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Sammanfattning 
 

Titel: Förekommer nedskrivningar av goodwill på Stockholmsbörsen i större utsträckning vid sämre 

redovisade resultat? 
Författare: Jennifer Dammhag och Monika Srba. 

Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak. 

 

Bakgrund: Goodwill har alltid varit ett ämne som diskuterats flitigt och mycket forskning har kretsat 

kring olika faktorer som påverkar företags goodwillnedskrivningar. Forskare har kommit fram till att 

företag med låga resultat tenderar att göra goodwillnedskrivningar i större utsträckning än företag som 

redovisar bättre resultat vilket möjligtvis kan ses som en form av vinstmanipulering.  

 

Syfte: Huvudsyftet är att undersöka om det bland svenska börsbolag förekommer 

goodwillnedskrivningar i större utsträckning när bolagen redovisar sämre resultat. Delsyftet är att 

undersöka om det går att utläsa ifall en förbättring har skett under åren 2009-2011 avseende 

börsbolagens totala goodwillpost av dess egna kapital jämfört med år 2008. Samt att undersöka 

utvecklingen av börsbolagens goodwillnedskrivningar i förhållande till goodwillpost.   

 

Metod: Tre kvantitativa undersökningar har genomförts för åren 2009-2011 där vi utgått från de bolag 

som var noterade på NASDAQ OMX Stockholm respektive år. Relevant information har insamlats från 

börsbolagens årsredovisningar och sedan har vi statistiskt testat de olika sambanden. 

 

Resultat och slutsatser: År 2009 och 2010 förelåg ett signifikant negativt samband mellan 

börsbolagens redovisade resultat och goodwillnedskrivningar samt mellan bolag som redovisade 

negativa resultat och goodwillnedskrivningar. Det vill säga att den tidigare forskningen angående att 

företag är mer benägna att använda sig av goodwillnedskrivningar när de redovisar lägre resultat 

stämmer överens med våra resultat. För år 2011 fanns inget signifikant samband varken vad det gäller 

börsbolagens redovisade resultat och goodwillnedskrivningar eller negativt redovisade resultat och 

goodwillnedskrivningar. Vad det gäller förhållandet mellan börsbolagens goodwillnedskrivningar och 

deras goodwillposter för respektive år 2009-2011 har inga större förändringar påvisats. Även med 

hänsyn till 2008 års resultat har ingen större förändring skett. Även förhållandet mellan börsbolagens 

goodwillposter och deras egna kapital för åren har legat på en jämn nivå. Men jämfört med hur detta såg 

ut år 2008 då förhållandet uppgick till 30 procent kan vi dra slutsatsen att en förbättring har skett.   

 

Förslag till vidare forskning: Undersöka andra faktorers påverkan på goodwillnedskrivningar. 



 

Abstract 
 

Title: Does goodwill impairments occur on the Stockholm Stock Exchange to a greater extent when the 

companies report lower earnings?  

Authors: Jennifer Dammhag and Monika Srba. 

Supervisors: Bengt Lindström and Jurek Millak. 

 

Background: Goodwill has always been frequently discussed and a lot of scientific research has been 

done regarding factors that affect companies’ impairment of goodwill. Previous research has concluded 

that companies reporting low results are more prone to do impairments of goodwill than companies 

reporting better results which possibly can be seen as a form of earnings management. 

 

Purpose: The purpose of this essay is to examine if goodwill impairments occur to a greater extent 

among Swedish listed companies when the companies are reporting lower earnings. A subsidiary 

purpose is to see if there has been an improvement since 2008 regarding the size of reported goodwill in 

comparison to equity in the years 2009-2011. And to analyze the development of the companies 

goodwill impairments in relation to reported goodwill. 

 

Methodology: Three quantitative studies have been performed for the years 2009-2011 where all the 

listed companies on NASDAQ OMX Stockholm have been included. Relevant information has been 

collected from the companies’ annual reports for further statistical testing of possible correlations. 

 

Results and conclusions: For the years 2009 and 2010 there was a significant negative correlation 

between listed companies’ reported earnings and goodwill impairments as well as between negative 

earnings and goodwill impairments. This means that the previous research suggesting that companies 

are more likely to use goodwill impairments when they report lower earnings holds. There was no 

significant relationship in the year 2011 regarding the listed companies earnings and goodwill 

impairments as well as between negative earnings and goodwill impairments. There have been no major 

changes in the relationship between goodwill impairments and reported goodwill for the years 2009-

2011. Even with comparison to the result of 2008 there have not been any big changes. The ratio of the 

companies’ goodwill and their equity for the years 2009-2011 has been on a steady level. But compared 

to the situation in 2008 when the ratio was 30 percent, we conclude that an improvement has occurred. 

 

Suggestions for further research: Examine other variables impact on goodwill impairments. 
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1. Introduktion  

 

Vi inleder med en problembakgrund där läsaren introduceras till ämnet goodwill och denna 

undersökning. Olika faktorer som antas påverka nedskrivningarna diskuteras och 

problembakgrunden utmynnar i problemformuleringarna för uppsatsen samt syfte och 

avgränsning. Kapitlet avslutas med en figur över uppsatsens fortsatta disposition.  

 

 

1.1. Problembakgrund 

 

Ända sedan goodwill började diskuteras har synen på den speciella tillgången varit omtvistad. 

Det har inte skett några banbrytande förändringar angående goodwill på mycket lång tid trots att 

det är ett område som flitigt diskuteras världen över vilket bland annat en artikel från 2004 

poängterar som behandlar goodwill utifrån tre tidsperspektiv; historiskt, nutid och framtid.
1
  

 

En av Sveriges första auktoriserade revisorer, Oscar Sillén, höll under Skandinaviska 

Revisorskongressen 1924 föredrag angående goodwill och hur den då skulle värderas. Detta har 

återberättats i en artikel, vilken utgavs 1943 som en del av en bok. En av de dåvarande 

definitionerna av goodwill var ”…goodwill är det nuvarande värdet av kommande 

företagarevinster.”
2
 Jämfört med dagens definition av goodwill enligt IASB som lyder ”En 

tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar…”
3
, märker man att synen på goodwill 

idag är snarlik den som var aktuell för nästan ett sekel sedan.  

 

Silléns artikel har sin utgångspunkt i värderingen av goodwill, dels värdering vid 

affärsöverlåtelse och värdering i bokslut och balanser. Likheterna mellan dåtidens och den 

nuvarande hanteringen av goodwill, med reservation för den nyare standarden IAS 36 om årliga 

nedskrivningsprövningar av goodwill, är många. Bland annat att förvärvad goodwill ska tas upp 

som en tillgång i det köpande företagets balansräkning, att det diskonterade nuvärdet används vid 

beräkning av de förväntade positiva vinsterna och att internt upparbetad goodwill inte får 

                                                 
1
 Seetharaman A., Balachandran M. & Saravanan A.S., 2004, Accounting treatment of goodwill: yesterday, today 

and tomorrow: Problems and prospects in the international perspective, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, Nr. 1.  
2
 Sillén O., 1943, Om goodwill, kap. Om värdering av goodwill, Esselte Reklam, s. 218. 

3
 IFRS 3, Bilaga A Definitioner. 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1469-1930
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1469-1930&volume=5&issue=1
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redovisas som en tillgång i balansräkningen. Även uppfattningen om motsatsen till goodwill, 

badwill eller negativ goodwill, är densamma som dagens. Det kan enligt Sillén till exempel 

uppkomma i de fall ett förlustbringande företag säljs under tillgångarnas bokförda värde. 

Naturligtvis är det även så att ett goodwillvärde, negativt eller positivt, överhuvudtaget inte 

behöver uppstå vid ett förvärv.
4
 Sammanfattningsvis har alltså hans beskrivning i jämförelse med 

dagens syn av goodwill inte förändrats så mycket under tidens gång. 

 

Debatten angående goodwill har i mångt och mycket kretsat kring ifall goodwill ska räknas som 

en tillgång eller inte, vilket det naturligtvis finns de som argumenterar för och emot. Det är en 

essentiell punkt som standardsättare världen över måste ta ställning till och för att kunna göra det 

måste de även ha en gemensam förståelse för vad goodwill bör betraktas som.
5
 Det har tidigare 

förespråkats att goodwill inte ska anses vara en tillgång utan att det istället ska belasta det egna 

kapitalet. Debatten resulterade i de amerikanska reglerna om att endast goodwill som uppstår 

genom företagsförvärv ska få redovisas som en tillgång och att denna ska genomgå en 

avskrivningsperiod på max 40 år.
6
 Goodwill kan även ses som en ”plug”, ”gap filler” eller 

”master valuation account”, vilket går att jämföra med en ”slaskpost” som man förenklat hänför 

goodwill till för att balansräkningen ska balansera.
7
 Nedan följer ett citat som är ett exempel på 

hur diskussionen angående goodwill inte har utvecklats i någon större mån utan ses än idag av 

vissa som ett mer eller mindre nödvändigt ont.  

 

“More than a century’s worth of commentary and analysis on the subject has 

cemented goodwill’s status as the black sheep of the balance sheet.”
8
 

 

Man brukar skilja mellan olika typer av goodwill, två av dem är internt upparbetad goodwill och 

förvärvad goodwill. Internt upparbetad goodwill anses inte uppfylla kraven för en tillgång och får 

därmed inte och har aldrig fått redovisats som en tillgång. Det kan till exempel röra sig om ett 

                                                 
4
 Sillén O., 1943, Om goodwill, kap. Om värdering av goodwill, Esselte Reklam, s. 216-241.  

5
 Johnson T. L. & Petrone K. R., 1998, Is Goodwill an Asset?, Accounting Horizons, Vol. 12, Nr. 3, s. 293-303.  

6
 Davis M., 2005, Goodwill Impairment: Improvement or Boondoggle?, The Journal of American Academy of 

Business, Cambridge, Vol. 6, Nr. 2, s. 230-236. 
7
 Lander G. H. & Reinstein A., 2003, Models to Measure Goodwill Impairment, International Advances in 

Economics Research, Vol. 9, Nr. 3, s. 227-232. 
8
 Carlin T. & Finch N., 2009, Discount Rates in Disarray: Evidence on Flawed Goodwill Impairment Testing, 

Australian Accounting Review, Vol. 19, Nr. 4, s. 326-336. 



 

3 

 

företags upparbetade goda rykte eller ett företags intellektuella kapital. Som redan nämnts är 

förvärvad goodwill det som tillåts redovisas som en tillgång, vilket ses som skillnaden mellan 

priset som ett företag betalar vid ett förvärv av ett annat företag och det förvärvade kapitalet. I 

första hand ska övervärdet fördelas på de tillgångar där övervärdet bedöms hänföras till och 

övrigt övervärde ska redovisas som goodwill. Avskrivningstiden för förvärvad goodwill har 

under lång tid varit ett ämne som diskuterats flitigt. Enligt ÅRL ska bolag normalt skriva av 

goodwill på högst fem år medan Redovisningsrådet rekommenderat högst 20 år. Ett fåtal svenska 

bolag har hänvisat till amerikansk praxis där högst 40 år gällde innan 2001 men detta har inte 

varit accepterat enligt god redovisningssed i Sverige. Skillnaderna har medfört en osäkerhet av 

hur man egentligen bör skriva av goodwill. I dagens läge har en viss internationell harmonisering 

kring detta skett som bidragit till en högre grad av säkerhet.
9
  

 

Som medlem i EU anammade Sverige IASB:s regelverk IFRS i början av 2005 vilket medförde 

att börsbolag blev tvungna att följa de nya standarderna IFRS samt föregångarna IAS. Det är 

organisationen IASB som står bakom detta regelverk som uppkom ur den tidigare organisationen 

IASC som gav ut IAS.
10

 I och med övergången för börsbolagen ersattes den tidigare regeln att 

goodwill ska avskrivas årligen till att istället genomgå årliga nedskrivningsprövningar och 

nedskrivas vid behov.
11

 När vi i denna uppsats nämner termen IFRS avser det även de IAS-

standarder som fortfarande är gällande. 

