IAS 36 

3.1.1 Subjektiv nedskrivning av goodwill 

Sedan 1960-talet har goodwill fått stort utrymme i forskningen (Ramanna & Watts, 2011) och 

beskrivs både som komplex och kontroversiell (Hamberg et al. 2009; Lhaopadchan, 2010). Wyatt 

m.fl. (2001) förklarar komplexiteten i immateriella tillgångar med att de är unika till sin natur och 

ofta svåra att särskilja från företagets underliggande affärsmodell och verksamhet. Trots 

komplexiteten i värderingen av goodwill innebar införandet av IAS 36 år 2005 att goodwill 

nedskrivningsprövas årligen istället för att skrivas av. Komplexiteten i värderingen av goodwill 

har gett företagsledningen ett informationsövertag gentemot ägarna (Carlin & Finch, 2008). 

Övergången till en årlig nedskrivningsprövning enligt IAS 36 har också gett företagsledningen en 

ökad handlingsfrihet i form av subjektiva värderingsmodeller (Jarva, 2009). Watts (2003) menar 

att företagsledningen kommer att utnyttja sin handlingsfrihet om det finns agentbaserade motiv 

att göra det. Lhaopadchan (2010) följer samma spår och menar att företagsledningens incitament 

är den viktigaste avgörande faktorn vid beslut om en nedskrivning. Författaren utvecklar också 

att i och med att en nedskrivning av goodwill kommer att påverka resultatet negativt innevarande 

period finns incitament för företagsledningen att undvika och därmed välja tidpunkten för 

nedskrivningen av goodwill. 

Ett teoretiskt perspektiv som förklarar varför företagsledningens agerar enligt sitt egenintresse är 

agentteorin som beskriver relationen mellan principal och agent. Berk & DeMarzo (2007) 

förklarar hur agenten i ett företag motsvarar företagsledningen medan principalen är företagets 

aktieägare. Relationen består i att företagsledningen är anställd för att agera i aktieägarnas 

intresse. Till följd av separationen mellan ägande och kontroll i företaget agerar dock 

företagsledningen enligt agentteorin först och främst utifrån sitt egenintresse. Separationen 

innebär att företagsledningen har ett informationsövertag mot aktieägarna. Det gör att 

företagsledningen saknar incitament att agera enligt aktieägarnas intressen om de inte 

överensstämmer med företagsledningens egenintresse. Separationen mellan ägarna och 

företagsledningen ger ledningen ett större utrymme att agera utifrån sitt egenintresse. Det innebär 

exempelvis att belöningssystem inom ett företag ger företagsledningen incitament att öka 

företagets vinst och på så vis agera som kortsiktiga investerare (Ding et al., 2008). 
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För att motverka informationsasymmetrin mellan ägarna och företagsledningen finns revisorer 

som granskar om den ekonomiska information som företagsledningen förmedlar till ägarna är 

tillförlitlig. Revisionen av förvärvad goodwill är dock tidskrävande och komplicerad. Det innebär 

att en omfattande granskning krävs av revisorer för att säkerställa att företagets ekonomiska 

information är tillförlitlig (Gowthorpe & Amat, 2005). Exempelvis uppstår svårigheter i att 

fastställa det verkliga värdet för kassagenererande enheter (Dagwell et al., 2007). 

Företagsledningens medvetenhet om svårigheterna för revisorer att finna oegentligheter vid 

bokföring av goodwill ger utrymme för en kreativ bokföring från företagsledningen. Det 

försvårar möjligheten för revisorer att upptäcka felaktigheter i företagets redovisning av goodwill 

(Gowthorpe & Amat, 2005). 

 

3.1.2 Möjligheten till en subjektiv nedskrivning av goodwill i praktiken 

Företaget kan hävda att nettoförsäljningsvärdet för goodwill inte går att beräkna och då används 

nyttjandevärdet för att bestämma återvinningsvärdet. Den subjektiva beräkningen av 

nyttjandevärdet ger företagsledningen utrymme att manipulera företagets goodwill. Genom högre 

förväntningar om framtida kassflöde eller genom att använda en lägre diskonteringsränta ges ett 

högre nyttjandevärde. Det högre nyttjandevärdet innebär då att skillnaden mellan 

återvinningsvärdet och det bokförda värdet för företagets goodwill blir mindre och företaget kan 

på så vis undvika en nedskrivning av goodwill. Motsatsvis ger företagsledningens subjektiva 

värderingsmodeller utrymme att beräkna ett lägre nyttjandevärde som ger en större nedskrivning 

av goodwill (Dagwell et al., 2007). 

En studie som bekräftar agentbaserade motiv bakom att företag undviker nedskrivning av 

goodwill utfördes av Carlin och Finch (2009). Författarna testade huruvida företag agerat 

opportunistiskt genom att manipulera diskonteringsräntan vid nedskrivningen av goodwill. 

Studien omfattade australiska företag som införde IFRS år 2005 och Carlin och Finch jämförde 

företagens diskonteringsränta med den diskonteringsränta författarna på egen hand beräknat 

genom CAPM-formeln. Utgångspunkten i studien var att företaget agerat opportunistiskt om 

företagets diskonteringsränta skilde sig mer än 150 räntepunkter från den som författarna själva 

beräknat fram. Resultaten i studien visade att 70 procent av företagen manipulerat sin 

diskonteringsränta och således agerat opportunistiskt. Av dessa hade 16 procent av företagen valt 

för höga diskonteringsräntor, medan 54 procent för låga. Carlin och Finch studie har dock mött 

kritik i och med att CAPM-formeln kan vara ett missvisande mått för att beräkna företagets 

diskonteringsränta (Gallery, 2009).  

 



15 

 

3.2 Agentbaserade motiv som påverkar företagets nedskrivning av goodwill 

I detta avsnitt kommer vi att identifiera tre agentbaserade motiv som påverkar företagsledningens 

beteende vid nedskrivningen av goodwill enligt IAS 36; (1) andelen goodwill i företag, (2) 

resultatets påverkan samt (3) tillträdandet av en ny VD. 

 

3.2.1 Andelen goodwill i företaget 

En neutral användning av IAS 36 innebär att företagsledningen utför en nedskrivning av goodwill 

i det fall en faktisk värdeminskning av goodwill skett. Flera studier har dock studerat vilka 

agentbaserade motiv som finns för företagsledningen att frångå en neutral roll och undvika 

nedskrivningar av goodwill. Enligt en studie av Hayne och Hughes (2006) släpar nedskrivningar 

av goodwill efter den faktiska försämringen med i genomsnitt tre till fyra år och att det för 

uppemot en tredjedel av företagen kan vara så mycket som tio år. 

Beatty och Weber (2006) studerade om agentbaserade motiv kunde förklara att amerikanska 

företag undvek nedskrivningar av goodwill vid införandet av SFAS 142. SFAS 142 är nära 

identisk med IAS 36 (Jarva, 2009) och därför kan resultaten även användas som underlag i denna 

studie. Utifrån en genomgång av tidigare forskning menar Beatty och Weber (2006) att 

företagsledningen bl.a. undviker en nedskrivning av goodwill i och med att det kommer att 

påverka företagets balans- och resultaträkning negativt. Det ger företaget en svagare soliditet, 

vilket försvårar företagets möjlighet att attrahera nya investerare. Författarna menar också att 

företagsledningen undviker en nedskrivning av goodwill i och med att företagens bonussystem 

kan vara kopplade till flera av de finansiella mått som påverkas av en nedskrivning. Beatty och 

Weber förklarar vidare att i det fall företagets notering på börsen är ostadig riskerar en 

nedskrivning av goodwill att ytterligare bidra till att företaget avnoteras. Samtidigt kan 

nedskrivningens negativa påverkan på företagets tillgångar innebära att analytiker nedvärderar 

värdet på företaget.  

Hamberg m.fl. (2009) utredde införandet av IFRS 3 och IAS 36 i svenska börsnoterade bolag. 

Resultaten i studien indikerade att aktiekurserna i företag med stora andelar goodwill steg kraftigt 

månaderna efter införandet. Författarna förklarade detta med att investerare fokuserar på 

företagets resultat och därför uppfattade företag med en stor andel goodwill som mer attraktiva. 

Företag med en större andel goodwill kommer nämligen att uppvisa en större ökning av resultatet 

i och med att kostnaderna för tidigare års avskrivningar av goodwill minskar. Resultaten i studien 

indikerade därtill att goodwillintensiva företag undvek nedskrivningar av goodwill vid införandet 

av IFRS för att möta investerarnas förväntningar om ett bättre resultat. Bens m.fl. (2007) menar 

däremot att aktiemarknadens reaktioner på företagens nedskrivningar av goodwill minskat sedan 

övergången till årliga nedskrivningsprövningar. Enligt författarna kan detta vara ett tecken på att 

investerarna anser att information som bygger på verkliga värden är mindre tillförlitlig än 

information som baseras på historiska värden.  
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3.2.2 Resultatets påverkan  

Istället för att företagsledningen undviker en nedskrivning av goodwill finns studier som 

indikerar att företaget under vissa förutsättningar skriver ned goodwill utifrån agentbaserade 

motiv. En teori som redogör för företagsledningens agentbaserade motiv att skriva ned goodwill 

är big bath accounting. Enligt teorin påför företaget resultaträkningen högre kostnader under ett 

år för att i framtiden kunna åtnjuta förbättrade resultat. Det ger en större skillnad mellan det 

sämre och de bättre årens resultat. Vid en jämförelse med det sämre årets resultat framstår således 

de bättre årens resultat som ännu bättre. Då en faktisk värdeminskning av företagets goodwill 

inträffar ställs inte heller samma krav på företagsledningen att utföra en ytterligare nedskrivning 

(Ramanna & Watts, 2009). Det bokförda värdet för goodwill motsvarar nämligen redan dess 

verkliga värde.  

I enlighet med teorin big bath accounting visade Kirschenheiter och Melumad (2001) att flera 

företag som uppvisat ett sämre resultat än förväntat tar på sig ytterligare kostnader för att i 

framtiden kunna visa på ett bättre resultat. Maijoor m.fl. (2009) studerade detta beteende för 

nedskrivningar av goodwill i 15 olika EU-länder under åren 2005-2006. Studien indikerar i likhet 

med Kirschenheiter och Melumads studie att företagsledningen vid ett sämre resultat än förväntat 

passar på att skriva ned goodwill ytterligare. 

 

3.2.3 Tillträdandet av en ny VD 

Ett annat motiv som ryms inom ramen för big bath accounting är tillträdandet av en ny VD. 

Francis m.fl. (1996) studerade vilka faktorer som påverkar företagets nedskrivningar av tillgångar 

och kunde visa ett samband mellan nedskrivningar och förändringar i företagsledningen. Cotter 

m.fl. (1998) studerade ett liknande samband. Resultaten i författarnas studie indikerar att företag 

med en nytillträdd VD utför en större nedskrivning av företagets tillgångar, framförallt om VD:n 

rekryterats externt. Genom att den nye VD:n agerar för att skriva ned goodwill i ett tidigt skede 

kan nämligen förlusten under första året härledas till den tidigare VD:n. 

Den nye VD:ns incitament att skriva ned goodwill kan även belysas ur ett annat perspektiv. 

Studier har visat på att en företagsledning som varit involverad i ett företagsförvärv är ovilliga att 

skriva ned goodwill (Beatty & Weber, 2006; Hayn & Hughes, 2006). En nedskrivning av 

goodwill skulle nämligen visa att VD:n gjort en felbedömning av det förvärvda företagets värde. 

Av den anledningen undviker VD:n att göra en nedskrivning av goodwill. Den nytillträdde VD:ns 

incitament att skriva ned goodwill kan därmed bero på en faktisk värdeminskning snarare än 

agentbaserade motiv. 

 

3.3 Sammanfattning av teoriavsnittet 

Sammanfattningsvis beskriver teoriavsnittet hur företagsledningen genom införandet av IFRS i 

svenska börsnoterade företag getts utrymme att frångå en neutral användning av IAS 36. Istället 

har företagsledningens ökade handlingsfrihet vid nedskrivningsprövningen av goodwill gett 

utrymme för en subjektiv användning av IAS 36. Företagsledningens motiv att agera utifrån sitt 
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egenintresse har närmare förklarats genom agentteorin. Av teorin framgår att separationen mellan 

ägarna och företagsledningen ger företagsledningen tillgång till asymmetrisk information. Det 

gör att företagsledningen saknar incitament att agera enligt ägarnas intressen om de inte 

överensstämmer med sitt egenintresse.  

De agentbaserade motiv från företagsledningen som framgår i teoriavsnittet är (1) andelen 

goodwill i företaget, (2) resultatets påverkan samt (3) tillträdandet av en ny VD.  