 

En annan uppdelning av goodwill är koncerngoodwill och inkråmsgoodwill. Koncerngoodwill är 

detsamma som förvärvad goodwill eftersom det är den goodwill som uppkommer vid förvärv av 

ett annat bolag som därmed blir ett dotterbolag och då bildas en koncern ifall det inte redan innan 

är det.
12

 Vidare kan goodwill uppkomma vid ett inkråmsförvärv som innebär att ett bolag snarare 

förvärvar innehållet, nettotillgångarna, i ett annat bolag.
13

 

 

                                                 
9
 Sundgren S., Nilsson H. & Nilsson S., 2009, Internationell redovisning: teori och praxis, Studentlitteratur, uppl. 

2:1, s. 117-121. 
10

 Westermark C., 2005, EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS, Norstedts Juridik AB, uppl. 1, 

s. 21-23. 
11

 IAS 36. 
12

 Sundgren S., Nilsson H. & Nilsson S., 2009, Internationell redovisning: teori och praxis, Studentlitteratur,  

uppl. 2:1, s. 294. 
13

 Thorell P., 2003, Företagens redovisning, Iustus förlag, uppl. 4, s. 98. 
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Övervärdet som leder till det som kallas goodwill har avsett sådant som till exempel goda 

relationer och vanor med kunder samt fördelaktigt geografiskt läge som alla har bidragit med 

värde till verksamheten.
14

 Idag förknippas goodwill även med sådant som bolagets 

marknadsställning och produktutveckling samt kompetensen som personalen besitter.
15

 Ett annat 

exempel är att goodwill skulle kunna kallas för framtida extra goda vinster, eftersom det ofta är 

anledningen till att man betalar ett övervärde vid ett förvärv. Så länge företagsledningen anser att 

framtida extra goda vinster föreligger så ska det redovisas som goodwill och i annat fall ska en 

nedskrivning ske. Det finns alltså ingen bestämd tidshorisont för vinståren som när avskrivning 

gällde och goodwillen skrevs av efter de ursprungliga övervinståren man kunde se vid förvärvet. 

Detta innebär att övergången från avskrivning till nedskrivning medför ett större utrymme för 

subjektiva bedömningar om framtiden för företagsledningen eftersom bedömningen ligger i deras 

händer. Bedömningarna kretsar alltså endast kring den årliga nedskrivningsprövningen och man 

tillåts aldrig skriva upp goodwill även om man kan bedöma att de framtida extra goda vinsterna 

har ökat. Detta kopplas till två områden i det nya synsättet som det förekommer viss tvekan 

kring:
16

 

 

- ”Goodwillvärdet får inte bli större än det ursprungliga övervärde moderbolaget betalt vid 

förvärvet.”
17

 

- ”Om goodwillvärdet skrivs ned får det under kommande år inte värderas över värdet efter 

nedskrivning.”
18

 

 

En studie utförd på svenska börsbolag åren 2001 till 2007 kom bland annat fram till att efter 2005 

när koncernbolag blev tvungna att följa IFRS ökade den aktiverade goodwillen kraftigt. Detta 

samtidigt som nedskrivningar av goodwill var avsevärt lägre än goodwillavskrivningar och 

nedskrivningar som gjorts före 2005 enligt svenska redovisningsprinciper.
19

 

 

                                                 
14

 Schroeder R., Myrtle C. & Cathey J., 2010, Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases, John 

Wiley & Sons, uppl. 10, s. 330. 
15

 Nationalencyklopedin, Goodwill, http://www.ne.se/lang/goodwill/184171, 2012-04-22 kl. 14:06. 
16

 Lönnqvist R., 2009, Årsredovisning i koncerner, Studentlitteratur, uppl. 5:3, s. 33-36.   
17

 Ibid, s. 36.   
18

 Ibid, s. 36. 
19

 Hamberg M., Paananen M. & Novak J., 2011, The Adoption of IFRS 3: The Effects of Managerial Discretion and 

Stock Market Reactions, European Accounting Review, Vol. 20, Nr. 2, s. 263-288. 

http://www.ne.se/lang/goodwill/184171
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ebuh%7C%7Cjdb%7E%7Ebuhjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22European%20Accounting%20Review%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
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Mycket forskning har fokuserat på faktorer som påverkar företags storlek på goodwillposter samt 

goodwillnedskrivningar. Ett antal samband och undersökta faktorer som varit föremål för 

forskningen är nedskrivning av goodwill i förhållande till; redovisat resultat, eget kapital, totala 

tillgångar, diskonteringsränta, byte av verkställande direktör, företagets storlek, revisionsbyrå 

etcetera.  

 

Utförandet av vinstmanipulering i samband med goodwillnedskrivningar har beskrivits och 

granskats i åtskilliga studier, detta har bland annat klargjorts för i en studie genomförd av Charles 

och Stanley. Forskarna påvisade att företag med låga resultat under det innevarande året 

tenderade att genomföra nedskrivningar av goodwill i betydligt större utsträckning än de företag 

som redovisade bättre resultat. De kom även fram till att det fanns ett samband mellan företag 

som redovisade negativa resultat och nedskrivning av goodwill år 2002. Det har konstaterats att 

implementeringen av SFAS No. 142 som ersatte avskrivningar av goodwill i USA med dagens 

gällande nedskrivningar, har lett till en ökad grad av vinstmanipulering. Dagens nedskrivningar 

av goodwill baserar sig nämligen ofta på uppskattningar om marknaders framtida utveckling, 

vilken i sin tur kan vara väldigt osäker. Författarna menar att dessa uppskattningar öppnar dörren 

för vinstmanipulering i form av att företagsledare kan använda sig av goodwillnedskrivningar för 

att åstadkomma mera tilltalande resultat.
20

 Främst redovisningsstandarderna IAS 36 och IFRS 3 

är till stor del överensstämmande med innehållet i SFAS No. 142. Vi vill se om det föreligger 

något samband mellan svenska börsbolags redovisade resultat och utsträckningen av 

användandet av goodwillnedskrivningar. Trots att en hel del tidigare forskning anser att 

goodwillnedskrivningar grundar sig i en typ av vinstmanipulering är det inget vi väljer att dra 

några definitiva slutsatser kring då det kan bero på flertalet andra faktorer. 

 

En studie av Gauffin och Thörnsten konstaterar att Sveriges börsbolag vid bokslutet 2008 gjorde 

nedskrivningar på goodwill motsvarande 1,5 procent av den totala goodwillposten. Detta medan 

motsvarande siffra i USA var 30 procent. De kom även fram till att den totala goodwillposten för 

de svenska börsbolagen motsvarade nästan 30 procent av eget kapital och att en del bolag hade 

en goodwillpost som var större än dess egna kapital. Undersökningen visar tydligt att de snarlika 

                                                 
20

 Charles J. E. & Stanley C. J., 2004, Big Bath Earnings Management: The Case Of Goodwill Impairment Under 

SFAS No. 142, Journal of Applied Business Research, Vol. 20, Nr. 2, s. 63-70. 
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redovisningsreglerna tolkats olika i Sverige och USA.
21

 Exempel på andra artiklar som kommer 

fram till liknande resultat är skrivna av Grefberg
22

, Isskander
23

 och Zaudy
24

. Dessa tre artiklar 

grundar sig i undersökningar gjorda 2008-2010 när många företag världen över påverkades i hög 

grad av finanskrisen och 2008 års bokslut utgjorde det första året som de nya reglerna testades i 

en lågkonjunktur. Därför finner vi det intressant att undersöka hur förhållandet mellan goodwill 

och goodwillnedskrivningar samt förhållandet mellan goodwill och eget kapital ser ut för åren 

2009-2011 när lågkonjunkturen mer och mer börjar vända och jämföra resultaten med år 2008. 

Det finns studier som pekar på att ledningens beslut angående om en goodwillnedskrivning ska 

göras tas långt efter att företaget faktiskt presterat sämre, ett genomsnitt på tre till fyra år
 25

. 

 

 

1.2. Problemformuleringar  

 

- Finns det ett samband mellan ifall börsbolagen redovisar negativa resultat och om 

goodwillnedskrivningar har förekommit under åren 2009-2011? 

- Finns det ett samband mellan börsbolagens redovisade resultat och 

goodwillnedskrivningar under åren 2009-2011? 

- Hur har förhållandet mellan börsbolagens goodwillnedskrivningar och deras 

goodwillposter förändrats mellan åren 2009-2011 och i jämförelse med år 2008? 

- Hur har förhållandet mellan börsbolagens goodwillposter och deras egna kapital 

förändrats mellan åren 2009-2011 och i jämförelse med år 2008? 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Gauffin B. & Thörnsten A., 2010, Nedskrivning av goodwill, Balans, Nr. 1. 
22

 Grefberg C., 2009, Goodwill ligger kvar på missvisande hög nivå, Balans, Nr. 8/9. 
23

 Isskander G., 2010, Goodwill nästa års börsrysare, Avanza Bank, 

https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=177204, 2012-04-05, kl. 14:11. 
24

 Zaudy D., 2009, Bolagen som hotas av nedskrivning, Veckans Affärer, http://www.va.se/nyheter/goodwill-en-

tickande-bomb--55430, 2012-04-05, kl. 15:20. 
25

 Hayn C., Hughes P. J., 2006, Leading Indicators of Goodwill, Journal of Accounting, Auditing & Finance,  

Vol. 21, Nr. 3, s. 223-265. 

https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=177204
http://www.va.se/nyheter/goodwill-en-tickande-bomb--55430
http://www.va.se/nyheter/goodwill-en-tickande-bomb--55430
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1.3. Syfte 

 

Huvudsyftet är att undersöka om det bland svenska börsbolag förekommer 

goodwillnedskrivningar i större utsträckning när bolagen redovisar sämre resultat. Delsyftet är att 

undersöka om det går att utläsa ifall en förbättring har skett under åren 2009-2011 avseende 

börsbolagens totala goodwillpost av dess egna kapital jämfört med år 2008. Samt att undersöka 

utvecklingen av börsbolagens goodwillnedskrivningar i förhållande till goodwillpost.   

 

 

1.4. Avgränsning  

 

Vi avgränsar oss till att undersöka bolagen noterade på NASDAQ OMX Stockholm, även kallat 

Stockholmsbörsen, under åren 2009, 2010 och 2011. 
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1.5. Uppsatsens fortsatta disposition   

 

Figur 1. Uppsatsens fortsatta disposition. 

 

   Metod: 

 

 

 

 

        

     

   

 

    

 

 

     

      

 

 

 

 

    

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod: I detta kapitel förklaras och motiveras för vilka metoder som har 

använts. Vi förklarar vilka bolag som har ingått i urvalen, hur datainsamlingen 

har gått till samt hur data har testats statistiskt. Avslutningsvis följer ett avsnitt 

om reliabilitet och validitet respektive ett som behandlar källkritik. 

 

Teori: I kapitlet behandlas principal–agentteorin som i sin tur vinstmanipulering 

till stor del har sin grund i samt teorin om det resultatorienterade- och 

balansorienterade synsättet. 

 

Slutsatser: I detta kapitel knyter vi ihop säcken och redogör sammanfattningsvis 

för de viktigaste resultaten undersökningen har bidragit med.  

Analys: Här analyseras resultaten från undersökningen och jämförs i stor 

utsträckning med den tidigare forskningen inom ämnet. Vi besvarar även 

problemformuleringarna.  

 

Empiri: I detta kapitel redogör vi för vår genomförda undersökning och 

presenterar resultaten som den medfört. 

 

 

 

Referensram: Här redogör vi för de IAS/IFRS-standarder som är relevanta för 

uppsatsen. Samt tidigare forskning som främst berör sambandet mellan 

nedskrivningar av goodwill och redovisat resultat samt förhållandet mellan 

goodwill och eget kapital. 

 

Avslutande diskussion: I uppsatsens avslutande kapitel diskuterar vi 

slutsatserna mer djupgående och ger förslag på fortsatt forskning som berör 

ämnet goodwill. 
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2. Metod  

 

I detta kapitel förklaras hur vi gått tillväga med undersökningen såväl teoretiskt som praktiskt. 

Vilket underlag som har använts och hur datainsamlingen har gått till beskrivs. Vi redogör för 

vilka bolag som ingått i undersökningen och därmed vad som hanterats som bortfall såväl för 

hur sambanden testats statistiskt. Avslutningsvis diskuteras undersökningen utifrån avsnitten 

reliabilitet och validitet samt källkritik.    

 

 

2.1. Deduktiv och induktiv ansats 

 

Man brukar främst skilja mellan två typer av strategier som man kan utgå ifrån för att förklara 

hur förhållandet mellan empiri och teori ser ut. En deduktiv ansats utgör den vanligaste 

uppfattningen vilket grovt sett innebär att teorier testas mot empiriska data i form av 

observationer eller resultat. Med andra ord att man går från det generella till det konkreta. Teorin 

inom ett visst område kommer alltså först vilken forskaren härleder hypoteser ur som sedan styr 

processen för datainsamling. Forskarens resultat kopplas sedan tillbaka till teorierna som man 

först utgick ifrån. En induktiv ansats går i motsatt riktning, man utgår från empiriska data för att 

komma fram till teorier. Med andra ord går man från det konkreta till det generella. I denna 

ansats ses teorin snarare som resultatet av en forskningsinsats inom ett område.
26

 Nedan följer en 

figur över den deduktiva processen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Bryman A. & Bell E., 2005, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, uppl. 1:1, s. 23-25. 
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             Figur 2. Den deduktiva processen. 

 

1. Teori 

↓ 

2. Hypoteser 

↓ 

3. Datainsamling 

↓ 

4. Resultat 

↓ 

5. Hypoteserna bekräftas eller förkastas 

↓ 

6. Teorin revideras 

 

                          Källa: Bryman A. & Bell E.
27

 

 

Denna uppsats utgår från den deduktiva ansatsen då utgångspunkten ligger i teorier och tidigare 

forskning. Vi har testat faktorer hämtade från redan befintliga studier och formulerat 

problemformuleringar och hypoteser därefter. Det vi testat är sambandet mellan börsbolags 

goodwillnedskrivningar och redovisade resultat och hur förhållandet mellan börsbolagens 

goodwillnedskrivningar och goodwillposter samt goodwillposter och eget kapital förändrats 

under åren 2009-2011. För att kunna besvara problemformuleringarna har relevant empiri 

samlats in som hämtats från respektive börsbolags årsredovisning för de aktuella åren. När detta 

sammanställts har det testats statistiskt och utmynnat i resultat. Nästa steg blev att koppla detta 

till de tidigare formulerade hypoteserna för att kunna bekräfta eller förkasta dessa. Slutligen har 

våra resultat analyserats och jämförts med teorierna och den tidigare forskningen och utifrån 

detta har slutsatser för undersökningen konstaterats.   

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Bryman A. & Bell E., 2005, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, uppl. 1:1, s. 23. 



 

11 

 

2.2. Kvantitativ och kvalitativ ansats 

 

Vid insamling av information finns det två huvudsakliga tillvägagångssätt, dels den kvantitativa 

ansatsen och dels den kvalitativa ansatsen. Insamlandet av kvantitativa data, hårda data, 

kännetecknas av att den är mätbar. Det innebär att den kan framställas genom beräkningar, 

hanteras statistiskt, rapporteras i form av siffror och generaliseras över större populationer. 

Eftersom data är mekaniskt behandlad har den hög jämförbarhet med liknande studier. 

Kvantitativa undersökningar har vanligen den deduktiva ansatsen som utgångspunkt eftersom 

man utgår från befintliga teorier för att se om de stämmer överens med verkligheten. Kvalitativa 

data, vilket även går under namnet mjuka data, baseras på information som inte går att räkna. Då 

detta tillvägagångssätt inte är strukturerat så går resultaten inte att generalisera och denna metod 

är även mer tidskrävande än den kvantitativa metoden. Till skillnad från den kvantitativa 

ansatsen används inom kvalitativa undersökningar mestadels det induktiva synsättet då man 

börjar med att utgå från forskning och därefter utvecklar teorier om det studerade fenomenet. 

Dessa båda ansatser behöver inte utesluta varandra utan används även kompletterande under 

studiers genomförande. Syftet med båda dessa ansatser är att på olika sätt samla in relevant data 

som sedan ligger till grund för bedömningar och slutsatser. Målen med ansatserna är att förstå 

hur något ser ut och i vissa fall även förstå varför det ser ut på ett specifikt sätt.
28

 

 

Denna uppsats har genomförts utifrån den kvantitativa metoden då börsbolags årsredovisningar 

metodiskt granskats för att framställa siffermässig och mätbar data. Syftet var att se om det 

förekommer samband mellan företags goodwill och valda poster ur bolagens finansiella 

rapporter, därmed förklara hur det idag ser ut på Stockholmsbörsen. Den kvalitativa ansatsen har 

inte berörts då den inte har varit av större intresse i denna typ av undersökning.  

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Bryman A. & Bell E., 2005, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, uppl. 1:2, s. 39-41. 
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2.3. Beskrivning av underlag som används  

 

Tidigare forskning har baserats på ett urval vetenskapliga artiklar och debattartiklar vari vi 

grundat våra faktorer som undersökts. Företagens årsredovisningar har utgjort den huvudsakliga 

datainhämtningskällan som underlag för vår empiri.  

 

Vetenskapliga artiklar har vi i de flesta fall nått via databasen Business Source Premier, Emerald 

eller JSTOR och i enstaka fall via Google Scholar. För att skapa oss en uppfattning om 

artiklarnas vidd har vi uppmärksammat i vilken utsträckning artiklarna är citerade i andra 

sammanhang vilket går att utläsa på de olika databaserna. IFRS-standarderna nådde vi via 

databasen FAR SRS Komplett där vi även haft tillgång till artiklar publicerade i FARs tidskrift 

Balans. Även motsvarande bok ”IFRS-volymen 2012” utgiven av FAR användes. Vidare har 

andra svenska debattartiklar, publicerade av Avanza Bank och Veckans Affärer, använts för att få 

en uppfattning om hur debatten inom ämnet har sett ut och utvecklats under de senaste åren. 

Samtliga databaser har vi som studerande vid Södertörns högskola tillgänglighet till via 

bibliotekets hemsida.  

 

 

2.4. Datainsamling 

 

Man brukar skilja mellan två typer av datainsamling, att använda sekundärinformation det vill 

säga redan insamlat material och att använda primärinformation det vill säga genom att samla in 

ny data
29

. Därmed har sekundärdata behandlats i denna undersökning då det huvudsakliga 

underlaget för empirin var börsbolagens årsredovisningar. Faktorerna som undersökts i denna 

uppsats är hämtade från redan befintliga studier vilket även de utgör sekundärinformation.   

 

För att ta reda på hur många bolag som varit börsnoterade under 2009-2011 utgick vi från The 

Nordic List som är en lista över samtliga noterade bolag på NASDAQ OMX Nordic den 2 

januari 2012 som går att ladda ner från deras hemsida. Utifrån denna plockade vi ut de bolag som 

var noterade på NASDAQ OMX Stockholm och eliminerade de bolag som hade två olika 

                                                 
29

 Arbnor I. & Bjerke B., 1994, Företagsekonomisk metodlära, Studentlitteratur, uppl. 2, s. 241. 
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aktieslag noterade, vanligen en A-aktie och en B-aktie, så att varje bolag endast fanns 

representerat en gång. Därmed kom vi fram till att den sista december 2011 var det 256 bolag 

noterade på NASDAQ OMX Stockholm, då ingen förändring skedde innan listan upprättades den 

andra januari.  

 

Vi genomförde en totalundersökning för svenska börsbolag för respektive år 2009-2011 eftersom 

vi inte följde bolagen företagsvis mellan åren. På grund av detta har bolagen till viss del varit 

olika under åren eftersom bolagen noteras samt avnoteras vid skilda tillfällen. Bolag som varit 

noterade på Stockholmsbörsen den 31 december det aktuella året har ingått i undersökningen.   

 

För att ta reda på vilka bolag som var noterade under 2009 respektive 2010 kontaktade vi Ulf 

Persson som är analytiker på NASDAQ OMX Stockholm. Han mailade oss listor för de aktuella 

åren och vi kom därefter fram till att populationerna för både 2009 och 2010 var likadana till 

antalet; 255 stycken bolag. 

 

I första hand har bolagens årsredovisningar för de tre åren hämtats från respektive bolags 

hemsida. Ifall de av någon anledning inte funnits tillgängliga har databasen Retriever Business 

använts för datainsamling, som bland annat innehåller svenska bolags årsredovisningar med tio 

års historik.  

 

Årsredovisningarna har granskats och samtlig relevant data för studien har plockats ut och 

sammanställts i Excel till en början för att därefter ha vidarebehandlats där eller i 

statistikprogrammet SPSS. Årsredovisningarna har behandlats företagsvis och motsvarande post 

har hämtats ur varje årsredovisning för de undersökta åren. Respektive år har fått representerats 

av en flik i Excel där samtlig data för de olika bolagen fanns sammanställt. 
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         Figur 3. Finansiella poster som undersökts. 

Posterna ur bolagens årsredovisningar som granskats: 

- Goodwill 

- Nedskrivning av goodwill  

- Eget kapital  

- Totalt kapital 

- Nettoomsättning 

- Rörelseresultat 

- Årets resultat 

 

 

Börsbolagen har inte alltid SEK som presentationsvaluta i sina årsredovisningar utan det ingår 

även bolag i undersökningen som har EUR, GBP, NOK eller USD. För att omräkna dessa 

utländska valutor till SEK har den årliga genomsnittliga valutakursen för respektive valuta 

använts, som vi funnit på Riksbankens hemsida. Detta var nödvändigt då vi bland annat ville 

jämföra börsbolagens totala goodwillposter mellan undersökningsåren såväl som mot de tidigare 

studierna.  

 

         Figur 4. Utländska valutor mot svenska kronor.  

Valuta År 2009 (SEK) År 2010 (SEK) År 2011 (SEK) 

1 EUR 10,6213  9,5413 9,0335 

1 GBP 11,9260 11,1256 10,4115 

100 NOK 121,6225 119,1577 115,8657 

1 USD 7,6457 7,2049 6,4969 

  Källa: Riksbanken
30

 

 

 

                                                 
30

 Riksbanken, Räntor & valutakurser, http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-

valutakurser/?g130-SEKEURPMI=on&g130-SEKGBPPMI=on&g130-SEKNOKPMI=on&g130-

SEKUSDPMI=on&from=2009-01-01&to=2011-12-30&f=Year&cAverage=Average&s=Comma, 2012-04-13, kl. 

13:09.  

http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser/?g130-SEKEURPMI=on&g130-SEKGBPPMI=on&g130-SEKNOKPMI=on&g130-SEKUSDPMI=on&from=2009-01-01&to=2011-12-30&f=Year&cAverage=Average&s=Comma
http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser/?g130-SEKEURPMI=on&g130-SEKGBPPMI=on&g130-SEKNOKPMI=on&g130-SEKUSDPMI=on&from=2009-01-01&to=2011-12-30&f=Year&cAverage=Average&s=Comma
http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser/?g130-SEKEURPMI=on&g130-SEKGBPPMI=on&g130-SEKNOKPMI=on&g130-SEKUSDPMI=on&from=2009-01-01&to=2011-12-30&f=Year&cAverage=Average&s=Comma
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2.5. Urval 

 

Stockholmsbörsen är en del av NASDAQ OMX Nordic som även omfattar börserna i 

Helsingfors, Köpenhamn, Island, Tallin, Riga och Vilnius
31

. Börsbolagen är indelade i tre 

grupper beroende på bolagens börsvärden: 

 

- Large Cap: Bolagens börsvärde är över 1 miljard euro. 

- Mid Cap: Bolagens börsvärde är mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro.  

- Small Cap: Bolagens börsvärde är mindre än 150 miljoner euro.  

 

Bolagen kan även grupperas i tio olika branscher vilka bolagen är huvudsakligen verksamma 

inom: energi, industri, råvaror, sällanköp, dagligvaror, sjukvård, finans, IT, teleoperatörer och 

kraftförsörjning.
32

 

 

En förutsättning för att ha kunnat besvara frågeställningarna är att bolagen som ingått i studien 

följde IFRS-standarder vilket alla svenska börsbolag numera måste göra. Populationerna för 

denna undersökning var därmed samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen under respektive 

år 2009, 2010 och 2011. Vi valde att utgå från samtliga börsbolag för att i större grad kunna 

generalisera hela populationen och därmed uppnå så hög tillförlitlighet som möjligt än om en 

begränsning hade gjorts till endast en del av börsen.  