Motiv 1 förklarar att den relativa nedskrivningen av goodwill kommer få en större effekt på 

balansräkningen i goodwillintensiva företag än i företag med mindre andel goodwill. 

Företagsledningen i företag med stor andel goodwill kommer att undvika en nedskrivning i och 

med att det påverkar företagets möjlighet att attrahera nya investerare samt reducerar 

företagsledningens möjlighet till ersättningar vid förekomsten av bonussystem.  

Motiven 2 och 3 har sin utgångspunkt i teorin big bath accounting. Enligt teorin påför företaget 

resultaträkningen högre kostnader under ett år för att i framtiden kunna åtnjuta förbättrade 

resultat. Motiv 2 förklarar att företagsledningen skriver ned goodwill vid ett ovanligt dåligt 

resultat, medan motiv 3 förklarar att en nytillträdd VD agerar för att skriva ned goodwill i och 

med att förlusten under det första året kan härledas till den tidigare VD:n.  

Teoriavsnittet kan sammanfattas i följande analysmodell: 

 

 
Figur 3.1 Analysmodell. 
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3.4 Hypoteser 

I detta avsnitt utformas tre hypoteser utifrån tidigare forskning om agentbaserade motiv (se 

avsnitt 3.2); (1) andelen goodwill i företaget, (2) resultatets påverkan samt (3) tillträdandet av en 

ny VD. En kort bakgrund och motivering till utformningen av respektive hypotes ges. 

 

3.4.1 Hypotes 1: Andelen goodwill i företaget 

Tidigare i teoriavsnittet redogjordes för hur företagsledningen i goodwillintensiva företag har 

incitament att undvika nedskrivningar av goodwill och således frångå en neutral användning av 

IAS 36. En del studier har visat att företagsledningen undviker nedskrivningar av goodwill bl.a. 

för att det påverkar företagets möjlighet att attrahera nya investerare (Beatty & Weber, 2006; 

Hamberg et al., 2009). En nedskrivning riskerar dessutom att reducera företagsledningens 

ersättningar vid bonussystem (Beatty & Weber, 2006). I goodwillintensiva företag kommer en 

relativ nedskrivning av goodwill att ge en större effekt på företagets balansräkning än 

motsvarande relativ nedskrivning i företag med mindre andel goodwill. Det talar för att företag 

med stor andel goodwill kommer att undvika en nedskrivning av goodwill. Hamberg m.fl. (2009) 

visade att så var fallet i svenska börsnoterade företag vid införandet av IFRS år 2005. Bens m.fl. 

(2007) menar dock att aktiemarknadens reaktioner på nedskrivningar av goodwill minskat till 

följd av att verkliga värden är mindre tillförlitliga än historiska värden. Till följd av den 

ytterligare tid som gått sedan införandet av IFRS samt närvaron av en finanskris skapas ett 

intresse av att testa om det finns ett samband mellan en större andel goodwill i företaget och att 

nedskrivningar av goodwill undviks. Vi ställer därmed upp följande hypotes: 

H1: Företag med en stor andel goodwill i balansräkningen skriver ned relativt mindre goodwill än 

företag med en liten andel goodwill i balansräkningen. 

H0: Det föreligger ingen skillnad i relativ nedskrivning av goodwill mellan företag som har en 

stor respektive liten andel goodwill i balansräkningen. 

 

3.4.2 Hypotes 2: Resultatets påverkan 

Tidigare studier har i enlighet med teorin för big bath accounting visat att företag med ett 

ovanligt dåligt resultat tenderat att skriva ned goodwill ytterligare för att i framtiden kunna 

åtnjuta förbättrade resultat (Kirschenheiter & Melumad, 2001; Maijoor et al, 2009). Studien av 

Maijoor m.fl. genomfördes i 15 olika EU-länder (däribland Sverige) mellan åren 2005-2006. 

Flera år har gått sedan denna studie och studien omfattar inte enbart svenska börsnoterade 

företag. Sammantaget med närvaron av en finansiell kris skapas ett intresse av att testa om 

företagets resultat påverkar storleken på nedskrivningen av goodwill. Det ger följande hypoteser: 

H1: Det finns ett samband mellan ett sämre negativt resultat och större nedskrivningar av 

goodwill. 

H0: Det finns inget samband mellan ett sämre negativt resultat och större nedskrivningar av 

goodwill. 
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3.4.3 Hypotes 3: Tillträdandet av en ny VD 

I enlighet med teorin big bath accounting kommer en nytillträdd VD att skriva ned goodwill för 

att härleda ett sämre resultat under det första året till den tidigare VD:n och för egen del åtnjuta 

bättre resultat i framtiden. Tidigare studier har visat ett samband mellan tillträdandet av en ny VD 

och nedskrivningar av företagets tillgångar (Francis et al., 1996; Cotter et al., 1998). Dessa 

studier utredde dock nedskrivningen av tillgångar och inte specifikt nedskrivningen av goodwill. 

Dessutom har lång tid gått sedan studiernas resultat. Det skapar ett intresse av att utreda om det 

finns ett samband mellan tillträdandet av en ny VD i svenska börsnoterade företag och större 

nedskrivningar av goodwill. Vi ställer därför upp följande hypotes: 

H1: Företag med VD-byte skriver ned relativt mer goodwill än företag som inte har VD-byte 

samma år. 

H0: Det föreligger ingen skillnad i relativ nedskrivning av goodwill mellan företag som har eller 

inte har haft VD-byte. 
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4. METOD 

Metodavsnittet förklarar studiens uppbyggnad och tillvägagångssätt. Inledningsvis redogör vi för 

den metod vi använt oss av samt analysnivå. Därefter förklaras populationen, hypotestesternas 

operationalisering och hur datainsamlingen utförts. Avslutningsvis ges kritik mot valet av metod 

och argument för studiens giltighet. 

 

4.1 Val av metod 

Denna studie har tagit sin utgångspunkt i tidigare känd teori som förklarar det förväntade utfallet 

för vår undersökning. Därmed har en deduktiv ansats använts. Det är en kvantitativ longitudinell 

studie i och med att kvantitativa data från de undersökta företagens årsredovisningar behandlats 

samt att studien omfattat en flerårsperiod. Analysnivån har varit på organisatorisk nivå. 

 

4.2 Population 

Vår avgränsning gällde företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 2005-2010. En 

förutsättning för att vi skulle kunna testa förklaringsvärdet i våra hypoteser var att vi fick tillgång 

till de data som återfanns i företagens årsredovisningar. I vår kvantitativa longitudinella studie 

utgjorde därför företagets årsredovisning för respektive år en observation. Studien var utformad 

som en totalundersökning. Det innebar att hela populationen undersöktes och därmed existerade 

inget urval. 

 

4.2.1 Kriterier för populationen 

I ett tidigt skede upptäckte vi svårigheter i att identifiera företag som varit noterade under en 

begränsad del av perioden mellan åren 2005-2010. Risken fanns att vi endast skulle finna en del 

av dessa företag och därför ingick inte företag som avnoterats under den undersökta perioden i 

populationen. Utgångspunkten för att identifiera den populationen vi undersökt bestod därför av 

de företag som var noterade på Nasdaq OMX Stockholm vid årsskiftet 2010-12-31 (se bilaga 1). 

En lista över dessa företag hämtades från Affärsvärldens hemsida. Antalet företag uppgick till 

252 stycken. Detta antal motsvarade därför det totala antalet potentiella observationer för 

respektive år. 

 

Gemensamma kriterier för hypoteserna 

1. Företag som inte var noterade på Nasdaq OMX Stockholm. 

Årsredovisningar där företagen inte varit noterade på Nasdaq OMX Stockholm under åren 2005-

2010 sorterades bort. Anledningen var att det endast är obligatoriskt att redovisa enligt IFRS för 

företag som är börsnoterade. För att kunna identifiera när företagen noterades på Nasdaq OMX 

Stockholm användes Skatteverkets databas Aktiehistorik. Där framgår tid för notering samt 

eventuella namnändringar för svenska noterade företag. Här bör klargöras att Nasdaq OMX 
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Nordic inkluderande Nasdaq OMX Stockholm skapades i oktober år 2006. Tidigare var 

listindelning enligt A- och O-listan. Den nya indelningen blev istället Large, Mid och Small Cap 

(Aktiespararna, 2011). Det innebar att företag som tidigare varit noterade på A- och O-listan 

identifierades som börsnoterade innan oktober år 2006.  

2. Årsredovisningar med brutet räkenskapsår. 

En jämförelse mellan företag som redovisat enligt kalenderåret 20XX-01-01 till 20XX-12-31 och 

företag med annat räkenskapsår blev missvisande. Därför sorterades årsredovisningar med brutet 

räkenskapsår bort. 

3. Företag som inte redovisat enligt IFRS. 

En del företag var samtidigt noterade på andra börser. Därför var det inte självklart att de 

redovisade enligt IFRS. Då vår studie förutsatte att företagen redovisat nedskrivningar av 

goodwill enligt IAS 36 sorterades därför företag som inte redovisat enligt IFRS bort. 

4. Företag som inte redovisat goodwill. 

I det fall företagen inte redovisat någon goodwill saknades de data som var nödvändiga för att vi 

skulle kunna testa våra hypoteser. Därmed sorterades dessa bort. 

5. Företag som inte redovisat en nedskrivning av goodwill. 

I det fall företagen inte redovisat någon nedskrivning av goodwill saknades data som var 

nödvändiga för att vi skulle kunna testa våra hypoteser. Trots att noll i nedskrivning kan ses som 

den minsta möjliga nedskrivningen av goodwill utgör det en ytterlighet som inte ger någon 

väsentlig påverkan på företagets finansiella rapporter. För de flesta observationer förklaras noll i 

nedskrivning av att en faktisk värdeminskning av goodwill inte ägt rum snarare än agentbaserade 

motiv. I enlighet med Jarva (2009) skulle därför det stora antalet observationer med noll i 

nedskrivning av goodwill ge ett missvisande resultat för populationen i övrigt. Därmed sorterades 

dessa bort. 

 

Kriterium endast aktuellt för hypotes 2 

6. Företag som inte redovisar ett negativt resultat före skatt efter att goodwill återlagts. 

En förutsättning för hypotes 2 var att företagen redovisade ett negativt resultat före skatt efter att 

ha justerat för effekterna av goodwillnedskrivningar. Företag som redovisade ett positivt resultat 

före skatt efter justeringen sorterades därför bort. 
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4.2.2 Analys av kriterier för population  

I detta avsnitt följer en redogörelse av vår analys av kriterierna för populationen. En närmare 

presentation ges i nedanstående tabell. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTALT 

Antal potentiella observationer respektive år  

(företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm 

2010-12-31) 252 252 252 252 252 252 1512 

          

Gemensamt för hypoteserna          

1. Ej noterade på Nasdaq OMX Stockholm -59 -41 -31 -21 -14 0 -166 

 193 211 221 231 238 252 1346 

        

2. Brutet räkenskapsår -17 -18 -18 -18 -18 -19 -108 

 176 193 203 213 220 233 1237 

          

3. Ej IFRS
1 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -19 

 174 190 200 210 216 229 1218 

          

4. Ingen redovisad goodwill
2 -28 -33 -37 -39 -40 -45 -222 

 146 157 163 171 176 184 996 

          

5. Ingen nedskrivning av goodwill -120 -128 -135 -135 -138 -150 -805 

POPULATION HYPOTES 1 & 3 26 29 28 36 38 34 191 

        

Hypotes 2          

6. Ej negativt resultat före skatt justerat för 

goodwillnedskrivning -22 -25 -25 -25 -22 -24 -143 

POPULATION HYPOTES 2 4 4 3 11 16 10 48 

Tabell 4.1 Kriterier för populationen åren 2005-2010. 

 

108 observationer som uppfyllde övriga kriterier sorterades bort för att de hade brutet 

räkenskapsår enligt kriterium 2. Det finns ingen anledning att misstänka ett annat samband för 

                                                 
1
 De företag som inte redovisade enligt IFRS redovisade enligt US GAAP eller Canada GAAP. 

2
 De företag som sorterades bort med anledning av att de inte redovisade någon goodwill bestod i de flesta fall av 

fastighets- och finansbolag. Flera företag som endast växer organiskt (främst FoU-företag) redovisade inte heller 

någon goodwill. 
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företag med brutet räkenskapsår och bortsorteringen av dessa observationer anses därför ha haft 

en försumbar effekt på resultatet.  

När populationen för hypotes 2 identifierats fanns få observationer kvar för respektive år. Det 

föranledde att tolkningar av resultaten för respektive år var tvungna att göras med försiktighet.  