 

Observera dock att det kan finnas bolag noterade på Stockholmsbörsen som inte redovisar enligt 

IFRS. Vi undersökte detta genom att söka efter informationen under redovisningsprinciper i 

årsredovisningarna och om bolag inte följt IFRS har dessa behandlats som bortfall. Vi 

dubbelkollade även när bolagen hade noterats genom att läsa nyheter publicerade av NASDAQ 

OMX, nyheter och pressreleaser publicerade på företagens hemsidor samt genom att söka efter 

informationen i företagens årsredovisningar. 

 

                                                 
31

 NASDAQ OMX Nordic, Om oss, http://www.nasdaqomxnordic.com/about_us?languageId=3, 2012-04-03, kl. 

11:46. 
32

 Aktiespararna, Unga aktiesparare, Utbildning, Aktier, Var handlar man?, 

http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Aktier/Var-handlar-man/, 2012-05-13, kl. 11:38. 

http://www.nasdaqomxnordic.com/about_us?languageId=3
http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Aktier/Var-handlar-man/
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Eftersom ett bolag kan välja att redovisa sin årsredovisning utifrån kalenderår som räkenskapsår 

eller brutet räkenskapsår, som i sin tur kan vara uppdelat på olika sätt, är detta något vi blev 

tvungna att ta hänsyn till. För att hantera detta valde vi ett datum att utgå ifrån och ta med de 

bolags årsredovisningar som innefattar detta datum under det aktuella året. Vi utgick från 1 juli 

för att det motsvarar datumet som infinner sig mitt under året. Därmed kom vissa bolag med 

brutna räkenskapsår att behandlas som bortfall eftersom vårt tredje undersökningsår i dessa fall 

blir 2011/2012 som ännu inte har publicerats. Även bolag som har bytt från ett räkenskapsår till 

ett annat har hanterats som bortfall under det aktuella året då ändringen gjordes. Detta då det 

skulle vara missvisande att ta med eftersom årsredovisningen inte avser ett helt verksamhetsår. 

 

Då vissa bolag i undersökningen som nämnts hade brutet kalenderår som räkenskapsår bör man 

iaktta en viss försiktighet då man drar slutsatser mellan åren 2009-2011. Eftersom det inte fullt ut 

representerar bolag med kalenderår som räkenskapsår utan även bolag där gränserna sträcker sig 

utanför kalenderåret. Trots detta har vi gjort jämförelser mellan åren som helhet eftersom vi anser 

att det går att göra tillräckligt tillförlitliga liknelser ändå.  

 

Bolag som inte haft någon redovisad goodwill har endast varit med i den delen av 

undersökningen som avser börsbolagens totala goodwillpost i förhållande till det totala egna 

kapitalet. Därmed har vi alltså för dessa bolag endast noterat deras egna kapital. Vad det gällde 

de andra delarna av undersökningen så behandlades dessa bolag som bortfall det aktuella året 

eftersom utgångspunkten då har varit bolag som har redovisad goodwill. 

 

När vi samlade in bolagens årsredovisningar kontaktade vi de bolag som inte hade offentliggjort 

sina årsredovisningar än via e-post för att få en uppfattning om när de skulle publiceras. I ett fåtal 

fall publicerades årsredovisningarna i slutet av maj vilket var för sent för att vi skulle ha 

möjlighet att ta med dessa i undersökningen. I de fall bolagen hade publicerat en bokslutsrapport, 

en bokslutskommuniké eller en kvartalsrapport för det fjärde kvartalet användes dessa istället för 

årsredovisningen ifall att all den information vi behövde till undersökningen gick att utläsa. Det 

har även varit så att vi av någon anledning inte lyckats hitta material att använda oss av för bolag 

som varit noterade 2009 och 2010. Om vi inte hade något material att utgå ifrån senast den 2 maj 

2012 när de insamlade årsredovisningarna började bearbetas har dessa bolag hanterats som 
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bortfall under det aktuella året. Som går att utläsa från tabellen nedan blev urvalen 184, 179 och 

181 stycken börsbolag för de respektive åren 2009, 2010 och 2011
33

.  

 

 Figur 5. Urvalsprocessen för respektive undersökning. 

Undersökningsår: 2009 2010 2011 

Bolag på Stockholmsbörsen 31 december det aktuella året:  255 255 256 

Bolag som inte följt IFRS under året: – 6 – 5 – 3 

Bolag som inte hade redovisad goodwill under året:* – 53 – 59 – 59 

 

Bolag med brutna räkenskapsår som hamnat utanför vårt 

tidsspann, samt som bytt till annat räkenskapsår: 
 

– 9 – 9 – 8 

 

Bolag utan tillgänglig information: 
 

– 2 – 3 – 5 

Antal bolag som ingått i respektive undersökning: 185 179 181 

 

* Dessa bolag ingick i delen av undersökningen avseende börsbolagens totala goodwillpost i 

förhållande till det totala egna kapitalet. I detta fall bestod därmed urvalet för 2009 av 238 

(185+53) stycken börsbolag, 2010 av 238 stycken och 2011 av 240 stycken. 

 

 

2.6. Statistiska tester  

 

2.6.1. Sambandet mellan negativt redovisat resultat och goodwillnedskrivning  

 

Undersökningen gjord av Charles och Stanley kom fram till att företag med negativt redovisade 

resultat är mer benägna att skriva ned goodwill till skillnad från företag med positiva resultat. 

Författarna delade först upp bolagen i två grupper; de bolag som hade gjort 

goodwillnedskrivningar och de som inte hade gjort det under det aktuella året. Därefter hade 

bolagen även delats in efter ifall de redovisade ett positivt eller ett negativt resultat. Forskarna 

                                                 
33
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använde sig av bolagens redovisade resultat före finansiella kostnader justerat för 

goodwillnedskrivningar. För att testa ifall det fanns ett samband mellan goodwillnedskrivningar 

och negativt resultat använde forskarna sig av ett Z-test med en signifikansnivå på 10 procent.
34

  

  

Vi valde att gruppera börsbolagen på samma sätt som förklarat i stycket ovan. För att underlätta 

vidarebehandlingen i statistikprogrammet SPSS användes kodning av variablerna gällande 

negativt resultat och goodwillnedskrivning. Även i vårt fall kom eventuell goodwillnedskrivning 

att adderas till det redovisade resultatet. Observera att detta har kunnat leda till att bolag med 

negativa resultat efter justeringen istället kan hamna i gruppen med positiva resultat. 

 

För att testa detta samband på svenska börsbolag användes Chi2-test för respektive år. Detta är 

lämpligt för att statistiskt fastställa om ett samband mellan två variabler går att generalisera till 

populationen
35

. För att inte basera sina slutsatser på felaktigheter bör inte Chi2 användas om mer 

än 20 procent av de förväntade frekvenserna är mindre än fem om man har mer än två celler. I de 

fall man bara har två celler krävs det att alla förväntade frekvenser är minst fem.
36

 Eftersom vårt 

Chi2-test bestod av mer än två celler var vi tvungna att vara uppmärksamma på att vi uppfyllde 

den förutsättningen för att kunna använda oss av Chi2. Den beroende variabeln var nedskrivning 

av goodwill och den oberoende variabeln var resultatet. Utdrag ur samtliga statistiska test som 

genomförts bifogas i bilaga. 

 

Som beskrivits använde Charles och Stanley en signifikansnivå på 10 procent men vi fann det 

mer tillförlitligt att använda en signifikansnivå på 5 procent. En signifikansnivå måste fastställas 

för att säkerställa om en hypotes ska accepteras eller förkastas och därmed om det föreligger ett 

statistiskt signifikant samband eller inte mellan de testade variablerna
37

. Då vi utgick från en 

signifikansnivå på 5 procent i samtliga test i undersökningen betyder det att vi med 95 procents 

säkerhet har kunnat utgå från att våra resultat och slutsatser är riktiga och överensstämmer med 

                                                 
34

 Charles J. & Stanley C., 2004, ”Big Bath Earnings Management: The Case of Goodwill Impairment Under SFAS 

No. 142”, Journal of Applied Business Research, Vol. 20, Nr. 2, s. 63-70. 
35

 Bryman A. & Bell E., 2005, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, uppl. 1:1, s. 587. 
36

 Ibid, s. 657.  
37

 Lind D., Marchal W. & Wathen S., 2012, Statistical Techniques in Business & Economics, McGraw Hill, uppl. 15, 

s. 337. 
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verkligheten. Omvänt betyder detta att risken att våra resultat och slutsatser skulle baseras på 

felaktigheter är 5 procent.   

 

För att tolka testresultaten och bestämma utfallet av hypotesformuleringen måste p-värdet, 

probability value, jämföras med signifikansnivån. Om p-värdet understiger signifikansnivån 

förkastas nollhypotesen och om p-värdet istället överstiger signifikansnivån accepteras 

nollhypotesen. P-värdet indikerar även styrkan i ett samband, desto lägre p-värde desto mindre 

sannolikhet att nollhypotesen stämmer.
38

 

 

Hypotesformuleringen, beståendes av nollhypotes och mothypotes, blir följande:  

H0 = Det finns inget samband mellan negativt redovisat resultat och nedskrivning av goodwill. 

H1 = Det finns ett samband mellan negativt redovisat resultat och nedskrivning av goodwill. 

 

2.6.2. Sambandet mellan redovisat resultat och goodwillnedskrivning 

 

Charles och Stanley observerade även att företag som redovisade ett lågt resultat gjorde 

goodwillnedskrivningar i större utsträckning än företag med högre redovisade resultat. Samma 

gruppering av börsbolagen bestod sedan innan, det vill säga de bolag som gjort 

goodwillnedskrivning och de bolag som inte gjort det. Sedan använde de sig av nyckeltalen 

ROA, Return on Assets, och ROS, Return on Sales, som mått på företagens redovisade resultat. 

Vidare justerades nyckeltalen genom att addera eventuell goodwillnedskrivning till resultatet 

eftersom det annars skulle bli missvisande eftersom goodwillnedskrivningen redan har belastat 

resultatet. De räknade ut medianen av bolagens ROA och ROS för de två grupperna. 

Anledningen till att medianen användes istället för medelvärdet är att det senare måttet kan 

påverkas av extremvärden i större utsträckning än medianen. Sedan använde forskarna en 

signifikansnivå på 10 procent för att testa medianen för ROA och ROS i de båda grupperna för 

att se om det förelåg ett samband mellan redovisat resultat och goodwillnedskrivning. Exakt 

vilket test forskarna använde sig av framgår inte i deras undersökning.
39

  

                                                 
38

 Lind D., Marchal W. & Wathen S., 2012, Statistical Techniques in Business & Economics, McGraw Hill, uppl. 15, 

s. 346. 
39

 Charles J. E. & Stanley C. J., 2004, Big Bath Earnings Management: The Case Of Goodwill Impairment Under 

SFAS No. 142, Journal of Applied Business Research, Vol. 20, Nr. 2, s. 63-70. 
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Likt denna undersökning valde även vi att dela upp börsbolagen i två grupper; de som gjort 

goodwillnedskrivning och de som inte gjort det. Samt räkna ut ROA och ROS för varje bolag 

vilka kommer att presenteras i form av procentsatser.  