Av det totala antalet 1512 potentiella observationer kvarstod efter att sorteringen utförts enligt 

kriterierna för populationen 191 observationer för hypoteserna 1 och 3 samt 48 observationer för 

hypotes 2. 

 

4.3 Operationalisering av hypoteser 

I detta avsnitt förklarar vi hur hypoteserna testats. Vi gör detta genom att först motivera vilka 

rådata som behövs till variablerna. Därefter förklaras hur variablerna beräknas. Avslutningsvis 

ges en förklaring till hur resultaten tolkas för respektive hypotes.  

 

4.3.1 Gemensamt för hypoteserna 

Företagen i populationen var olika stora. I undersökningen användes därför relativa mått istället 

för absoluta mått. För att få relativa mått innebar det att en procentsats beräknades för varje 

nedskrivning istället för det exakta värdet. På detta sätt gavs alla företagen samma vikt och 

beräkningarna från större företag påverkade alltså inte resultatet mer än mindre företag i 

undersökningen. 

För samtliga tre hypoteser behövde vi känna till den relativa storleken av 

goodwillnedskrivningen. Eftersom goodwill kan förvärvas och säljas under innevarande 

räkenskapsår beräknades ett snitt av ingående och utgående goodwill för året som: 

(IB goodwill + UB goodwill) / 2 = Snitt goodwill 

Den relativa storleken på goodwillnedskrivningen kunde sedan beräknas som: 

Goodwillnedskrivning / Snitt goodwill = Relativ goodwillnedskrivning 

Variabeln Relativ goodwillnedskrivning beräknades för varje observation och användes i samtliga 

av de tre hypoteserna. 

 

4.3.2 Hypotes 1: Andelen goodwill i företaget 

I hypotes 1 undersöktes om storleken på nedskrivningen av goodwill kunde förklaras av andelen 

goodwill i företaget. Därmed samlade vi in storleken på företagets goodwill. För att få en relativ 

storlek satte vi därför storleken på goodwill i relation till företagets storlek. Ett lämpligt mått på 

företagets storlek i sammanhanget är balansomslutningen. Anledningen är att goodwill alltid är 

en delmängd av balansomslutningen, dvs. en andel mellan noll och 100 procent. Eftersom 
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balansomslutningen kan öka och minska under innevarande räkenskapsår beräknades ett snitt av 

ingående och utgående balans för året. Det gav följande beräkning av variabeln: 

(IB balansomslutning + UB balansomslutning) / 2 = Snitt balansomslutning 

Den relativa storleken på goodwill beräknades sedan enligt: 

Snitt goodwill / Snitt balansomslutning = Relativ goodwillstorlek 

Variabeln Relativ goodwillstorlek beräknades för varje observation. Den redovisades på x-axeln 

mot Relativ goodwillnedskrivning på y-axeln i ett spridningsdiagram. Diagrammet tolkades 

utifrån trendlinjen för att identifiera om ett negativt eller positivt samband förelåg. Styrkan i 

sambandet testades därefter genom förklaringsgraden (R²). När R² = 1 befinner sig 

observationerna på en rät linje och det finns ett perfekt samband mellan den förklarande variabeln 

(x-axeln) och den beroende variabeln (y-axeln). När R² = 0 finns inget linjärt samband mellan 

den förklarande variabeln och den beroende variabeln (Andersson et al., 2007). 

 

4.3.3 Hypotes 2: Resultatets påverkan 

I hypotes 2 undersöktes om ett negativt resultat kunde förklara storleken på företagets 

nedskrivning av goodwill. Enligt hypotes 2 skulle ett sämre negativt resultat innebära en större 

nedskrivning av goodwill än vid ett bättre negativt resultat.  

För att kunna testa hypotesen var vi tvungna att använda ett mått som visade årets resultat innan 

nedskrivningen av goodwill. Anledningen är att nedskrivningen av goodwill påverkar årets 

resultat negativt och det blev därmed inte möjligt att utreda om nedskrivningen av goodwill var 

en följd av årets resultat eller tvärtom. Därför sökte vi möjligheter att justera årets resultat för 

årets nedskrivningar av goodwill. Årets nedskrivning av goodwill kunde dock inte justeras direkt 

från årets resultat i och med att hänsyn då inte skulle tas till skatteeffekter. Det skulle ge ett 

felaktigt och därmed missvisande värde. Därför observerades årets resultat före skatt som 

justerades för årets nedskrivning av goodwill. Justerat negativt resultat beräknades därför som: 

Negativt resultat före skatt + goodwillnedskrivning = Justerat negativt resultat 

För att veta hur dåligt det negativa resultatet skulle ha varit före nedskrivningen av goodwill (och 

skatt) behövdes ett jämförande mått. Räntabilitetsmåttet avkastning på eget kapital (relativt 

resultat) valdes för att det berättar hur dåligt resultatet är i relation till det egna kapitalet. Andra 

räntabilitetsmått, t.ex. avkastning på sysselsatt kapital kunde också ha använts. Fördelen med 

avkastning på eget kapital var att det enkelt gick att utläsa eget kapital i årsredovisningarna. 

Dessutom sparade det tid och vi reducerade risken för felberäkningar som räntabilitet på 

sysselsatt kapital skulle innebära i och med att det innehåller fler data. 
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Eftersom eget kapital kan öka och minska under innevarande räkenskapsår beräknades ett snitt av 

ingående och utgående eget kapital för året. Exempelvis kan en nyemission under året ge 

dramatiska ökningar i företagens egna kapital. Snitt eget kapital beräknades därför som: 

(IB eget kapital + UB eget kapital) / 2 = Snitt eget kapital 

Den relativa storleken på det justerade resultatet (potentiell avkastning på eget kapital) kunde 

sedan beräknas som: 

Justerat negativt resultat / Snitt eget kapital = Relativt justerat negativt resultat 

Variabeln Relativt justerat negativt resultat beräknades för varje observation. Variabeln 

redovisades på x-axeln mot Relativ goodwillnedskrivning på y-axeln i ett spridningsdiagram. 

Diagrammet tolkades utifrån trendlinjen för att identifiera om ett negativt eller positivt samband 

förelåg. Styrkan i sambandet testades därefter genom förklaringsgraden (R²).  

 

4.3.4 Hypotes 3: Tillträdandet av en ny VD 

I hypotes 3 undersöktes om ett VD-byte kunde förklara företagets nedskrivning av goodwill. 

Variabeln VD-byte är dikotom, dvs. kan endast anta två värden; “VD-byte” eller “Ej VD-byte”. 

Variabeln behövde inga beräkningar för att användas. 

Avgörande för om ett VD-byte skett baserades på om en ny VD tillträtt under det kalenderår som 

årsredovisningen avsåg. Anledningen var att nedskrivningsprövningen av goodwill sker under 

årets fjärde kvartal. Exempelvis kan en VD ha tillträtt den 1 januari 2010 och då undertecknat 

årsredovisningen för år 2009. Den nytillträdde VD:n har då inte kunnat utöva kontroll över 

nedskrivningsprövningen och VD-bytet anses därför ha skett år 2010. För en VD som tillträdde 

den 1 december år 2009 fanns däremot utrymme att kontrollera nedskrivningsprövningen av 

goodwill och VD-bytet anses då ha skett samma år. 

Värdet för variabeln VD-byte noterades för varje observation. Det redovisades i två stående 

lådagram mot Relativ goodwillnedskrivning på y-axeln. Ett lådagram för varje utfall. Resultatet 

tolkades genom en jämförelse av det medelvärde och den median som gavs för variablerna VD-

byte respektive Ej VD-byte för varje år samt för hela tidsperioden. Lådorna har ett illustrativt 

syfte och ger en uppfattning om resultatens spridning.  

 

4.4 Kriterier för avvikande observationer 

I en del fall uppgick ett antal observationer till värden som gav ett missvisande resultat för 

populationen i dess helhet. Det gällde s.k. extremvärden samt data som av olika anledningar inte 

var representativa. I detta avsnitt kommer vi att motivera vilka data som eliminerades när vi 

testade hypoteserna. 
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4.4.1 Gemensamt för hypoteserna 

Den relativa goodwillnedskrivningen kunde potentiellt uppgå till dramatiskt höga värden och 

därmed utgöra ett extremvärde. Om extremvärdena hade inkluderats i datamaterialet skulle ett 

missvisande resultat ges. Exempelvis uppstod extremvärden när företagets totala goodwill skrevs 

ned under ett år och inget förvärv gjordes. Snittet på goodwill över året blev då hälften av 

ingående goodwill och den relativa goodwillnedskrivningen blev därför 200 procent. Den relativa 

goodwillnedskrivningen utgjorde också ett extremvärde i det fall ett företagsförvärv genomfördes 

under ett år som var högre än företagets totala goodwill och en nedskrivning av förvärvet gjordes 

samma år. Det fanns då ingen gräns för vad den relativa nedskrivningen kunde uppgå till. Av den 

anledningen eliminerade vi datan för relativ goodwillnedskrivning när följande kriterium 

uppfylldes: 

1. Den relativa nedskrivningen av goodwill är mer än 100 procent. 

 

4.4.2 Hypotes 1 

Det samband som gavs av trendlinjen i spridningsdiagrammet i hypotes 1 kunde ge ett 

missvisande resultat om den relativa nedskrivningen för en eller ett fåtal observationer avvek 

markant från övriga observationer. Det samband som gavs av trendlinjen var då inte 

representativt för populationen i dess helhet. För att undvika subjektivitet i valet av vilka 

observationer som klassificerades som avvikande användes tre gränser med jämna intervall som 

var samma oavsett vilket år som studerades. Datan för relativ goodwillnedskrivning eliminerades 

därför när följande kriterier uppfylldes:  

2. Avvikelsen i relativ nedskrivning av goodwill för en enskild observation är mer än 10 procent. 

3. Total avvikelse i relativ nedskrivning av goodwill för två observationer är mer än 20 procent. 

4. Total avvikelse i relativ nedskrivning av goodwill för tre observationer är mer än 30 procent. 

 

4.4.3 Hypotes 2 

Gemensamt för enskilda år och hela tidsperioden 

Det förekom att det justerade negativa resultatet översteg företagets snitt på eget kapital under 

året. Då gavs ett relativt justerat negativt resultat som understeg -100 procent. Att inräkna en 

sådan observation skulle ge bilden av att företagets egna kapital var mindre än noll. I praktiken 

innebar det att företaget var konkursmässigt och därför gav sådana data ett missvisande resultat 

för observationerna i övrigt. Av den anledningen eliminerade vi datan för relativt justerat resultat 

när följande kriterium uppfylldes:  

5. Justerat relativt negativt resultat är mindre än -100 procent. 
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I det fall den relativa goodwillstorleken var mycket liten gav nedskrivningen av goodwill små 

effekter på företagets resultaträkning. Det innebar att incitamenten var små för företagsledningen 

att agera enligt agentbaserade motiv. Av den anledningen eliminerade vi datan för relativ 

goodwillstorlek när följande kriterium uppfylldes: 

6. Relativ goodwillstorlek är mindre än 3 procent. 

 

Hela tidsperioden 

För hypotes 2 hade vi en population om totalt 48 observationer. Därför var det inte möjligt att 

eliminera fler observationer respektive år genom att ange en högre gräns för relativ 

goodwillstorlek. Antalet observationer respektive år hade då blivit väldigt få och ett missvisande 

resultat skulle ges. För hela tidsperioden var detta möjligt. Därför undersökte vi om ett starkare 

samband gavs efter att vi eliminerade datan för relativ goodwillstorlek när följande kriterier 

uppfylldes: 

7. Relativ goodwillstorlek är mindre än 10 procent. 

8. Relativ goodwillstorlek är mindre än 20 procent. 

 

4.4.4 Hypotes 3 

För att få ett rättvisande resultat för hypotes 3 eliminerade vi de extremer som angavs i 

lådagrammen genom statistikprogrammet Minitab. Dessa visas som stjärnor (*). Extremerna 

utgörs av de observationer som avviker mer än 1,5 gånger kvartilavståndet (IQR), dvs. avståndet 

mellan den första och tredje kvartilen. När extremerna eliminerades uppstod nya extremer till 

följd av att kvartilerna uppgick till nya värden i det nya datamaterialet. I och med att de 

missvisande extremerna eliminerades ur det ursprungliga datamaterialet kvarstod de nya 

extremerna som en del av resultatet. 