 

Den svenska översättningen av ROA är avkastning på totalt kapital som visar företagets 

lönsamhet, det vill säga hur många kronor ett företag lyckas tjäna för varje krona de äger i 

tillgångar. Nyckeltalet visar även om företaget förmår att framkalla en avkastning som överstiger 

företagets kostnader för den totala finansieringen av verksamheten.
40

 ROS är avkastning på 

nettoomsättning och visar hur mycket ett företag genererar för varje såld krona, även känt som 

rörelsemarginalen
41

. Nyckeltalen beräknas på följande sätt:  

 

ROA = Resultat före finansiella kostnader ROS = Resultat före finansiella kostnader 

      Totalt kapital       Nettoomsättning 

 

Som förklarats har nyckeltalen justerats för nedskrivning av goodwill vilket ledde till att 

beräkningarna efter justeringarna blev:  

 

ROAJUSTERAT = Resultat före finansiella kostnader + Goodwillnedskrivning 

  Totalt kapital + Goodwillnedskrivning  

 

ROSJUSTERAT = Resultat före finansiella kostnader + Goodwillnedskrivning 

                   Nettoomsättning 

 

Eftersom det inte framgick vilket statistiskt test Charles och Stanley använde sig av för att 

komma fram till sina resultat har vi inte kunnat göra en likadan studie som deras i detta avseende. 

Vi har varit i kontakt med flertalet personer verksamma inom statistik på Södertörns högskola 

men utan att ha uppnått någon vidare klarhet i vilket test som skulle vara lämpligt att använda när 

det gäller detta. I slutändan ansåg vi att det bästa alternativet var att använda oss av två olika 

statistiska test; F-test som genomfördes i Excel och logistisk regression som genomfördes i 

                                                 
40

 Larsson C., 2008, Företagets finanser, Studentlitteratur, uppl. 1:1, s.72-73. 
41

 Thorell P., 2003, Företagens redovisning: grundläggande räkenskapsförståelse, Iustus Förlag, uppl. 4. s. 162-163.    
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SPSS. Ett F-test görs för att undersöka om det mellan två populationsvarianser förekommer 

skillnader eller inte
42

.  I vårt fall var de två populationerna bolag som gjort nedskrivning av 

goodwill och de som inte gjort det och det som mättes var variationen i resultatmåtten ROA 

respektive ROS för de två grupperna. Efter att vi utförde detta test har vi alltså endast kunna 

uttala oss om ifall det finns en skillnad i variationerna mellan grupperna och inte om det finns ett 

samband mellan redovisat resultat och goodwillnedskrivningar. På grund av detta valde vi att 

lägga större vikt vid de logistiska regressionernas utfall. Logistisk regression används när den 

beroende variabeln är en kategorivariabel med två olika kategorier och ett flertal oberoende 

variabler
43

. I vårt fall var den beroende variabeln de två grupperna som bolagen tillhör vad det 

gäller ifall de gjort goodwillnedskrivning eller inte och de oberoende variablerna bestod av ROA 

respektive ROS. Med hjälp av detta test får man fram regressionskoefficienten som visar hur 

starkt sambandet är samt om det är positivt eller negativt. Vidare kan man utläsa om sambandet 

är signifikant eller inte genom att jämföra p-värdet med vald signifikansnivå. Observera att ifall 

flera oberoende variabler hade beaktats så hade andra och eventuellt annorlunda resultat 

uppkommit. 

 

Hypotesformuleringen, beståendes av nollhypotes och mothypotes, blir följande:  

H0 = Det finns inget samband mellan bolagens redovisade resultat och nedskrivning av goodwill. 

H1 = Det finns ett samband mellan bolagens redovisade resultat och nedskrivning av goodwill. 

 

2.6.3. Goodwillnedskrivning i förhållande till goodwillpost samt goodwillpost i 

förhållande till eget kapital  

 

Börsbolagens goodwillnedskrivningar i förhållande till deras goodwillposter samt börsbolagens 

goodwillposter i förhållande till deras egna kapital har beräknats på likadana sätt. Börsbolagens 

goodwillnedskrivningar, goodwillposter och egna kapital har var för sig summeras till totalposter 

för de tre åren. Observera att de bolag som inte haft någon redovisad goodwill endast har varit 

med i beräkningen av börsbolagens totala egna kapital. Detta möjliggör att vi kunnat utföra 

följande beräkningar för respektive år: 
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 Total goodwillnedskrivning/Total goodwillpost 

 Total goodwillpost/Totalt eget kapital  

 

Detta ledde till en procentsats för de båda beräkningarna som gällde samtliga börsbolag under det 

aktuella året. Detta användes i sin tur i jämförelsen mellan åren samt mot förhållandet som gällde 

år 2008, som hämtades från motsvarande studie av Gauffin och Thörnsten.  

 

 

2.7. Reliabilitet och validitet  

 

Det finns olika kriterier för bedömning av forskning varav två vanligt förekommande begrepp är 

reliabilitet och validitet som i sin tur kan delas upp i olika slag.  

 

Reliabilitet anger hur pass tillförlitlig en undersöknings genomförande och dess slutsatser är. För 

att en undersökning ska vara reliabel är det i högsta grad väsentligt att insamlingen och 

behandlingen av data sker på ett så noggrant sätt som möjligt.
44

 Det finns bland annat två 

huvudsakliga tillvägagångssätt för att kontrollera graden av reliabilitet, så kallad inter-rater-

reliabilitet och test-retest-reliabilitet. Den förstnämnda varianten uppstår om olika personer 

granskar samma undersökning och många av dem kommer fram till likadana slutsatser. Test-

retest-reliabilitet avser den reliabilitet som uppstår när en forskare upprepar exakt samma 

undersökning vid flera tillfällen och finner samma resultat varje gång.
45

 

 

Övergripande berör validitet ifall en undersökning verkligen mäter det den är ämnad att mäta. I 

det följande beskrivs ett antal olika typer av validitet. Begreppsvaliditet gäller främst kvantitativ 

forskning och handlar om ifall ett mått för ett begrepp verkligen står för det begrepp det anses 

återspegla i verkligheten. Intern validitet behandlar oftast orsakssamband i de fall man påstår att 

en variabel orsakar en annan. Problematiken kretsar kring hur pass säker man kan vara på att det 

verkligen är den oberoende variabeln som står för variationen i den beroende variabeln och att 

det inte är fråga om ett skenbart orsakssamband. Extern validitet betecknar i vilken mån 
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 Larsen K., 2009, Metod helt enkelt: En introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Gleerups, uppl. 1, s. 40-41. 
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undersökningsresultaten kan generaliseras till populationen och belyser därmed vikten av 

noggrant utvalda urval.
46

     

 

I teorin går det att skilja mellan reliabilitet och validitet men man bör komma ihåg att de även är 

relaterade till varandra. Till exempel om en undersökning inte är reliabel kan den inte heller vara 

valid eftersom validitet förutsätter reliabilitet.
47

  

 

Vi anser att vår undersökning uppnått en hög grad av reliabilitet och är därmed tillförlitlig. Vi är 

nöjda med valet av metod och anser att vi gått tillväga på ett lämpligt sätt men möjligtvis finns 

det mer passande statistiska tester som vi hade kunnat använda oss av. Datainsamlingen har skett 

på ett tillförlitligt sätt då förstahandskällor har använts i form av börsbolagens egna tillgängliga 

årsredovisningar vilka vi finner tillförlitliga på grund av att de alla har granskats av externa 

revisorer. Både vid datainsamlingen och vid behandlingen av data har stor försiktighet vidtagits, 

bland annat i form av kontinuerliga kontrollräkningar. Vår undersökning skulle vara lätt för 

andra forskare att upprepa då vi noggrant förklarat tillvägagångssättet och bolagens 

årsredovisningar är offentligt material. Det är möjligt att genomföra exakt samma undersökning 

som vi har gjort samt att utföra en motsvarande undersökning för en annan tidsperiod. Om en 

exakt likadan undersökning genomförs bör samma resultat uppnås med undantag för eventuella 

omedvetna fel som kan ha uppkommit i vår undersökning. Vidare beror det på hur olika personer 

väljer att ta till sig och uppfatta information, i vårt fall främst vad det gäller att tolka innehållet i 

årsredovisningarna.  

 

Viss problematik uppstod när årsredovisningarna behandlades och nödvändig data plockades ut. I 

vissa fall var det oklart hur goodwill och goodwillnedskrivningar hanterades i de olika företagen 

då informationen kring detta ibland var väldigt knapp. Vi har utgått ifrån att endast ta hänsyn till 

det som företagen uttryckligen benämner som goodwill samt goodwillnedskrivningar i sina 

årsredovisningar. Vidare har vi stött på en hel del företag som har omklassificerat sina finansiella 

poster till följd av att företaget till exempel har avvecklat en del av verksamheten. Vi valde att 
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kontinuerligt utgå ifrån de siffror som står i det aktuella årets årsredovisning och alltså inte 

eventuella justerade poster som sedan använts i följande års årsredovisningar.   

 

När det kommer till undersökningens grad av validitet anser vi att den interna validiteten kan 

ifrågasättas. Detta eftersom vi inte kan vara säkra på hur pass starkt orsakssambandet är gällande 

att redovisade resultat påverkar goodwillnedskrivningar. Kopplingen mellan att bolag som 

redovisar sämre resultat och gör goodwillnedskrivning skulle vara en medveten form av 

vinstmanipulering går självfallet inte att fastställa. Med största sannolikhet är det även andra 

variabler än det redovisade resultatet som påverkar goodwillnedskrivningarna som vi inte kan 

uttala oss om. Andra variabler som påstås ha en påverkan på goodwillnedskrivningar kan vara 

byte av verkställande direktör, valet av diskonteringsränta och företagets storlek. Med denna 

vetenskap i beaktande och tidigare forskning som grund väljer vi att basera våra slutsatser på att 

denna typ av vinstmanipulering möjligtvis förekommer. Den genomförda logistiska regressionen 

kan i detta fall anses vara begränsad eftersom vi endast utgått från två oberoende variabler. Om 

flera oberoende variabler hade beaktats skulle orsaken till goodwillnedskrivningar, variationen i 

den beroende variabeln, kunna ha fastställts på ett mer detaljerat sätt.  

 

Om man väljer denna utgångspunkt så anser vi att orsaksriktningen är korrekt då 

vinstmanipuleringen utgår från att en eventuell goodwillnedskrivning görs beroende på företagets 

redovisade resultat. Det går självklart även att se sambandet från det omvända hållet men det är 

inte relevant för undersökningens syfte. Nyckeltalen ROA och ROS har vi valt att utgå ifrån då 

de är två av de mest vanligt förekommande resultatmåtten. Därmed är begreppsvaliditeten 

avseende detta hög då dessa mått mäter det de är avsedda att mäta. Eftersom undersökningen 

utgår från hela Stockholmsbörsen med ett relativt litet bortfall anser vi att man på ett trovärdigt 

sätt kan generalisera resultaten till hela populationen. Övergripande anser vi att validiteten är hög 

då undersökningen mäter det den är ämnad att mäta. 
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2.8. Källkritik  

 

Att använda sekundärinformation förutsätter en viss försiktighet, bland annat i koppling till 

jämförbarhet och tillförlitlighet. Man bör vara uppmärksam på att tidigare material kan ha 

samlats in på andra grunder till exempel att de utgår från andra definitioner och därmed kanske 

inte blir jämförbara med det man efterlyser för sin studie. Vad det gäller tillförlitligheten bör man 

lägga vikt vid hur pass korrekt tidigare insamlat material är till exempel hur datainsamlingen gick 

till och vilka definitioner som användes.
48

   

 

De böcker, vetenskapliga artiklar och debattartiklar som vi valt att utgå ifrån har vi kritiskt 

granskat och jämfört med liknande källor för att få en uppfattning om dess riktighet och därmed 

blivit mer säkra på att de är korrekta. Vi har i möjligaste mån strävat efter att undvika partiska 

källor för att få en objektiv syn på ämnet samt att använda oss av ursprungskällor för att uppnå 

desto större tillförlitlighet. Vi är dock medvetna om att de tidigare studierna som vi hänvisar till 

kan ha haft andra grunder och mål med sina undersökningar men de delar som vi refererar till 

gällande resultaten anser vi är jämförbara med våra. 

 

Två undersökningar gjord av Gauffin och Thörnsten
49

 respektive av Grefberg
50

 som vi redogör 

för i det kommande avsnittet om tidigare forskning krävs det att man är kritisk mot då deras 

resultat tycks vara mycket olika. Vi har inte lyckats få full inblick i hur undersökningarna har gått 

till och därför kan vi inte uttala oss fullt ut angående detta. Utifrån vad vi kan utläsa så har båda 

dessa undersökningar gjorts för bokslutet 2008 varav den av Gauffin och Thörnsten utgår från 

samtliga 259 svenska börsbolag medan Grefberg utgår från de 50 största börsbolagen. Trots detta 

är Grefbergs resultat på 788 miljarder i total goodwillpost betydligt högre än de förstnämndas 

613 miljarder. Vi utgår till stor del från undersökningen gjord av Gauffin och Thörnsten bland 

annat då vi jämför våra resultat för åren 2009-2011 med deras resultat för 2008 eftersom deras 

studie också utgår från hela Stockholmsbörsen.  
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I uppsatsens slutskede upptäckte vi att Gauffin och Thörnsten även gjort en uppföljande 

undersökning för bokslutet år 2009 som de gjorde för bokslutet 2008 som vi i stor utsträckning 

utgår från i undersökningen. De kom fram till att total redovisad goodwill uppgick till 607 

miljarder kronor vid bokslutet 2009 och att totalt eget kapital var 2 320 miljarder kronor, vilket 

betyder att goodwill i relation till eget kapital var 26 procent. Samt att totala 

goodwillnedskrivningar var 11,9 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 1,9 procent av total 

goodwillpost.
51

 Deras resultat överensstämmer dock bra med våra resultat, skillnaderna borde 

främst bero på att vi har utgått från olika urval.  
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3. Teori 

 

Detta kapitel behandlar principal–agentteorin som i viss del ligger till grund till varför 

vinstmanipulering förekommer samt teorin om det resultatorienterade- och balansorienterade 

synsättet.  

 

 

3.1. Principal–agentteorin  

 

Denna teori har vi valt att bearbeta då det finns ett principal-agent förhållande mellan ett bolags 

aktieägare och VD/styrelsen. Vinstmanipulering kan även kopplas till denna teori vilket gör det 

intressant för oss att behandla. 

 

I stora bolag kan aktieägarna oftast inte ta hand om bolaget själva och därför tillsätts en styrelse 

och eventuellt en VD. Informationsasymmetri uppkommer mellan parterna då aktieägarna 

omöjligtvis kan kontrollera allt som företagsledaren företar sig och risken finns att styrelsen och 

VD:n kommer att besluta sådant som inte är i linje med aktieägarnas önskningar. Principal-

agentteorins utgångspunkt är att individer är nyttomaximerare och vill därmed först och främst 

tillfredsställa sina egna behov. Teorin förklarar ett förhållande mellan en anställd, agenten, som 

handlar på uppdrag av en huvudman, principalen. Denne anställer agenten för att han ska utföra 

ett arbete åt principalen och i utbyte betalas han lön. Men agenten är riskavert, han gillar inte att 

ta risker och därför måste incitament introduceras för att agenten ska ta risker i sitt arbete som 

förhoppningsvis kommer resultera i en högre avkastning. Därmed införs en rörlig del i agentens 

lön, som är beroende av den prestation han utför.
52

 Informationsasymmetrin som uppstår delas in 

i två delar; adverse selection eller moral hazard.
53

 

 

Den kanske mest kända förklaringen av adverse selection gjordes av Nobelpristagaren Georg 

Arkelof. I sin artikel förklarar han att på grund av att en part i en transaktion inte har tillgång till 

fullständig information samtidigt som den andra parten har det, uppstår adverse selection, en ex-
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ante händelse. Arkelof förtydligade detta genom ett exempel angående begagnade bilar. Eftersom 

den oinformerade parten, köparen, inte kan särskilja mellan bra och dåliga bilar, cherries och 

lemons, kommer denne inte vara villig att betala ett högt pris. Detta leder i sin tur till att 

marknaden kommer bestå av allt mer dåliga bilar och till slut kommer alla säljare av bra bilar 

lämna marknaden då det inte är lönsamt för dem att vara kvar. Men detta vet inte köparna utan 

endast säljarna på marknaden.
54

 

 

Moral hazard är en ex-post händelse som inträffar om parten med informationsövertag ändrar sitt 

beteende efter att en transaktion eller ett avtal är avslutat, till nackdel för den ingående parten 

som saknar information.
55

 Ett exempel är bilägare som blir mindre försiktiga efter att deras bilar 

har blivit försäkrade. I detta fall är det försäkringsbolaget som är parten som utsätts för en moral 

hazard-situation.  

 

3.1.1. Vinstmanipulering  

 

Då principal–agentteorin till en viss del förklarar varför vinstmanipulering förekommer har vi 

valt att närmare redogöra för detta. Det är en grundläggande utgångspunkt för uppsatsen då 

vinstmanipulering antas förekomma beträffande företag med sämre redovisade resultat och 

nedskrivningar av goodwill.   

 

Med vinstmanipulering, earnings management, menas att företagsledare drar nytta av den 

mångsidighet som redovisningen i vissa fall har att erbjuda för att till exempel åstadkomma mer 

eller mindre tilltalande redovisade resultat. Oftast vill man maximera vinsten på kort sikt och 

anledningarna bakom vinstmanipulering sägs bland annat vara att företagsledningar vill uppnå 

analytikers och aktieägares krav på avkastning, att höja löner och bonusar, att påverka bankers 

låneavtal och att undvika statligt ingripande.
56

 Användandet av vinstmanipulering behöver inte 

alltid betyda att man bryter mot redovisningsstandarder och utövar ekonomiskt bedrägeri utan 

                                                 
54

Arkelof G., 1970, The Market for ”Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, The Quarterly 

Journal of Economics, Vol. 84, Nr. 3, s. 488-500. 
55

 Laffont J. & Martimont D., The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model, Princeton University Press, 

uppl. 1, s. 3. 
56

 Healy P. M. & Wahlen J. M., 1999, A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for 

Standard Setting, Accounting Horizons, Vol. 13, Nr. 4, s. 365-383. 



 

29 

 

många gånger kan flera sätt att redovisa en transaktion accepteras. En definition av 

vinstmanipulering, formulerad av Schipper, är följande: 

 

"...a purposeful intervention in the external financial reporting process, with the 

intent of obtaining some private gain (as opposed to, say, merely facilitating the 

neutral operation of the process)..."
57

 

 

Enligt forskaren Dye finns det två huvudsakliga anledningar, dels en intern anledning och dels en 

extern anledning, till att vinstmanipulering förekommer. Den interna anledningen grundar sig i 

agentteorin då han menar att manipulering av företags resultat underlättar en kommunikation 

mellan ett bolags agent, företagsledaren, och dess principal, aktieägarna. Företagsledarens 

incitament till att framställa resultatet som bättre än vad det egentligen är leder till att ägarna 

kommer att tro att ett bättre arbete har utförts och kommer därmed belöna företagsledaren med en 

högre lön och/eller bonus, som grundar sig i det manipulerade resultatet. Den externa 

anledningen består av företagets vilja att öka sina aktiers värde och uppnå olika prognoser, likt de 

ovanstående förklaringarna till vad vinstmanipulering är.
58

 

 

Vi har tidigare berört att det med dagens gällande IFRS-standarder kring nedskrivning av 

goodwill medfört ett större utrymme för subjektiva bedömningar hos företagsledningen. De 

subjektiva bedömningarna skapar därmed ett visst utrymme för vinstmanipulering.   

 

Ytterligare forskning inom området vinstmanipulering har forskarna Kirschenheiter och 

Melumad bidragit till. De konstaterade att när företag redovisar dåliga resultat väljer 

företagsledare, i större utsträckning än när företag redovisar bättre resultat, att sänka resultatet så 

mycket som möjligt för den aktuella perioden för att i framtiden kunna rapportera bättre resultat. 

Om det istället visar sig att företag går med tillräckligt bra vinst, använder sig företagsledare 

istället i större utsträckning av olika metoder för att utjämna resultatet över tiden. På detta sätt 

förskönas företagets anseende genom att det utåt sett ser mer stabilt ut. Beroende på storleken på 

det redovisade resultatet företaget genererar, sker vinstmanipuleringen därefter. Små resultat ger 
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manipulering av resultatet i form av ”Big Bath” och motsatsvis leder större resultat till 

användning av resultatutjämning. Båda dessa vinstmanipuleringsstrategier, ”Big Bath” och 

resultatutjämning, används under olika perioder för att över tiden uppnå ett jämviktsläge. Detta 

jämviktsläge uppstår eftersom företagsledare strävar efter att inte redovisa resultat som är strax 

under den förväntade resultatnivån.
59

 

 

En annan syn på vinstmanipulering förklaras av forskaren Gunny som även hon delar in 

vinstmanipulering i två olika grupper; periodisering och verklig aktivitetsmanipulering. 

Periodisering förklaras vara en lättare sorts vinstmanipulering där man ibland vill försköna det 

verkliga ekonomiska resultatet. Denna typ av vinstmanipulering är accepterad enligt god 

redovisningssed till den grad då den inte överskrider gällande redovisningsstandarder. Verklig 

aktivitetsmanipulering är däremot inte tillåtet då det strider mot god redovisningssed. Det går ut 

på att företagsledare vill påverka det redovisade resultatet genom att vidta åtgärder som att till 

exempel senarelägga redovisningen av en försäljning med motivet att öka vinsten under en 

senare specifik period.
60

 

 

 

3.2. Teorin om det resultatorienterade- och balansorienterade synsättet 

 

Börsbolags redovisade goodwill genomgick tidigare årliga avskrivningar som påverkade 

resultatet varje år till att idag endast påverka resultatet vid de tillfällen då en nedskrivning görs. 

Även tillgången goodwill i balansräkningen påverkas på olika sätt beroende på om en 

avskrivning eller nedskrivning görs. Vi anser att dåtidens hantering av goodwill gällande årliga 

avskrivningar går att koppla till det resultatorienterade synsättet medan dagens nedskrivningar av 

goodwill hör mer hemma i det balansorienterade synsättet.  

 

Fram till 1970-talet dominerades redovisningen av det resultatorienterade synsättet för att 

därefter lämna allt mer plats åt det balansorienterade synsättet. Det resultatorienterade synsättet 
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utgår istället från resultaträkningen eftersom intäkter och kostnader anses vara utgångspunkten 

för den finansiella rapporteringen medan balansräkningen ses som en sekundär rapport. 

Matchningsprincipen och periodiseringsprincipen är centrala redovisningsprinciper i detta 

synsätt. Det balansorienterade synsättet har sin grund i balansräkningen där tillgångarna och 

skulderna är de primära utgångspunkterna. Samtliga tillgångar och skulder ska redovisas till 

verkliga värden och ett företags förmögenhet beräknas som skillnaden mellan det ingående och 

utgående värdet på företagets nettotillgångar.
61

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61

 Dichev I. D., On the Balance Sheet-Based Model of Financial Reporting, Accounting Horizons, Vol. 22, Nr. 4, s. 

453-470.  



 

32 

 

4. Referensram 

 

I detta kapitel redogörs för standardgivarna FASB och IASB och dess standarder med fokus på 

de IAS- och IFRS-standarder som berör uppsatsen. Vi diskuterar även tidigare forskning inom 

området goodwill och främst sådant som har att göra med sambandet mellan 

goodwillnedskrivningar och redovisat resultat samt goodwill i förhållande till eget kapital.  

 

 

4.1. Internationella redovisningsstandarder 

 

Den amerikanska motsvarigheten till organisationen IASB är FASB som definierar och utvecklar 

USA:s redovisningsnormer vilka kallas US GAAP samt ger ut standarderna SFAS. USA:s 

normgivare FASB är troligtvis den största förebilden för andra normgivare i världen, däribland 

även för IASB. År 2001 grundades IASB som en uppföljare till den tidigare privaträttsliga 

organisationen IASC som grundades 1973. IASC utgav standarderna IAS som idag har samma 

legala status som IFRS som är de standarder som idag ges ut av IASB.
62

  

 

EU har länge velat harmonisera redovisningen för europeiska noterade bolag och sedan 2005 har 

så varit fallet efter att EU adopterat IFRS/IAS-standarderna och de tillhörande 

tolkningsuttalandena IFRIC och föregångaren SIC. Sverige som medlem i EU sedan 1995 

började således tillämpa IFRS för svenska börsbolag från och med 1 januari 2005.
63

 Idag strävar 

man även efter en sammanslagning av IASB och den amerikanska FASB för att samma 

redovisningsstandarder ska gälla i större utsträckning globalt.
64

 

 

Den amerikanska motsvarigheten till främst IAS 36 och IFRS 3 är SFAS No. 142 och utfärdades 

av FASB 2001. Detta innebar att det inte längre är tillåtet att göra årliga avskrivningar av 
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goodwill utan istället ska amerikanska börsnoterade bolag årligen undersöka om det föreligger ett 

nedskrivningsbehov av deras goodwillposter
65

.   