 

4.5 Datainsamling 

4.5.1 Sekundärdata 

För att undersöka hypotesernas förklaringsvärde för samtliga företag på Nasdaq OMX Stockholm 

mellan åren 2005 och 2010 behövde vi samla in en stor mängd data från företagens 

årsredovisningar. I och med att datan från företagens årsredovisningar var tidigare insamlat 

material utgjorde informationen sekundärdata. Likväl var det fortfarande den mest primära datan 

i sammanhanget som fanns att tillgå eftersom det var rådata från företagens egna 

årsredovisningar. 

För att kunna samla in den stora mängden sekundärdata undersökte vi möjligheten att nyttja 

databaser som innehåller den aktuella datan. Vid Uppsala universitet fanns databasen Datastream 

som gav tillgång till en del, men inte all data. För flera företag var också datan via Datastream 
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justerad för minoritetsintresse, vilket gjorde en jämförelse mellan observationerna missvisande. 

Till följd av att information inte alltid var användbar valde vi att inte använda Datastream. En 

annan databas som kunde ge oss mer information var Worldscope. Den visade sig kosta väldigt 

mycket att använda och fanns inte tillgänglig vid Uppsala universitet. Vi sökte på Internet och 

fann att Handelshögskolan i Stockholm hade tillgång till Worldscope, men reglerna föreskrev att 

databasen inte kunde lånas ut. Därför samlade vi in all data från samtliga årsredovisningar 

manuellt. 

För att få tillgång till företagens årsredovisningar använde vi oss främst av hemsidan 

www.bolagsfakta.se. Vanligtvis fanns dock endast årsredovisningar mellan åren 2006-2009 att 

tillgå. Av den anledningen fick vi även besöka företagens egna aktieägarhemsidor för att få 

tillgång till de årsredovisningar som saknades. Vi sökte då efter nyckelord såsom “investor 

relations”, “investerarrelationer”, “IR”, “finansiell information” etc. 

 

4.5.2 Rådata 

Bokförd goodwill 

Företagets bokförda goodwill kunde vanligtvis finnas i koncernens balansräkning. I några fall 

särredovisades dock inte goodwill från andra immateriella tillgångar och vi fick då närmare 

studera noterna för koncernen. Bokförd goodwill kunde då i de flesta fall utläsas i noten 

“Immateriella tillgångar” alternativt en egen not för “Goodwill”. Vid ett tillfälle redovisades inte 

bokförd goodwill uttryckligen, utan egna beräkningar fick göras genom att summera det utgående 

anskaffningsvärdet för goodwill med utgående ackumulerade av- och nedskrivningar. Två företag 

redovisade bokförd goodwill dels för kvarvarande verksamhet och dels för avvecklad 

verksamhet. För att få total bokförd goodwill summerade vi därför dessa. 

Årets nedskrivning av goodwill 

Årets nedskrivning av goodwill har identifierats i noterna för koncernen i företagens 

årsredovisningar. Årets nedskrivningar kunde då utläsas i noten “Immateriella tillgångar” 

alternativt en egen not för “Goodwill”. Beloppet framgick då vanligen under benämningen “årets 

nedskrivningar”. Vi har varit noga med att inte blanda ihop årets nedskrivningar av goodwill med 

ingående nedskrivningar samt årets avskrivningar. I det fall ingen nedskrivning av goodwill 

gjorts för året har vi läst vidare i företagets nedskrivningsprövning av goodwill för att säkerställa 

att någon nedskrivning av goodwill inte gjorts. 

Balansomslutning 

Balansomslutningen kunde utan större problem utläsas ur koncernens balansräkning. Antingen 

genom att utläsa värdet för företagets totala tillgångar alternativt eget kapital och skulder. 
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Eget kapital 

Det egna kapitalet för koncernen kunde utläsas i koncernens balansräkning. En viktig iakttagelse 

var att identifiera totalt eget kapital och inte eget kapital som är hänförligt till moderbolagets 

ägare, dvs. som är justerat för minoritetsintresse. 

Negativt resultat före skatt 

Koncernens negativa resultat före skatt kunde utläsas ur koncernens resultaträkning. I många 

observationer särredovisades resultatet för kvarvarande och resultatet för avvecklad verksamhet. 

Vi fick då utläsa ur noten “Avvecklad verksamhet” vad resultatet före skatt uppgick till för den 

avvecklade verksamheten. Därefter summerade vi resultatet före skatt för kvarvarande med 

avvecklad verksamhet för att få det totala resultatet före skatt för koncernen. 

VD-byte 

Huruvida det skett ett VD-byte eller inte har identifierats genom att vanligtvis läsa ut vem som 

var VD i “VD har ordet” eller liknande. Därefter har vi sökt vidare i respektive årsredovisning för 

att se vid vilket datum den eventuellt nye VD:n tillträdde. Det har vanligtvis kunnat utläsas i 

noten “Ersättning till ledande befattningshavare” i noterna för koncernen eller i företagets 

bolagsstyrningsrapport. I en del fall har det också kunnat utläsas i företagets beskrivning av “Året 

i korthet”. 

 

4.6 Metodkritik 

En kvantitativ longitudinell studie utesluter andra förklarande variabler. En begränsning med 

forskningsdesignen i denna studie är därmed att den inte tillåtit en undersökning av andra motiv 

till att företagen skrivit ned respektive undvikt en nedskrivning av goodwill.  

För att kunna få ett representativt resultat sorterades företag som inte redovisat någon 

nedskrivning av goodwill bort. Att inte skriva ned goodwill behöver dock inte enbart bero på att 

någon värdeminskning av goodwill inte skett. Det kan potentiellt bero på agentbaserade motiv att 

undvika en nedskrivning av goodwill. Det medförde en problematik i att undersöka de företagen 

som redovisade den lägsta möjliga nedskrivningen av goodwill, dvs. noll. Det fanns även en risk 

att variabler som baserades på snitt av eget kapital, balansomslutning samt goodwill skulle ge ett 

missvisande resultat i och med att snittet inte tog hänsyn till förändringen under året. Ett snitt av 

ingående och utgående balans var ändå det mest representativa mått som fanns att tillgå. En sista 

begränsning har varit att vi inte fick tillräckligt många observationer för att testa hypotes 2 för 

respektive år på ett tillförlitligt vis. Det innebar tolkningsproblem. För att kunna studera fler 

observationer hade vi varit tvungna att studera företag från andra länder. 
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4.7 Studiens giltighet 

I och med att denna studie omfattat hela populationen ges argument för att samma resultat 

kommer att nås av andra. Om däremot ett urval av företagen på Nasdaq OMX Stockholm hade 

undersökts skulle en risk finnas att slutsatser dragits för populationen som inte var helt korrekta. 

Med nuvarande forskningsdesign har den risken eliminerats.  

Insamlingen av kvantitativa sekundärdata innebar dock att vi inte hade full kontroll över det 

dataset vi tog del av. Det kunde ha medfört tolkningsproblem och en risk fanns med att vi 

uppfattade den givna informationen på fel sätt. Det framgick exempelvis inte alltid explicit vad 

som var goodwill av immateriella tillgångar och nedskrivningar av goodwill kunde vara svåra att 

utläsa. I vissa fall fanns även behov av att justera den data vi fick tillgång till. Vi har ändå varit 

noga med att kontrollera den rådatan vi tagit del av mot den löpande text som återfanns i 

samband med noterna i redovisningen. Företaget Grant Thornton genomförde en studie av 

goodwillnedskrivningar i svenska företag år 2008 (Gauffin, 2010). Ansvarig för denna studie var 

konsulten Björn Gauffin. Efter att ha kontaktat honom har vi fått en komplett lista över de företag 

som enligt Gauffin skrev ned goodwill.  Inga avvikande resultat fanns vid en jämförelse mellan 

Gauffins resultat och våra egna. Det talar för att vi undersökt vilka företag som skrev ned 

goodwill på ett korrekt sätt. Det ställs dessutom höga krav på korrektheten i svenska börsnoterade 

företags årsredovisningar. Sammantaget talar ovan resonemang för att risken för felaktigheter i 

denna studie varit låg. 

Vi har även strävat efter att visa transparens i hur rådatan använts. I metodavsnittet har vi därför 

motiverat våra val av rådata samt visat hur vi använt rådatan för att beräkna de variabler som 

legat till grund för att testa hypotesernas förklaringsvärde. 
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5. RESULTAT 

I detta avsnitt redogörs för resultaten av de hypotestester som utförts av de tre agentbaserade 

motiven; (1) andelen goodwill i företaget, (2) resultatets påverkan samt (3) tillträdandet av en ny 

VD. Inledningsvis ges en presentation av det datamaterial som är gemensamt för hypoteserna. 

För respektive hypotes ges en inledande beskrivning av hypotesen. När det är nödvändigt ges 

även en presentation av det datamaterial som undersökts. Därefter följer resultaten för 

respektive år samt resultatet för hela tidsperioden åren 2005-2010. 

 

5.1 Gemensamt för hypoteserna 

5.1.1 Presentation av datamaterial 

Nedan framgår hur många företag som skrev ned goodwill respektive år mellan åren 2005-2010. 

Det ger en överskådlig bild över antalet undersökta observationer och visar hur många av dessa 

som ingår i datamaterialet.  

 

 Diagram 5.1 Antal företag som skrivit ned goodwill åren 2005-2010. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totalt 

Antal företag som inte skrivit ned goodwill 167 182 193 195 200 218 1155 

Antal företag som skrivit ned goodwill 26 29 28 36 38 34 191 

Totalt antal företag 193 211 221 231 238 252 1346 

Tabell 5.1 Antal företag som skrivit ned respektive inte skrivit ned goodwill åren 2005-2010. 
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5.2 Hypotes 1: Andelen goodwill i företaget 

Enligt hypotes 1 förväntades goodwillintensiva företag utföra mindre nedskrivningar av goodwill 

än företag med liten andel goodwill. Det gav följande hypotes: 

H1: Företag med en stor andel goodwill i balansräkningen skriver ned relativt mindre goodwill än 

företag med en liten andel goodwill i balansräkningen. 

H0: Det föreligger ingen skillnad i relativ nedskrivning av goodwill mellan företag som har en 

stor respektive liten andel goodwill i balansräkningen. 

 

5.2.1 Avvikande observationer 

I enlighet med kriterierna för avvikande observationer (se avsnitt 4.4) eliminerades en del data 

som i annat fall skulle ha gett ett missvisande resultat för populationen i dess helhet. Antalet 

observationer som eliminerades samt enligt vilket kriterium anges i nedanstående tabell.   

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Hela tidsperioden 

Population 26 29 28 36 38 34 191 

Kriterium 1 -1 0 -2 -3 -4 -5 -15 

Kriterium 2 0 0 0 0 0 -1 0 

Kriterium 3 0 -2 0 0 -2 0 0 

Kriterium 4 -3 0 0 -3 0 0 0 

Totalt datamaterial 22 27 26 30 32 28 176 

 Tabell 5.2 Antal avvikande observationer i populationen för hypotes 1. 
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5.2.2 År 2005 

Resultatet för observationerna från år 2005 indikerade att de goodwillintensiva företagen utförde 

en relativt mindre nedskrivning av goodwill. Det visades genom ett negativt samband mellan 

relativ goodwillnedskrivning och relativ goodwillstorlek. Styrkan i sambandet var dock låg och 

uppgick enligt förklaringsgraden till 12,8 procent. Resultatet indikerade ändå att observationerna 

för år 2005 överensstämde med hypotes 1. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 År 2006 

Företagen som skrivit ned goodwill under år 2006 visade på ett mycket svagt positivt samband 

mellan relativ goodwillnedskrivning och relativ goodwillstorlek. Förklaringsgraden uppgick till 

0,1 procent och styrkan i sambandet var därmed mycket svagt. Det innebär att andelen goodwill i 

företaget inte kunde förklara företagens goodwillnedskrivningar under år 2006. Resultaten från år 

2006 överensstämde därmed inte med hypotes 1.  

Diagram 5.2 Hypotes 1 år 2005. 

Diagram 5.3 Hypotes 1 år 2006. 
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5.2.4 År 2007 

Resultatet för år 2007 visade på ett mycket svagt negativt samband mellan relativ 

goodwillnedskrivning och relativ goodwillstorlek. Ett negativt samband överensstämmer med 

hypotes 1. Däremot var styrkan i sambandet svagt i och med att förklaringsgraden endast uppgick 

till 0,2 procent. Andelen goodwill i företaget kunde därmed inte förklara företagens 

goodwillnedskrivningar under år 2007. Resultaten bekräftade därför inte hypotes 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5 År 2008 

Företagen som skrivit ned goodwill under år 2008 visade på ett svagt positivt samband mellan 

relativ goodwillnedskrivning och relativ goodwillstorlek. Det indikerade att de goodwillintensiva 

företagen utförde relativt större nedskrivningar än företag med mindre andel goodwill. Styrkan i 

sambandet var dock mycket låg och uppgick enligt förklaringsgraden till 1,9 procent. Det innebär 

att andelen goodwill i företagen inte kunde förklara nedskrivningar av goodwill under år 2008. 

Resultatet överensstämde därför inte med hypotes 1. 

 

 

Diagram 5.4 Hypotes 1 år 2007. 

Diagram 5.5 Hypotes 1 år 2008. 
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5.2.6 År 2009 

Under år 2009 visades ett mycket svagt samband mellan relativ goodwillnedskrivning och relativ 

goodwillstorlek. Förklaringsgraden uppgick endast till 0,04 procent och styrkan i sambandet var 

därmed mycket låg. Andelen goodwill i företaget kunde således inte förklara företagens 

nedskrivningar av goodwill. Resultatet från år 2009 överensstämmer därmed inte med hypotes 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7 År 2010 

Resultaten från år 2010 indikerade att goodwillintensiva företag utförde relativt större 

goodwillnedskrivningar än företag med en mindre andel goodwill. Det visades genom ett positivt 

samband mellan relativ goodwillnedskrivning och relativ goodwillstorlek. Förklaringsgraden 

uppgick till 5,9 procent och styrkan i sambandet var därmed låg. Sambandet var ändå starkare än 

åren 2006-2009. Resultatet bestred det agerande från företagsledningen som föreskrivs av 

hypotes 1. 

 

Diagram 5.6 Hypotes 1 år 2009. 

Diagram 5.7 Hypotes 1 år 2010. 
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5.2.8 Hela tidsperioden åren 2005-2010 

När sambandet undersöktes för hela tidsperioden uppstod ett mycket svagt positivt samband. Det 

bestrider det förväntade utfallet enligt hypotes 1. Förklaringsgraden uppgick till 0,8 procent och 

styrkan i sambandet var därför mycket låg. Det innebär att företagets andel goodwill inte kunde 

förklara storleken på företagets nedskrivningar om man ser till hela tidsperioden åren 2005-2010. 

 

Diagram 5.8 Hypotes 1 åren 2005-2010. 
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5.3. Hypotes 2: Resultatets påverkan 

I hypotes 2 testades om ett ovanligt dåligt resultat hade något samband med större nedskrivningar 

av goodwill. Det gav följande hypotes: 

H1: Det finns ett samband mellan ett sämre negativt resultat och större nedskrivningar av 

goodwill. 

H0: Det finns inget samband mellan ett sämre negativt resultat och större nedskrivningar av 

goodwill.  

 

5.3.1 Avvikande observationer 

I enlighet med kriterierna för avvikande observationer (se avsnitt 4.4) eliminerades en del data 

som i annat fall skulle ha gett ett missvisande resultat för populationen i dess helhet. Antalet 

observationer som eliminerades samt enligt vilket kriterium anges i nedanstående tabell.   

 

       Hela tidsperioden 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 GW > 3 % GW > 10 % GW > 20 % 

Population 4 4 3 11 16 10 48 48 48 

Kriterium 1 -1 0 0 -1 -4 -3 -9 -9 -9 

Kriterium 5 0 -1 0 0 -1 0 -2 -2 -2 

Kriterium 6 0 0 0 -5 -2 0 -7 - - 

Kriterium 7 - - - - - - - -15 - 

Kriterium 8 - - - - - - - - -20 

Totalt 

datamaterial 
3 3 3 5 9 7 30 22 17 

Tabell 5.3 Antal avvikande observationer i populationen för hypotes 2. 
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5.3.2 År 2005 

Företagen med ett negativt resultat, justerat för effekten av goodwillnedskrivningar under år 

2005, visade på ett samband mellan relativ goodwillnedskrivning och relativt justerat negativt 

resultat. Även om det var i enlighet med hypotes 2 och den redovisade förklaringsgraden var hög 

tolkades resultatet med försiktighet eftersom antalet observationer var mycket få. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 År 2006 

För år 2006 uppträdde i likhet med år 2005 ett samband i enlighet med hypotes 2. Att antalet 

observationer var få gör att sambandet, trots sin styrka, bör tolkas med stor försiktighet.

Diagram 5.9 Hypotes 2 år 2005. 

Diagram 5.10 Hypotes 2 år 2006. 
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5.3.4 År 2007 

Även år 2007 uppvisades ett samband mellan observationerna i enlighet med hypotesen. I likhet 

med åren 2005 och 2006 var antalet observationer endast tre varpå en tolkning bör göras med 

försiktighet.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5 År 2008 

År 2008 fanns fler observationer än föregående år. Sambandet som illustrerades av trendlinjen 

visade på ett samband mellan ett sämre negativt resultat och större relativa nedskrivningar av 

goodwill. Datan för år 2008 visade dock på en stor spridning, även efter att avvikande 

observationer eliminerats. Ett kluster av tre observationer uppträdde nere till höger. Även 

mönstret på dessa talade för att resultatet överensstämde med det förväntade utfallet för hypotes 

2. 

 

Diagram 5.11 Hypotes 2 år 2007. 

Diagram 5.12 Hypotes 2 år 2008. 
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5.3.6 År 2009 

Resultatet för år 2009 visade på ett svagt positivt samband och styrkan i sambandet var svagt. Det 

relativa justerade negativa resultatet kunde därmed inte förklara den relativa 

goodwillnedskrivningen under år 2009 som hypotes 2 föreskrev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.7 År 2010 

År 2010 framstod sambandet som positivt. Sambandet uppvisade en stark förklaringsgrad i 

jämförelse med tidigare års resultat. Det positiva sambandet stred mot hypotesen. 

 

 

 

Diagram 5.13 Hypotes 2 år 2009. 

Diagram 5.14 Hypotes 2 år 2010. 



41 

 

5.3.8 Hela tidsperioden åren 2005-2010 

5.3.8.1 Relativ goodwillstorlek över 3 procent 

När observationerna studerades för hela tidsperioden och företagen med en relativ 

goodwillstorlek som var mindre än tre procent eliminerades gavs inget samband. Spridningen av 

observationerna var omfattande utöver det kluster av observationer som uppträdde nere till höger 

i diagrammet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.8.2 Relativ goodwillstorlek över 10 procent 

När gränsen för relativ goodwillstorlek höjdes till tio procent förväntades i enlighet med hypotes 

2 ett tydligare samband framträda. Trendlinjen visade dock inte på ett betydande samband. 

Spridningen av observationerna var fortfarande stor. 

 

Diagram 5.15 Hypotes 2 år 2005-2010 (Relativ goodwillstorlek > 3 %). 

Diagram 5.16 Hypotes 2 år 2005-2010 (Relativ goodwillstorlek > 10 %). 
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5.3.8.3 Relativ goodwillstorlek över 20 procent 

När gränsen för minsta goodwillstorlek i relation till balansomslutningen höjdes till 20 procent 

eliminerades nära hälften av de observationer som fanns kvar efter att extremerna eliminerats. 

Trendlinjen bekräftade ett större samband än vid lägre gränser för relativ goodwillstorlek. 

Sambandet var dock mycket svagt. 

 

 

Diagram 5.17 Hypotes 2 år 2005-2010 (Relativ goodwillstorlek > 20 %). 
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5.4. Hypotes 3: Tillträdandet av en ny VD 

I hypotes 3 testades om tillträdandet av en ny VD hade något samband med större nedskrivningar 

av goodwill. Det gav följande hypotes: 

H1: Företag med VD-byte skriver ned relativt mer goodwill än företag som inte har VD-byte 

samma år. 

H0: Det föreligger ingen skillnad i relativ nedskrivning av goodwill mellan företag som har eller 

inte har haft VD-byte. 

 

5.4.1 Presentation av datamaterial 

Nedan framgår hur många företag som hade ett VD-byte respektive år mellan åren 2005-2010. 

Det ger en överskådlig bild över antalet observationer som haft ett VD-byte respektive inte haft 

något VD-byte under den undersökta perioden. 

 

Diagram 5.18 Antal företag med respektive utan VD-byte som skrivit ned goodwill åren 2005-2010. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totalt 

Antal företag utan VD-byte 18 25 16 26 31 27 143 

Antal företag med VD-byte 8 4 12 10 7 7 48 

Totalt antal företag  26 29 28 36 38 34 191 

Tabell 5.4 Antal företag med respektive utan VD-byte åren 2005-2010. 
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5.4.2 Avvikande observationer 

I enlighet med kriterierna för avvikande observationer (se avsnitt 4.4) eliminerades en del data 

som i annat fall skulle ha gett ett missvisande resultat för populationen i dess helhet. Antalet 

observationer som eliminerades samt enligt vilket kriterium anges i nedanstående tabell.  

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Hela tidsperioden 

Population 26 26 28 36 38 34 191 

Kriterium 1 -1 0 -2 -3 -4 -5 -15 

Lådagrammet -3 -2 -2 -3 -3 -5 -22 

Totalt datamaterial 22 24 24 30 31 24 154 

 Tabell 5.5 Antal avvikande observationer i populationen för hypotes 3. 

 

5.4.3 År 2005 

Resultatet för observationerna från år 2005 visade att företag med VD-byte i snitt utförde större 

relativa nedskrivningar av goodwill än företag utan VD-byte. Av resultatet följde även att 

medianvärdet för relativa goodwillnedskrivningar i företag med VD-byte var högre under år 

2005. Detta samband överensstämde med det förväntade utfallet enligt hypotes 3. Skillnaden var 

dock liten och bör därför tolkas med försiktighet. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.19 Hypotes 3 år 2005.                       

 

 Ej VD-byte VD-byte 

Medelvärde 2,38 % 3,63 % 

Median 2,34 % 4,34 % 

Tabell 5.6 Hypotes 3 år 2005. 
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5.4.4 År 2006 

Resultatet för observationerna från år 2006 visade att företag med VD-byte i snitt utförde mer än 

dubbelt så stora relativa goodwillnedskrivningar i jämförelse med företag som inte haft ett VD-

byte. Det gällde även för de relativa goodwillnedskrivningarnas medianvärde. Detta samband 

överensstämde med det förväntade utfallet enligt hypotes 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.5 År 2007 

Resultatet för observationerna från år 2007 visade till skillnad från tidigare år att de relativa 

goodwillnedskrivningarna i snitt var större för de företag som inte haft ett VD-byte. Samma 

gällde för medianvärdet. Skillnaden var liten, men bestred i vilket fall det förväntade utfallet 

enligt hypotes 3. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Ej VD-byte VD-byte 

Medelvärde 4,31 % 9,78 % 

Median 1,71 % 3,46 % 

 Ej VD-byte VD-byte 

Medelvärde 6,61 % 5,48 % 

Median 3,56 % 2,52 % 

Diagram 5.21 Hypotes 3 år 2007. 

Tabell 5.8 Hypotes 3 år 2007. 

Diagram 5.20 Hypotes 3 år 2006. 

 

Tabell 5.7 Hypotes 3 år 2006. 
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5.4.6 År 2008 

Företagen som haft ett VD-byte utförde under år 2008 relativt större goodwillnedskrivningar i 

snitt i jämförelse med de företag som inte haft ett VD-byte. Medelvärdet skilde sig dock inte 

avsevärt. En större skillnad kunde uppmärksammas för medianobservationen och var i enlighet 

med det förväntade utfallet enligt hypotes 3.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.7 År 2009 

Resultatet för observationerna från år 2009 visade, i likhet med resultatet från år 2007, att den 

relativa goodwillnedskrivningen i snitt var högre i företagen utan VD-byte. Däremot uppgick 

medianen för relativa goodwillnedskrivningar till ett högre värde i de företag som haft ett VD-

byte. Resultaten var således motstridiga och kunde inte bekräfta det förväntade utfallet i hypotes 

3. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Ej VD-byte VD-byte 

Medelvärde 5,05 % 7,64 % 

Median 2,32 % 7,30 % 

 Ej VD-byte VD-byte 

Medelvärde 7,48 % 4,84 % 

Median 3,13 % 4,18 % 

Diagram 5.22 Hypotes 3 år 2008. 

 

Tabell 5.9 Hypotes 3 år 2008. 

Diagram 5.23 Hypotes 3 år 2009. 

Tabell 5.10 Hypotes 3 år 2009. 



47 

 

5.4.8 År 2010 

Tidigare år har inte kunnat visa på ett starkt samband mellan VD-byte och större relativa 

nedskrivningar av goodwill. Ett sådant starkt samband visades däremot för observationerna från 

år 2010. Då uppgick medelvärdet såväl som medianen för den relativa goodwillnedskrivningen i 

företag med VD-byte till väsentligt högre värden än i de företag som inte haft ett VD-byte. 