 

De standarder som berör denna undersökning är främst IAS 27, IAS 36, IAS 38 och IFRS 3. 

Dessa behandlar exempelvis hur bolag ska upprätta koncernredovisningar, vad som anses vara 

immateriella tillgångar och goodwill samt hur dessa ska redovisas och nedskrivas. I delavsnitten 

nedan följer en tydligare redogörelse av innebörden av respektive standard. 

 

4.1.1. IAS 27 – Koncernredovisning och separata finansiella rapporter 

 

Standarden förklarar bland annat hur och när koncernredovisning ska upprättas, vilka 

upplysningar den måste innehålla, konsolideringstekniker, förvärvsinflytande och förlust av 

bestämmande inflytande. Tillvägagångssättet vid upprättandet av koncernredovisning utgår från 

att moderbolagets och dess dotterbolags finansiella rapporter slås ihop, post för post, för att 

bolagen ska kunna redovisas som en enda enhet. Detta medför att koncerninterna poster justeras 

eller elimineras för att ge en rättvis bild av verksamheten. Redovisning i samband med 

investeringar i dotterbolag, intresseföretag och joint ventures tas även upp och hur 

minoritetsägare påverkas av dotterbolags förluster.
66

 En förnyad IAS 27 kommer att träda i kraft 

1 januari 2013
67

.  

 

4.1.2. IAS 36 – Nedskrivningar 

 

Standarden behandlar hur vissa tillgångar ska värderas, däribland immateriella tillgångar och 

goodwill. Utgångspunkten är att tillgången goodwill inte ska värderas högre än till sitt 

återvinningsvärde, detta värde beräknas som det högsta värdet av verkligt värde 

(nettoförsäljningsvärdet minus försäljningskostnader) och nyttjandevärdet. Tillgångens 

nyttjandevärde beräknas som nuvärdet av de framtida betalningsflödena som tillgången beräknas 

tillföra företaget.  
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Vidare förklaras att goodwill ska genomgå årliga nedskrivningsprövningar för att se om en 

eventuell nedskrivning av den immateriella tillgången är nödvändig. Det kan vara interna 

och/eller externa indikatorer som pekar på att det föreligger ett nedskrivningsbehov, till exempel 

då företagets aktiepris understiger dess bokförda värde eller när negativa förändringar sker på 

den marknad som företaget är aktivt på. Standarden förklarar även att goodwill ska fördelas på de 

antal kassagenererande enheter som antas dra nytta av synergierna som uppstår vid ett 

företagsförvärv.
68 

Enligt punkt 6 i samma standard förklaras en kassagenererande enhet som: 

 

”En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp av tillgångar 

som vid en fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som i allt 

väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar.”
69

  

 

Om det därefter vid en nedskrivningsprövning skulle visa sig att nyttjandevärdet av en 

kassagenererande enhet är lägre än dess bokförda värde så ska en nedskrivning av goodwill 

göras. Vidare följer företag ett upplysningskrav vilket ålägger dem att lämna upplysningar om 

varje tillgångsslag.
70

 

 

4.1.3. IAS 38 – Immateriella tillgångar 

 

Denna standard redogör för hur bestämmandet, värderingen och redovisningen av immateriella 

tillgångar som inte tydligt omfattas av andra standarder går till. Standarden fastslår att ett företag 

endast får redovisa en tillgång som en immateriell tillgång om den uppfyller vissa kriterier. Dessa 

kriterier är att tillgången ska vara av icke-monetär- och icke-fysisk karaktär, följaktligen ska den 

vara identifierbar för att det ska gå att särskiljas från goodwill. Dessutom ska företaget ha 

kontroll över tillgången samtidigt som den förväntas inbringa framtida ekonomiska fördelar för 

företaget. Vidare går det att utläsa ur punkt 12 att kravet på identifierbarhet uppstår när tillgången 

har uppstått ur avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter eller att den är avskiljbar från 

företaget. Med avskiljbarhet menas till exempel att tillgången ska kunnas säljas, hyras ut eller 

överlåtas. Den ska därmed inte vara helt och totalt kopplad till företaget.  Immateriella tillgångar 
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kan bland annat vara licenser, importkvoter och upphovsrätter. Enligt punkt 11 kan goodwill inte 

enskilt identifieras och är därmed inte utbrytbart, till skillnad från ovanstående beskrivning av 

immateriella tillgångar. Därför behandlas den immateriella tillgången goodwill i standarden  

IFRS 3.
71

 

 

4.1.4. IFRS 3 – Rörelseförvärv 

 

Denna standard ersatte de tidigare reglerna om kontinuerliga avskrivningar av goodwill med 

dagens nedskrivningsprövningar. Standarden förklarar bland annat vad som betraktas som 

goodwill och hur tillgången ska mätas. Endast rörelseförvärv behandlas och dessa ska redovisas i 

enlighet med förvärvsmetoden. Denna metod utförs i fyra olika steg vilka är att (1) identifiera 

förvärvaren och när denne fick ett bestämmande inflytande över det förvärvade företaget, (2) 

fastställa anskaffningsvärdet, (3) fastställa det förvärvade företagets identifierbara tillgångar och 

skulder och slutligen (4) beräkna storleken på goodwill och det eventuella minoritetsintresset.
72

 

 

Enligt punkt 32 beräknas goodwill som skillnaden mellan a) och b): 

 

a) Summan av anskaffningsvärdet + verkliga värdet på minoritetsintresset i det förvärvade 

företaget + de verkliga värdena per förvärvsdagen för tidigare förvärvade andelar, i det 

fallet förvärvet skulle ha skett i flera steg. 

 

b) Det förvärvade företagets nettotillgångar.
73

 

 

I en bilaga till IFRS 3 definieras goodwill som: 

 

”En tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer 

från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt 

identifierade och separat redovisade.”
74
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4.2. Tidigare forskning 

 

4.2.1. Företags goodwillnedskrivningar i förhållande till redovisat resultat  

 

Äldre forskning visar på att det föreligger ett samband mellan det redovisade resultatet och 

nedskrivningen av goodwill och detta redogörs bland annat av Van de Poel et al. Studien 

kommer fram till att företag är mer villiga att göra nedskrivningar på goodwill när företaget 

redovisar ett lågt resultat. På detta sätt utövar företagen vinstmanipulering, i detta fall så kallad 

”Big Bath”-redovisning då de sänker resultatet ännu mera, oftast sker detta i samband med större 

omstruktureringar eller vid byten av VD. Författarna bakom studien kom även fram till att om 

företagen redovisade överraskande höga resultat så fanns det en tendens till att de använde sig av 

en annars sorts vinstmanipulering, ”Cookie jar reserves”, där man ökade nedskrivningarna av 

goodwill, som därmed belastade resultaten negativt och kunde på så sätt släta ut resultatet. Detta 

medför resultatutjämningar över tiden som bland annat gör att företag anses vara mer stabila 

vilket i sin tur gynnar dess aktier.
75

 En tidigare studie av Godfrey och Koh kommer fram till att 

företag med lågt redovisat resultat är mer benägna att använda sig av nedskrivning av goodwill 

för att på så sätt ytterligare sänka resultatet.
76

  

 

Om nedskrivningar av goodwill ses som en form av vinstmanipulering för att ytterligare sänka 

resultatet så borde detta betyda att resultaten innan nedskrivning av goodwill för denna grupp av 

företag borde vara lägre än de bolag som inte skrev ner goodwill. Denna slutsats har man kommit 

fram till i tidigare forskning så som den av Kirschenheiter och Melumad.
77

 

 

Undersökningen av Charles och Stanley kommer även den fram till att Big Bath-redovisning 

förekommer då företag som ett år redovisar ett lågt resultat gör goodwillnedskrivningar i högre 

grad så att resultatet detta år blir ännu lägre. De utförde sin undersökning under åren 2001 och 

2002 då SFAS No. 142 tillämpades i USA för att undersöka om det fanns en koppling till Big 
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Bath-redovisning till följd av implementeringen år 2002. Vid beräkningen av företagens resultat 

använder de sig av nyckeltalen ROA och ROS, författarna poängterar dock att ROA troligtvis är 

det vanligaste måttet för jämförelse av redovisat resultat mellan bolag. De undersökte även om 

det fanns ett samband mellan företag som redovisade negativa resultat och nedskrivning av 

goodwill.  De observerade att företag med negativt redovisade resultat var mer benägna att skriva 

ned goodwill till skillnad från företag med positiva resultat. Slutsatserna blev därmed att Big 

Bath-redovisning är mer förekommande bland negativt redovisande företag än för positivt 

redovisande företag.
78

 

 

4.2.2. Företags goodwill i förhållande till eget kapital    

 

Gauffin och Thörnsten, verksamma vid Grant Thornton, kom i sin studie fram till att 

nedskrivningarna av goodwill var betydligt lägre i de 259 noterade bolagen i Sverige än i de 

noterade bolagen i USA vid 2008 års bokslut. De kom fram till att börsbolagen i Sverige totalt 

redovisade goodwill om 613 miljarder kronor och eget kapital om 2 076 miljarder kronor vilket 

betyder att goodwillposten motsvarade nästan 30 procent av eget kapital. De noterar att 28 bolag 

i deras studie hade en goodwillpost som var större än eget kapital. Vidare kom de fram till att 37 

bolag (cirka 14 procent av börsbolagen) i studien gjorde nedskrivningar av goodwill till ett totalt 

värde om 10,2 miljarder kronor vilket motsvarade 1,5 procent av den totala goodwillposten. I 

USA gjorde 17 procent av bolagen nedskrivningar av goodwill och de utgjorde i genomsnitt 30 

procent av goodwillposten. Författarna spekulerar i att orsaken till de begränsade 

nedskrivningarna kan vara att viljan till att göra nedskrivningar var låg på grund av att 

aktiemarknaden tenderar att se nedskrivningar som en katastrof och vidare att bolagen ville 

försvara sitt egna kapital i en tid av hög osäkerhet om framtiden i och med den stundande 

finanskrisen. Undersökningen visar tydligt att de liknande redovisningsreglerna tolkats olika i 

Sverige och USA. Skillnaden menar de delvis kan förklaras av att krisen var större i USA än i 

Sverige och delvis att USA:s finansinspektion SEC hade ett hårdare förhållningssätt gentemot 
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företagsledningarna att skriva ned goodwill samt att förklara varför en nedskrivning inte har 

gjorts.
79

   

 

En annan undersökning av Grefberg på KPMG som genomfördes för bokslutet 2008 kom fram 

till att Sveriges 50 största börsbolag hade totalt 788 miljarder kronor i goodwill och totalt 6 

miljarder kronor i nedskrivningar. Artikeln belyser även det faktum att nedskrivningar på kort 

sikt begränsar hur mycket av vinsten som får delas ut till företagets ägare eftersom det minskar 

resultatet. Detta kan för många företag som i lågkonjunkturen redan presterar sämre betyda ett 

avsevärt mer kritiskt läge.
80

  

 

Undersökningarna som vi förklarar att man bör vara kritisk mot i avsnittet 2.8. Källkritik på sidan 

25 är dessa två som precis presenterades av Gauffin och Thörnsten samt av Grefberg eftersom 

deras resultat tycks vara mycket olika.  

 

Det finns en hel del andra artiklar som anknyter till denna debatt, främst när finanskrisen var som 

värst men de är idag fortfarande aktuella bidrag. Inte minst med koppling till de studier som 

antyder att det är en viss tidsfördröjning från det att företag upptäcker indikatorer på att goodwill 

nedskrivningar borde göras till det att de faktiskt görs i årsredovisningarna. En artikel som 

kommer fram till detta baserar sina antaganden på undersökningar gjorda perioden 1988-1998, 

alltså innan SFAS No. 142 infördes i USA år 2001, men de anser att deras slutsatser även går att 

generaliseras till perioden efter 2001 vilket de även bestyrker med undersökningar på mindre 

urval som utförts senare. De menar att beslutet kring att göra en goodwillnedskrivning tas av 

ledningen långt, ett genomsnitt på tre till fyra år, efter
 
att företaget faktiskt presterat sämre.