Därmed bekräftades det förväntade utfallet enligt hypotes 3 under år 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.9 Hela tidsperioden åren 2005-2010 

När hela tidsperioden mellan åren 2005-2010 studerades framstod skillnaderna i relativ 

goodwillnedskrivning mellan företagen med respektive utan VD-byte som mycket små. Viss 

fördel gavs till de företag som haft VD-byte, men det var inte tillräckligt för att bekräfta 

sambandet mellan tillträdandet av en ny VD och större relativa nedskrivningar av goodwill. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ej VD-byte VD-byte 

Medelvärde 2,58 % 16,01 % 

Median 2,62 % 6,39 % 

 Ej VD-byte VD-byte 

Medelvärde 4,84 % 5,04 % 

Median 2,61 % 3,50 % 

Tabell 5.11 Hypotes 3 år 2010. 

Diagram 5.24 Hypotes 3 år 2010. 

Tabell 5.12 Hypotes 3 åren 2005-2010. 

Diagram 5.25 Hypotes 3 åren 2005-2010. 
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6. ANALYS 

I detta avsnitt analyseras resultaten i denna studie mot tidigare studier om de agentbaserade 

motiven; (1) andelen goodwill, (2) resultatets påverkan samt (3) tillträdandet av en ny VD. 

 

6.1 Hypotes 1: Andelen goodwill i företaget 

I och med att den relativa nedskrivningen av goodwill får en större effekt på balansräkningen i 

goodwillintensiva företag, antydde tidigare studier att företag med stora andelar goodwill 

undviker nedskrivningar av goodwill. Dels för att det påverkar möjligheten att attrahera nya 

investerare och dels för att det reducerar företagsledningens ersättningar vid bonusprogram som 

är kopplade till resultat- och balansräkningen (Beatty & Weber, 2006; Hamberg et al., 2009).  

Resultaten av denna studie indikerade dock att goodwillintensiva företag på Nasdaq OMX 

Stockholm inte undvikt nedskrivningar av goodwill i högre grad än företag med mindre andel 

goodwill under åren 2006-2010. Detta blev även resultatet då hela tidsperioden studerades. 

Resultaten gav därmed inte argument för att finanskrisen haft effekt på sambandet mellan andelen 

goodwill i företaget och nedskrivningarna av goodwill. Däremot påvisades att de svenska 

börsnoterade företagen med större andelar goodwill efter införandet av IFRS år 2005 undvek 

nedskrivningar av goodwill. Det resultatet överensstämmer med studien av Hamberg m.fl. 

(2009). En förklaring till att goodwillintensiva företag inte undvikt nedskrivningar av goodwill 

kan ges av Bens m.fl. (2007). Författarna menade att aktiemarknadens reaktioner på företagens 

nedskrivningar goodwill minskat till följd av att verkliga värden är mindre tillförlitliga än 

historiska värden. Resultaten i vår studie indikerar att så är fallet. Det talar för att de 

goodwillintensiva företagen inte undviker en nedskrivning av goodwill i och med att 

aktiemarknaden inte kommer att reagera starkt på nedskrivningen. Resultaten i vår studie visar 

således på en svaghet i det motiv som formulerades av Beatty och Weber samt Hamberg m.fl.; 

nämligen att företagen undviker en nedskrivning av goodwill för att attrahera nya investerare.  

 

6.2 Hypotes 2: Resultatets påverkan 

Tidigare studier av Kirschenheiter och Melumad (2001) samt Maijoor m.fl. (2009) har visat på 

större goodwillnedskrivningar när företag uppvisar ett ovanligt dåligt resultat. Det agentbaserade 

motivet består i att när det negativa resultatet belastas med en större nedskrivning av goodwill 

påverkas inte marknadens reaktioner lika mycket som en nedskrivning gör när resultatet är 

positivt. Resultaten för åren 2005-2007 överensstämde med det förväntade sambandet enligt 

hypotesen; desto sämre justerat resultat, desto större goodwillnedskrivning. Antalet företag som 

skrev ned goodwill som samtidigt redovisade ett negativt resultat var dock väldigt få under 

respektive år. Det innebär att tolkningen av datan gjordes med stor försiktighet. Ett samband som 

överensstämde med hypotes 2 visades även för år 2008 som innehöll fler observationer. Det 

överensstämmer med studierna av Kirschenheiter och Melumad samt Maijoor m.fl. Författarna 

menade nämligen att företagsledningen kommer att utnyttja de incitament som ges genom ett 

negativt resultat att skriva ned goodwill. Resultatet för år 2008 gav därmed indikationer på att 
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finanskrisen hade effekt på företagens incitament att skriva ned goodwill vid ett negativt resultat. 

Att fler företag som skrev ned goodwill redovisade ett negativt resultat kan förklaras av närvaron 

av finanskrisen. Under åren 2009 och 2010 försvann dock alla tendenser till ett samband mellan 

ett negativt resultat och större nedskrivningar av goodwill. Resultatet från år 2010 visade istället 

att företag tenderade att utföra större nedskrivningar i takt med ett bättre resultat. Det strider mot 

teorin big bath accounting som föreskriver att företagsledningen påtar sig ytterligare förluster vid 

ett negativt resultat. Det talar för att närvaron av finanskrisen inte gav företagen incitament att 

skriva ned goodwill vid ett negativt resultat. Att hypotesen inte kunde bekräftas framstod ännu 

mer när observationerna studerades för hela tidsperioden. Även om resultatet alltså var justerat 

för att inte belastas av goodwillnedskrivningen, kunde inget tydligt resultat utläsas som 

bekräftade sambandet mellan ett negativt resultat och större nedskrivningar av goodwill. Även 

när observationer med lägre relativ andel goodwill på balansräkningen eliminerades i flera steg 

påvisades ingen betydande förändring i sambandet. Resultatet kunde därmed inte bekräfta teorin 

big bath accounting och indikerar att företagsledningen inte tar på sig ytterligare förluster vid ett 

negativt resultat genom att skriva ned goodwill för att i framtiden kunna uppvisa förbättrade 

resultat. 

 

6.3 Hypotes 3: Tillträdandet av en ny VD 

Francis m.fl. (1996) såväl som Cotter m.fl. (1998) visade att tillträdandet av en ny VD tenderade 

att leda till större nedskrivningar av företagets tillgångar som en del av big bath accounting. 

Genom att belasta resultaträkningen med kostnader direkt kan nämligen ett sämre resultat 

härledas till den tidigare VD:n och den nye VD:n kan därmed åtnjuta förbättrade resultat i 

framtiden. 

Trots att de tidigare studierna talar för ett samband mellan VD-byte och större nedskrivningar av 

goodwill, kunde ett sådant entydigt samband inte påvisas. Visserligen bekräftades ett sådant 

samband under åren 2006, 2008 och 2010. År 2005 visade dock endast på en svag 

överensstämmelse och resultatet för år 2009 visade snarare att företag utan VD-byte skriver ned 

goodwill i samma utsträckning som företag med VD-byte. År 2007 visade t.o.m. på ett omvänt 

samband, där företag utan VD-byte utförde större relativa nedskrivningar än de företag där en ny 

VD tillträtt. När observationerna under hela tidsperioden studerades i sin helhet framstod det 

ännu tydligare att företag med VD-byte inte utför större relativa nedskrivningar av goodwill. 

Resultaten i denna studie visade således att studierna av Francis m.fl. samt Cotter m.fl. som 

behandlade nedskrivningar av tillgångar inte får tolkas som företagsledningens nedskrivningar av 

goodwill. 
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7. SLUTSATS 

Denna studie har utrett huruvida det förekommer agentbaserade motiv vid användningen av IAS 

36. Tidigare studier har redogjort för hur nedskrivningsprövningen enligt IAS 36 ger 

företagsledningen en ökad handlingsfrihet och att företagsledningen kommer att utnyttja sin 

handlingsfrihet om det finns agentbaserade motiv att göra det. Vi har därför studerat samtliga 

företag på Nasdaq OMX Stockholm som redovisat nedskrivningar av goodwill mellan åren 2005-

2010 utifrån de agentbaserade motiven (1) andelen goodwill i företaget, (2) resultatets påverkan 

samt (3) tillträdandet av en ny VD.  

Resultaten indikerade att det fanns ett samband mellan andelen goodwill och företagets 

nedskrivning av goodwill vid införandet av IFRS år 2005. Ett samband kunde dock inte påvisas 

för den resterande perioden. Det kan möjligtvis förklaras med att aktiemarknaden inte reagerar 

lika starkt på företagets nedskrivningar av goodwill efter införandet av IAS 36 i och med att 

verkliga värden är mindre tillförlitliga än historiska värden. Resultaten för hela tidsperioden gav 

inte argument för att ett negativt resultat ger företagsledningen motiv att skriva ned goodwill som 

en del av big bath accounting. Ett samband kunde dock påvisas för åren 2005-2007, men det låga 

antalet observationer gör att resultaten bör tolkas med försiktighet. Under åren 2008-2010 

redovisade fler företag en nedskrivning av goodwill samtidigt som ett negativt resultat. Det 

samband som visades för år 2008 indikerade att finanskrisen gav företagen incitament att skriva 

ned goodwill vid ett negativt resultat. Sambandet kunde dock inte visas för senare år och 

resultaten i sin helhet indikerade därmed att finanskrisen inte haft en avgörande effekt på 

företagens nedskrivningar av goodwill vid ett negativt resultat. Trots att ett samband påvisades 

under några år för att tillträdandet av en ny VD leder till större nedskrivningar av goodwill, tyder 

resultatet för hela den undersökta perioden att ett VD-byte inte kan förklara företagets 

nedskrivningar av goodwill. Denna studie ifrågasätter därmed hållbarheten i teorin big bath 

accounting vid nedskrivningar av goodwill i svenska börsnoterade företag. 

Resultaten visar på några begränsningar i denna studie. För det första kan det finnas andra 

agentbaserade motiv bakom att företag skriver ned goodwill. För det andra ger variabler som 

baseras på kvantitativa data inte alltid en representativ bild av de förändringar som skett i 

företagets finansiella poster under året. En sista begränsning är att datamaterialet för hypotes 2 

var så begränsat att det blev svårt att dra tillförlitliga slutsatser. 

Studiens resultat väcker frågeställningar för framtida forskning. Agentbaserade motiv behöver 

inte begränsas till nedskrivningar av goodwill. Vi uppmuntrar därför till att studera förekomsten 

av agentbaserade motiv vid exempelvis avsättningar. I och med att vi inte kunde påvisa ett 

samband mellan ett negativt resultat och större nedskrivning av goodwill finner vi det intressant 

att undersöka om resultatmanipulering förekommer vid ett positivt resultat, dvs. exempelvis om 

nedskrivningar av goodwill används för att utjämna företagets resultat över tid. 
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9. BILAGOR 

9.1 Företag som ingår i studien 

* = Företag som under åren 2005-2010 skrivit ned goodwill. 

 
AarhusKarlshamn  

ABB 

Acando 

ACAP Invest A  

A-Com  

Active Biotech  

Addnode* 

Addtech 

Aerocrine 

Alfa Laval  

Alliance Oil*  

Alltele  

Anoto Group  

Arise Windpower 

Artimplant 

Aspiro*  

Assa Abloy* 

AstraZeneca  

Atlas Copco* 

Atrium Ljungberg* 

Autoliv  

Avanza*  

Avega Group 

Axfood*  

Axis 

Communications  

B&B TOOLS 

Balder 

BE Group  

Beijer Alma* 

Beijer Elec  

Bergs Timber 

Betsson 

Bilia 

Billerud  

BioGaia 

BioInvent  

Biolin Scientific 

BioPhausia*  

Biotage*  

Björn Borg  

Black Earth 

Farming* 

Boliden  

Bong Ljungdahl  

Brinova 

BTS Group* 

Bure Equity*  

Byggmax Group  

Cardo* 

Castellum  

Catena  

CDON Group 

CellaVision  

Cision*  

Clas Ohlson 

Cloetta  

Coastal Contacts Inc  

Concordia 

Connecta  

Consilium 

Corem Property 

Group  

CTT Systems  

Cybercom*  

Dagon*  

DGC One 

Diamyd Medical 

Digital Vision*  

Diös Fastigheter  

Doro*  

Duni  

Duroc* 

East Capital Explorer  

Elanders* 

Electra Gruppen*  

Electrolux* 

Elekta 

ElektronikGruppen* 

Elos* 

Enea  

Eniro*  

EnQuest plc  

EpiCept  

Ericsson A  

Etrion Corporation  

eWork Scandinavia 

Fabege  

Fagerhult  

Fast Partner  

Feelgood*  

Fenix Outdoor* 

Fingerprint 

Formpipe Software  

G&L Beijer 

Getinge 

Geveko 

Global Health 

Partner* 

Gunnebo*  

H & M 

Hakon Invest*  

Haldex  

Havsfrun Investment 

Heba 

Hemtex  

Hexagon 

Hexpol 

HiQ International  

HMS Networks  

Holmen* 

Hufvudstaden 

Husqvarna 

Höganäs* 

IFS* 

Industrivärden 

Indutrade  

Intellecta* 

Intoi* 

Intrum Justitia*  

Investor 

ITAB Shop Conc 

Jeeves*  

JM  

Kabe 

KappAhl  

Karo Bio  

Kinnevik* 

Klövern  

KnowIT  

Kungsleden*  

Lagercrantz 

Lammhults Design  

Latour* 

Lindab 
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International* 

LinkMed 

Loomis 

Lundbergföretagen*  

Lundin Mining 

Lundin Petroleum*  

Luxonen  

Malmbergs 

Meda 

Medivir 

Mekonomen*  

Melker Schörling  

Metro* 

Micronic Mydata  

Midsona* 

Midway* 

Millicom*  

Mobyson*  

Morphic* 

MQ Holding 

MSC* 

MTG* 

MultiQ International  

NAXS Nordic 

Access Buyout Fund  

NCC* 

Nederman  

Net Entertainment 

Net Insight 

New Wave Group 

NIBE 

Niscayah Group* 

Nobia  

Nolato 

Nordea Bank*  

Nordic Mines  

Nordnet* 

Note* 

Novestra  

Novotek* 

NSP Holding* 

Oasmia 

Pharmaceutical  

Odd Molly  

OEM* 

Opcon  

Orc Software  

Orexo  

Oriflame  

Ortivus* 

PA Resources  

PartnerTech* 

Peab* 

Phonera*  

Poolia* 

Precise Biometrics* 

Prevas 

Pricer 

ProAct IT Group* 

Probi  

Proffice* 

ProfilGruppen* 

PSI Group* 

Q-med* 

Ratos* 

RaySearch 

Readsoft 

Rejlers* 

RETAIL AND 

BRANDS  

Rezidor Hotel Group  

Rottneros  

Rörvik Timber* 

Saab* 

Sagax  

Sandvik*  

SAS*  

SCA 

Scania* 

SEB* 

Seco Tools 

Sectra 

Securitas* 

Semcon*  

Sensys Traffic  

SHB* 

Sigma* 

SinterCast  

Skanska* 

SKF* 

SkiStar 

Softronic 

SSAB 

Stora Enso* 

Studsvik*  

Sweco* 

Swedbank* 

Svedbergs 

Swedish Match*  

Swedish Orphan 

Biovitrum*  

Swedol 

Svolder 

Systemair  

SäkI  

Tele2* 

TeliaSonera*  

Tieto Corporation*  

Traction 

TradeDoubler*  

Transatlantic 

Transcom 

Trelleborg* 

Trigon  

Unibet  

Uniflex 

Wallenstam 

VBG Group 

Venue Retail Group 

Wihlborgs  

Vitrolife  

Volvo 

Vostok Nafta  

XANO 

ÅF* 

Öresund  



 

 

9.2 Rådata för urvalet 

 

 
2005   GOODWILL GOODWILL BALANSOMSLUTNING EGET KAPITAL RESULTAT 

Företag Vdbyte Valuta NEDSKRIVN. IB2005 UB2005 IB2005 UB2005 IB2005 UB2005 FÖRE SKATT 

Addnode Save-Strandberg TSEK 2137 199828 267172 546556 761592 261054 397645 24050 

ÅF Wiström TSEK 2368 101035 121558 1301721 1220125 390887 581177 221760 

Axfood  Jansson-Strålman MSEK 51 995 1131 7220 7569 2763 2944 1026 

Beijer Alma Persson TSEK 1026 61147 72701 1108731 1180132 558046 708899 199852 

Bure Equity  Svantes.-Nachems. MSEK 0,6 822,1 918,3 4505 4032 1213 1980 591,3 

Digital Vision  Taflin MSEK 36,131 0 5,1 22,5 92,4 5,7 28,3 -61,8 

Fenix Outdoor Nordin-Gustafsson MSEK 5 53,615 47,171 410,9 470,3 196,1 227,2 67,6 

Höganäs Lindqvist-Danielson MSEK 34 119 103 4759 5253 2203 2549 408 

Latour Svensson MSEK 1 112 143 6401 11414 3356 8676 792 

Mekonomen  Andersson TSEK 3947 156399 165596 1527264 1599729 853854 933318 162119 

Midway Svensson MSEK 1,6 40,5 53,3 1145,9 1254,7 509 562,1 127 

MTG Albrecht MSEK 0,6 1049 2204,4 6398,4 9892,8 2785,5 5403,6 1495,5 

NCC Göransson MSEK 86 1790 1772 28389 27110 6799 6879 1580 

Note Stenfors-Forslund TSEK 1880 24249 46389 736893 811726 265649 205109 -73106 

OEM Zahlin TSEK 857 10255 9398 712404 764143 424888 477939 123623 

Peab Paulsson MSEK 30 385 381 11486 13742 2653 3348 824 

Poolia Strand TSEK 48060 144768 99694 423678 392596 269391 226791 -31536 

Proffice Johansson MSEK 3 331 379 1104 987 217 245 -43 

ProfilGruppen Arthur MSEK 2,8 15,1 12,3 560,6 616,9 223,9 237,8 38,7 

SEB Thunell-Falkengren MSEK 2 11165 11773 1606551 1889738 51763 56796 11205 

Skanska Graham MSEK 108 3899 4154 63081 71311 16368 18587 4943 

SKF Johnstone MSEK 24 683 1057 35014 40349 17245 18233 5253 

Stora Enso Härmälä MEUR 8 787,9 961,8 16411,9 18095 8172,4 7738,9 -144,2 

Studsvik  Håkansson-Groth TSEK 5386 120761 127438 1152071 1183394 443308 566628 89787 

Swedish Match  Hindrikes MSEK 57 1999 2865 14898 16806 5060 5083 2696 

Tele2 Jarnheimer MSEK 278 22450 26702 49865 68283 32900 35368 3127 
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2006   GOODWILL GOODWILL BALANSOMSLUTNING EGET KAPITAL RESULTAT 

Företag Vdbyte Valuta NEDSKRIVN. IB2005 UB2005 IB2005 UB2005 IB2005 UB2005 FÖRE SKATT 

ÅF Wiström TSEK 78 121558 832283 1220125 2300227 581177 1091533 157900 

Aspiro  Lenander TSEK 35000 331241 340234 568206 597976 441024 488560 19069 

Beijer Alma Persson TSEK 3035 72701 70432 1180132 1218366 708899 747801 224794 

Bure Equity  Nachemson MSEK 3,2 918,3 673,6 4032 3885 1980 2737 894,4 

Cision  Lundberg – Flyborg TSEK 758766 2888876 1921556 3733931 2729922 2148038 1249082 -679222 

Doro  Torbjörnsen MSEK 5,1 14 8,8 270 181,7 32,1 31,6 -81,7 

Elanders Holm TSEK 24705 557800 532400 1806600 1641100 637800 556400 -68963 

Elos Brorsson TSEK 7188 55022 37761 382777 311581 228231 148919 10503 

Feelgood  Rooth-Cullberg TSEK 488 70983 80421 246825 282967 70944 74285 108 

Midway Svensson MSEK 3,4 53,3 51,7 1254,7 1364 562,1 759,5 323,6 

MTG Albrecht MSEK 38 2204,4 2235 9892,8 9205 5403,6 5105 2016,2 

NCC Göransson MSEK 20 1772 1700 27110 30603 6879 6870 2263 

Nordnet Danielsson TSEK 1218 149166 140420 5873673 10077835 514431 691413 292129 

Ortivus Strindlund TSEK 48884 118656 63917 356266 333897 229717 226029 -127784 

Peab Paulsson MSEK 39 381 513 13742 16513 3348 3278 1411 

ProAct IT Group  Sand TSEK 7000 71845 62785 439046 474452 161034 157961 17973 

Ratos Karlsson MSEK 204 5772 9199 22093 26662 11554 11814 3234 

Rejlers Rejler TSEK 122 51725 53152 248780 268669 116950 142888 50336 

Saab Svensson MSEK 15 1777 3294 30594 32771 9493 10025 1693 

Sandvik  Pettersson MSEK 34 4921 5156 59562 65901 24507 27198 11113 

SAS  Lindegaa. - Reitan MSEK 20 2982 2682 58016 51164 12081 16388 5032 

Securitas Berglund MSEK 41,2 17792,4 14031,6 46280,9 35719,8 14572,9 9603,1 1413,5 

Semcon  Johansson-Sund MSEK 4,4 69,5 71,9 669,4 663,3 198,9 265,1 74,4 

SKF Johnstone MSEK 128 1057 1057 40349 46238 18233 19607 6387 

Stora Enso Härmälä MEUR 9 961,8 906,8 18095 17382,1 7738,9 8020,6 631,8 

Sweco Thuresson MSEK 2,5 332,6 426,3 2040,5 2050,9 880,7 835,9 364,4 

Tele2 Jarnheimer MSEK 3300 26702 18491 68283 66164 35368 29123 -3416 

TeliaSonera  Igel MSEK 5 62498 62638 203775 199392 135694 127717 25226 

Trelleborg Nilsson MSEK 157 7717 8968 24960 27557 10113 9687 1193 

 



58 

 

 

2007   GOODWILL GOODWILL BALANSOMSLUTNING EGET KAPITAL RESULTAT 

Företag Vdbyte Valuta NEDSKRIVN. IB2005 UB2005 IB2005 UB2005 IB2005 UB2005 FÖRE SKATT 

Addnode Strandberg-Hanstorp TSEK 2801 282804 330713 841020 860026 525936 504701 42589 

Aspiro  Lenander - Sellæg TSEK 2713 340234 341452 597976 606769 488560 500418 9818 

Atrium Ljungberg Nylander MSEK 37 521,5 484,5 18021,4 20417,8 7805,1 9259,4 2071,4 

Cardo Aru MSEK 210 1047 848 6107 6466 2986 2961 343 

Electrolux Stråberg MSEK 3 1981 2024 66049 66089 13194 16040 4035 

ElektronikGruppen Ålander TSEK 4174 49115 48621 330219 441625 207453 214217 19591 

Holmen Hall MSEK 569 557 0 32141 33234 16636 16932 2582 

Kungsleden  Erséus MSEK 3,5 0 196,8 24261,7 32780,8 9700,2 9040,1 2620,9 

Lundbergföretagen   Lundberg MSEK 569 643 86 72935 76704 43695 45085 7426 

Midsona Nylander  - Åsberg MSEK 151 686 598 1709 1538 538 499 -343 

NCC Göransson-Ehrlén MSEK 90 1700 1651 30603 34069 6870 7237 2608 

Nordnet Danielsson-Östlund TSEK 212 140420 158214 10077835 14652201 691413 812238 278702 

PartnerTech  Jonson-Glavare TSEK 9984 139693 137206 1637748 1454193 598770 558658 -34188 

Precise Biometrics  Marschall TSEK 679 5610 4931 126679 86151 95016 71201 -35289 

ProAct IT Group  Sand TSEK 2300 62785 67527 474452 515551 157961 157926 40727 

Ratos Karlsson MSEK 3 9199 16225 26662 36782 11814 13870 3462 

SAS  Reitan - Jansson MSEK 300 2682 3052 51164 48770 16388 17149 673 

Securitas Berglund-Göransson MSEK 349,9 14032 13794 35719,8 39185,2 9603,1 8814 1397,5 

Semcon  Sund MSEK 112,2 71,9 516,6 663,3 2103,8 265,1 494 261,9 

Sigma Nilsson TSEK 50492 285284 286225 706810 760063 370656 352831 19094 

Skanska Graham MSEK 8 4490 4584 71307 78941 19337 20724 5667 

SKF Johnstone MSEK 13 1057 2234 46238 46331 19607 18355 7138 

Stora Enso Härmälä-Karvinen MEUR 233 906,8 502,7 17382,1 15310,8 8020,6 7665,5 -16,3 

Sweco Thuresson-Wäppling MSEK 0,2 426,3 599,4 2050,9 2438 835,9 950,3 425,7 

Tele2 Jarnheimer MSEK 1315 18491 12603 66164 48648 29123 26849 -333 

TeliaSonera  Igel-Nyberg MSEK 10 62638 71172 199392 216702 127717 127057 25251 

Tieto Corporation  Heikiinen-Plyhm MEUR 40 448,4 415,7 1374,7 1282,7 626,4 477,6 -8,6 

Trelleborg Nilsson MSEK 53 8968 9381 27557 29334 9687 10052 1268 
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2008   GOODWILL GOODWILL BALANSOMSLUTNING EGET KAPITAL RESULTAT 

Företag VDbyte Valuta NEDSKRIVN. IB2005 UB2005 IB2005 UB2005 IB2005 UB2005 FÖRE SKATT 

Alliance Oil  Barski - Idrisov TUSD 208 2611 11242 1489253 2390941 606746 1157676 78781 

Aspiro  Sellæg TSEK 202398 341452 141813 606769 413302 500418 291211 -189374 

Atrium Ljungberg Nylander MSEK 26,2 484,5 458,3 20417,8 20125 9259,4 8495,8 -712,7 

Bilia Pettersson MSEK 28 124 89 7043 5414 1507 1229 -137 

Bure Equity  Nachems. – Henrics. MSEK 15,3 673,6 453,6 3747 2995 2754 2481 933,8 

Cision  Flyborg – Gieskes TSEK 240843 1879207 1802653 2681465 2691700 1285573 1090385 -223321 

Digital Vision  Taflin-Schyborger MSEK 5,1 5,1 0 118,4 83,4 10,5 -40,1 -54,1 

ElektronikGruppen Ålander-Hansson TSEK 5480 48621 60317 441625 500963 214217 204029 -13735 

Eniro  Franzén-Kärrbrink MSEK 913 12508 11374 18467 16620 4064 2214 -276 

Feelgood  Cullb.-Fägersten-Su. TSEK 4000 90016 138278 273698 380215 84906 128103 12374 

Global Health P. Båtelson MSEK 20 357,1 389,9 710,8 785,1 465,8 546,6 -37,5 

Intrum Justitia  Wolf MSEK 60,7 1614,6 1895,9 5393,4 6741 1842,5 2395,3 569,7 

Kinnevik Brunell Livfors MSEK 37 621 799 62818 35871 50267 23530 -25872 

Kungsleden  Erséus MSEK 3,6 196,8 193,2 32780,8 30721,5 9040,1 7064,8 -1184,5 

Millicom  Beuls TUSD 2892 183857 507295 4413826 5220808 1368336 1652077 681810 

MTG Albrecht MSEK 76 2491 8798 10958 19232 5875 8980 3610 

NCC Ehrlén MSEK 32 1651 1772 34069 36247 7237 6865 2385 

Niscayah Group Vallejo MSEK 490 2675,5 2246,1 6704,4 6873,4 2493,5 1936,5 -366,1 

Nordea Bank  Clausen MSEK 1 2144 2143 389054 474074 17160 17803 3396 

Nordnet Östlund TSEK 4163 158214 143962 14652201 12880735 812238 851764 182429 

Novotek Antius TSEK 945 32696 34942 41076 46063 97169 102626 16025 

Ortivus Sjöqvist-Andersson TSEK 19930 63859 49955 253447 181277 163022 106515 -70838 

PartnerTech  Glavare TSEK 821 137206 138219 1454193 1389913 558658 550581 9192 

Phonera  Wiklund TSEK 6605 41126 35727 227675 181446 70931 84976 27116 

Proffice Wahlström-Kry MSEK 30 448 415 1432 1500 457 519 130 

Ratos Karlsson MSEK 92 16225 17621 36782 42750 13870 17290 5671 

Saab Svensson MSEK 103 3404 3438 33801 32890 11008 9330 -406 

SAS  Jansson MSEK 1686 3052 1229 48770 43364 17149 7312 -3462 

Scania Östling MSEK 13 1221 1307 91454 110035 24812 21938 11978 

SHB Boman MSEK 12 6032 6499 1859382 2158784 74491 74963 15586 

SKF Johnstone MSEK 40 2234 3119 46331 56281 18355 20598 6868 

Stora Enso Karvinen MEUR 275,2 502,7 207,6 15310,8 12240,8 7665,5 5650,5 -887,4 

Sweco Wäppling MSEK 12,9 599,4 771,7 2438 3012,5 950,3 1414,8 588,2 

Swedbank Lidén MSEK 1403 18624 17308 1607984 1811690 68323 86462 13819 

Swedish Orphan Nicklasson TSEK 34318 39375 25342 1948300 2578815 1452801 1284984 -365997 

Tele2 Jarnheimer-Koponen MSEK 1705 12603 11473 48648 47133 26849 28201 2551 
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GOODWILL GOODWILL BALANSOMSLUTNING EGET KAPITAL RESULTAT 

Företag Vdbyte Valuta NEDSKRIVN. IB2005 UB2005 IB2005 UB2005 IB2005 UB2005 FÖRE SKATT 

Assa Abloy Molin MSEK 64 20669 20333 44960 42618 18838 19334 3740 

Atlas Copco Brock - Leten MSEK 16 8399 8254 75394 67874 23768 25671 8271 

Atrium Ljungberg Nylander MSEK 51,7 458,3 406,7 20125 19832,2 8495,8 8415,6 92,8 

Beijer Alma Persson TSEK 1900 130592 121147 1460780 1390198 962850 989030 226454 

BioPhausia  Thulin TSEK 896 46983 45007 1173353 1108468 534437 558121 25725 

Black Earth Farming Gustavsson TRUR 3843 238164 234321 12543178 11049686 10054557 8743931 -1363470 

Bure Equity  Henricson - Backman MSEK 48,1 453,6 392,8 2995 2154 2481 1497 50,2 

Cardo Aru MSEK 9 964 909 6781 5586 3042 3014 496 

Cision  Gieskes TSEK 267113 1802653 1476413 2691700 2144717 1090385 681283 -341123 

Cybercom  Boman TSEK 280000 1225827 950662 2028426 1735451 998066 906896 -205408 

Dagon  Stjernborg TSEK 762 762 0 5238339 5236429 1321672 1337035 -19505 

Duroc Albinsson MSEK 52,2 86,1 33,5 448,9 314,9 253,3 198,3 -60,3 

Elanders Holm-Nilsson TSEK 690 917700 894900 2386700 2113800 877700 765100 -96058 

ElektronikGruppen Hansson-Celsing TSEK 17278 60317 44425 500963 363539 204029 133159 -60704 

Eniro  Kärrbrink MSEK 25 11374 12088 16620 17192 2214 6112 232 

Feelgood  Sunnemark TSEK 9032 138278 129247 380215 349220 128103 88996 -39980 

Gunnebo  Gezelius-Borgvall MSEK 105,6 1240,1 1091,2 5262,1 4336,3 1073 1413 -166,6 

Intoi Skarin MSEK 15,8 304,5 288,7 757,5 738,4 596,7 591,9 1,9 

Jeeves  Älgevik TSEK 2523 8566 14109 163143 178205 51539 58388 16022 

Lundin Petroleum  Heppenstall TSEK 847196 929825 4795 23151131 19039132 12827034 8804527 -3376464 

Morphic Valfridsson TSEK 114677 114876 204 1211740 425668 858885 217397 -690481 

MTG Albrecht MSEK 3252 8798 5239 19232 14651 8980 5680 -1625 

NSP Holding Wahlstedt-Jallinder TSEK 2179 208062 198737 435413 384832 95486 113609 -9719 

Peab Paulsson MSEK 9 1781 1749 26554 26614 6378 7606 1619 

Precise Biometrics  Marschall TSEK 4931 4931 0 34012 73093 16004 45408 -21768 

Q-med Ågerup TSEK 1500 49998 45835 1698371 2258877 1279641 1953323 755557 

Ratos Karlsson MSEK 118 17621 18507 42750 40858 17290 16802 1375 

Rörvik Timber Rodert MSEK 6 140,5 122 1600,7 1217,9 214,8 11,7 -303,6 

Sandvik  Pettersson MSEK 154 9831 11135 103227 91575 36725 29957 -3472 

Scania Östling MSEK 2 1307 1296 110035 98451 21938 23303 1602 

SEB Falkengren MSEK 2969 13692 10829 2510702 2308227 83729 99669 3378 

Semcon  Nilsson MSEK 72 564,3 475,2 1776,2 1264,3 596,2 385,4 -256,7 

Skanska Karlström MSEK 210 4442 4363 86869 83765 18553 20167 5800 

Sweco Wäppling MSEK 12,8 771,7 783,5 3012,5 3151,3 1414,8 1595,7 443,6 

Swedbank Lidén-Wolf MSEK 1191 17308 15368 1811690 1794687 86462 89974 -9461 

Tele2 Koponen MSEK 526 11473 10179 47133 40379 28201 28465 5010 

TeliaSonera  Nyberg MSEK 4 84431 85737 264286 269670 141448 142499 27614 

TradeDoubler  Frid TSEK 150339 531911 398364 1551286 1725578 291914 480507 -127030 
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2010   GOODWILL GOODWILL BALANSOMSLUTNING EGET KAPITAL RESULTAT 

Företag Vdbyte Valuta NEDSKRIVN. IB2005 UB2005 IB2005 UB2005 IB2005 UB2005 FÖRE SKATT 

Aspiro  Sellæg TSEK 66400 141813 57148 403766 288266 283038 154500 -117910 

Atrium Ljungberg Nylander MSEK 16,9 406,7 389,8 19832,2 21209,6 8415,6 9099,2 1191,1 

Avanza  Storåkers MSEK 3 26 23 27795 40243 693 813 331 

Beijer Alma Persson TSEK 6100 121147 341559 1390198 1975810 989030 1397209 398793 

BioPhausia  Thulin - Hartmanis TSEK 3990 45007 23073 1108468 699527 558121 407617 -173567 

Biotage  Jörgensen TSEK 444460 473661 104791 1227390 693427 1089027 567948 -403514 

Black Earth Farming Gustavsson TRUR 234321 234321 0 11049686 11158402 8743931 7481710 -1355497 

BTS Group Ekelund TSEK 3726 151787 140167 443096 482993 259623 280146 90417 

Bure Equity  Backman - Tigerschöld MSEK 3,4 392,8 253,3 2154 2974 1497 2621 593,8 

Eniro  Kärrbrink-Lindgren MSEK 4208 12088 6494 17192 10587 6112 3469 -4739 

Feelgood  Sunnemark TSEK 700 129247 128547 349220 341356 88996 100679 9741 

Hakon Invest  Sylvén MSEK 284 712 431 11383 10336 10218 8944 -378 

IFS Sorbie MSEK 4 262 302 2474 2516 1305 1295 189 

Intellecta Ohlson TSEK 10000 218741 210796 559490 555580 197534 214743 36757 

Jeeves  Älgevik TSEK 3565 14109 9614 178205 148741 58388 50954 1391 

Kinnevik Brunell Livfors MSEK 34 836 802 53240 64833 41675 54425 13737 

Lindab International  Brodetsky MSEK 110 2922 2591 7442 6570 3003 2755 112 

Metro Jensen TEUR 1523 11340 27741 124360 153640 13747 16748 5847 

Midsona Åsberg MSEK 110 609 477 1176 1338 707 620 -64 

Mobyson  Karlsson TSEK 71145 71145 17641 155047 100831 109627 40955 -115710 

Morphic Valfridsson TSEK 204 204 0 425668 247528 217397 120486 -97722 

MSC Choudhury-Borsch TSEK 5000 15840 10840 35620 31666 22643 17676 -12694 

Nordnet Östlund TSEK 5400 162458 198095 23754171 28792420 1036415 11241115 260077 

NOTE Pogost – Jans. – Laves. TSEK 255 71215 70502 753052 693532 209928 217013 -59431 

Peab Paulsson MSEK 23 1749 1720 26614 27580 7606 7673 1513 

Poolia Eriksson-Elling MSEK 71155 91517 43523 422861 388304 221004 139921 -48142 

PSI Group  Waaler TNOK 8263 313090 88961 732999 548333 364145 203261 -203266 

Ratos Karlsson MSEK 8 18507 20304 40858 40763 16802 16465 2868 

Saab Svensson - Buskhe MSEK 5 3457 3470 30430 29278 10682 11444 776 

Skanska Karlström MSEK 108 4363 3917 83765 77712 20167 20792 5423 

SKF Johnstone MSEK 131 2759 6309 51015 55224 18280 19894 7549 

Swedbank Wolf MSEK 37 15368 13733 1794687 1715681 89974 95035 9955 

TeliaSonera  Nyberg MSEK 174 85737 77207 269670 250551 142499 132665 29936 

Trelleborg Nilsson MSEK 3 10478 9395 29539 27314 12361 12196 1952 

 