81
 

 

Isskander betonar i sin artikel från 2010 att en del av Sveriges börsbolag har en goodwillpost som 

uppgår till ett högre belopp än bolagets egna kapital. Därmed skulle en goodwillnedskrivning 

riskera att radera ut det egna kapitalet och framtvinga en nyemission.
82
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En artikel skriven av Zaudy tar upp en undersökning som Veckans Affärer har gjort för bokslutet 

2008 där 40 svenska börsbolag ingår och den totala goodwillposten är 150 miljarder kronor och i 

19 av dessa bolag är goodwillposten större en eget kapital samtidigt som den utgör en väsentlig 

del av bolagens totala tillgångsmassa. Han tar upp effekter som kan följa när dessa bolag riskerar 

att behöva skriva ned sin goodwill till följd av finanskrisen då tidigare förvärvade bolag vilka 

goodwillen härrör ifrån presterar sämre än förväntat i lågkonjunkturen. Bolagens soliditet hotas 

av goodwillnedskrivningar då deras totala tillgångar minskar i förhållande till eget kapital. Det är 

även vanligt att soliditeten är kopplad till bankers lånevillkor vilket innebär att bolagen tvingas 

att söka kapital på annat håll på marknaden. Vidare kan plötsliga nyemissioner tendera att skapa 

oro bland bolagets aktieägare eftersom det bland annat kan signalera dåliga framtidsutsikter.
83
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5. Empiri 

 

I detta kapitel presenteras resultaten av undersökningen både i textform och med hjälp av 

figurer. Vi redogör för utfallen i de genomförda statistiktesterna på ett beskrivande sätt och 

resultaten presenteras alltid separat för respektive år. Det som utgör empirin kommer sedan 

ligga till grund för den fortsatta analysen. 

 

 

5.1. Börsbolagens goodwill och goodwillnedskrivningar 

 

Här presenteras resultaten på en övergripande nivå för att få en bild av hur börsbolagen fördelar 

sig i olika avseenden. I metodavsnittet har vi redogjort för hur urvalsprocessen sett ut och därmed 

vad som har behandlats som bortfall. Figur 6 nedan visar hur många börsbolag, i antal och i 

procent, som har en redovisad goodwillpost i sin balansräkning och hur många som inte har det 

för respektive år.  

 

                    Figur 6. Diagram över börsbolagens redovisade goodwill. 
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Som diagrammet visar är uppdelningen mellan dessa två grupper väldigt snarlik mellan åren 

2009-2011. År 2009 var det en något större andel bolag som hade en goodwillpost än under 2010 

och 2011 då fördelningen var i det närmaste densamma. Eftersom vårt kriterium i 

urvalsprocessen har varit att bolagen ska ha redovisad goodwill under året innebär detta att bolag 

kan ha en goodwillpost redovisad till noll på bokslutsdagen men under året ha gjort en 

nedskrivning som föranlett detta. Specifikt är detta fallet för ett bolag år 2009 och för tre bolag år 

2010 och därmed ingår dessa bolag i gruppen som har redovisad goodwill under året.  

 

Vidare är bolagen som har redovisad goodwill de som vi främst kommer intressera oss av i det 

följande. Figur 7 visar hur många, i antal och i procent, av dessa bolag som inte har gjort en 

nedskrivning av sin goodwillpost under året respektive de som har gjort en nedskrivning av 

goodwillposten under året.  

 

     Figur 7. Diagram över börsbolagens goodwillnedskrivningar. 

 

 

Som diagrammet visar är fördelningen över de som gjort nedskrivning och de som inte gjort det 

liknande mellan de tre åren. Man kan utläsa att något fler bolag gjorde nedskrivningar år 2009 än 

under åren 2010 och 2011, då 24 procent gjorde nedskrivning år 2009, jämfört med 19 och 20 

procent de efterföljande två åren.  
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5.2. Börsbolagens resultat 

 

För att testa ifall goodwillnedskrivningar har ett samband med bolagens redovisade resultat har vi 

samlat in börsbolagens redovisade resultat för respektive period. Figur 8 sammanfattar 

börsbolagen som har redovisad goodwill för respektive år och visar ifall bolagen hade ett positivt 

eller negativt resultat. Observera att resultaten är justerade för eventuell goodwillnedskrivning 

vilket vi förklarat i metodavsnittet.  

 

    Figur 8. Börsbolagens redovisade resultat. 

 

 

Diagrammet visar att det var störst andel bolag, 28 procent, med ett negativt redovisat resultat år 

2009 för att sedan bli mer än 10 procentenheter mindre för år 2010 och ännu något mindre år 

2011.  

 

5.2.1. Sambandet mellan negativt redovisat resultat och goodwillnedskrivningar 

 

För att testa om det finns ett samband mellan negativt redovisat resultat och nedskrivning av 

goodwill använder vi oss av ett Chi2-test för respektive år. I vårt fall är samtliga förväntade 

frekvenser mer än 5 vilket gör att det inte föreligger något problem med att använda detta test. 
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Utdrag från samtliga statistiska test utförda i SPSS och Excel finns bifogat i bilaga
84

. Figur 9 

nedan ligger till grund för Chi2-testet då det framgår hur börsbolagen är fördelade mellan de 

olika grupperna, det vill säga de observerade frekvenserna för respektive år.  

 

         Figur 9. Börsbolagen indelade i fyra grupper. 

2009 Ingen nedskrivning Nedskrivning Totalt 

Positiva resultat 110 23 133 

Negativa resultat 30 22 52 

Totalt 140 45 185 

    

2010 Ingen nedskrivning Nedskrivning Totalt 

Positiva resultat 127 23 150 

Negativa resultat 18 11 29 

Totalt 145 34 179 

    

2011 Ingen nedskrivning Nedskrivning Totalt 

Positiva resultat 124 30 154 

Negativa resultat 21 6 27 

Totalt 145 36 181 

 

 

Hypoteserna för respektive år lyder: 

H0 = Det finns inget samband mellan negativt redovisat resultat och nedskrivning av goodwill. 

H1 = Det finns ett samband mellan negativt redovisat resultat och nedskrivning av goodwill. 
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            Figur 10. Utdrag ur Chi2-testen för 2009-2011. 

 2009  2010   2011 

Chi2 12,708 8,065  0,108 

P-värde  0,000 0,005 0,742 

    

Då p-värdet understiger signifikansnivån på 5 procent för år 2009 så accepteras mothypotesen det 

vill säga att det finns ett signifikant samband mellan negativa resultat och nedskrivningar av 

goodwill. Alternativt formulerat så överstiger Chi2-värdet på 12,708 den kritiska gränsen för en 

femprocentig signifikansnivå.  

 

Även under år 2010 finns det ett signifikant samband mellan negativt redovisade resultat och 

användningen av goodwillnedskrivningar, detta då p-värdet på 0,005 understiger 

signifikansnivån 0,05.  

 

För 2011 överstiger p-värdet på 0,742 signifikansnivån 0,05 och det finns inte längre något 

signifikant samband mellan negativt redovisade resultat och nedskrivning av goodwill. I detta fall 

accepteras alltså nollhypotesen. 

 

5.2.2. Sambandet mellan redovisat resultat och goodwillnedskrivningar 

 

När vi nu testat ifall det finns ett samband mellan negativt redovisat resultat och 

goodwillnedskrivningar vill vi även testa ifall det går att finna ett samband mellan redovisat 

resultat, oavsett om det är positivt eller negativt, och goodwillnedskrivningar. Detta görs med 

hjälp av ett F-test och logistisk regression.  
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Hypoteserna för respektive år lyder: 

H0 = Det finns inget samband mellan redovisat resultat och nedskrivning av goodwill. 

H1 = Det finns ett samband mellan redovisat resultat och nedskrivning av goodwill. 

 

5.2.2.1. F-test  

 

Som ett första test valde vi att utföra ett F-test för var och ett av resultatmåtten för att se om det 

föreligger någon skillnad i variationen mellan bolagen som inte gjort nedskrivning av goodwill 

och de bolag som har gjort nedskrivning. Detta test kan inte förklara vad en eventuell skillnad i 

variationen kan bero på utan fastslår endast om det föreligger en skillnad. Figur 11 visar en 

sammanfattning av F-värdet och den kritiska gränsen för respektive F-test som genomförts.  

 

       Figur 11. F-test för ROA och ROS  

 
2009 

(ROA)  

2009 

(ROS) 

2010 

(ROA)  

2010 

(ROS) 

2011 

(ROA) 

2011 

 (ROS) 

F-värde 0,80 0,71 0,54  0,38 1,30  0,83 

Kritisk gräns  0,68 0,68 0,66 0,66 1,61  0,66 

 

För 2009 visar F-testerna för både ROA och ROS att det finns en signifikant skillnad i 

variationerna mellan de två grupperna; bolagen som gjort nedskrivning av goodwill respektive de 

som inte gjort nedskrivning. Det vill säga att nollhypotesen förkastas i båda fallen då F-värdet 

överstiger den kritiska gränsen.   

 

För 2010 visar F-testerna för både ROA och ROS det motsatta från föregående år då det för 2010 

inte går att utläsa någon signifikant skillnad i variationerna mellan grupperna. Denna gång 

accepteras alltså nollhypotesen då F-värdet understiger den kritiska gränsen.  
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När det kommer till 2011 ger F-testerna för ROA och ROS olika utfall då testet avseende ROA 

påvisar att det inte finns en skillnad i variationen mellan grupperna medan testet för ROS tyder 

på det motsatta.  

 

5.2.2.2. Logistisk regression  

 

Vi har även valt att göra en logistisk regression för att undersöka sambandet mellan negativt 

redovisat resultat och goodwillnedskrivningar. Testet visar om det finns ett signifikant samband 

mellan ROA respektive ROS och nedskrivning av goodwill. Regressionskoefficienten (B) visar 

även hur starkt sambandet är samt ifall det är positivt eller negativt.  

 

     Figur 12. Logistisk regression för ROA och ROS. 

 
2009 

(ROA)  

2009 

(ROS) 

2010 

(ROA) 

2010 

 (ROS) 

2011 

(ROA) 

2011 

 (ROS) 

B - 4,062 - 0,869 - 6,099  0,575 - 2,687 - 0,004 

P-värde  0,027  0,477 0,002  0,680 0,203 0,998  

 

För 2009 föreligger ett signifikant samband när det gäller bolagens ROA och nedskrivningar av 

goodwill, detta då p-värdet 0,027 understiger signifikansnivån 0,05. Däremot visar det andra 

testet avseende ROS och goodwillnedskrivningar att det inte föreligger ett signifikant samband 

eftersom p-värdet 0,477 överstiger signifikansnivån 0,05.  

 

Detsamma gäller för 2010 då det finns ett signifikant samband mellan bolagens ROA och 

goodwillnedskrivningar, eftersom p-värdet 0,002 understiger signifikansnivån 0,05. Men vad det 

gäller ROS och goodwillnedskrivningar föreligger inget signifikant samband.  

 

För 2011 föreligger inget signifikant samband varken mellan ROA eller ROS och nedskrivningar 

av goodwill eftersom p-värdet i båda fallen överstiger signifikansnivån 0,05. 

 



 

47 

 

5.3. Goodwillnedskrivningar, goodwill och eget kapital 

 

Figur 13 och 14 visar en sammanställning över de centrala totala beloppen och procentsatserna 

som behövs för att kunna studera förhållandet mellan goodwillnedskrivningar och goodwill samt 

mellan goodwill och eget kapital mellan de olika åren.  

 

         Figur 13. Tabell över totala belopp. 

 2009 2010 2011 

Total redovisad goodwill:  563 580 586 

Totala goodwillnedskrivningar:  11,6 6,1 12,1 

Totalt redovisat eget kapital: 2 160 2 324 2 316 

        Beloppen anges i miljarder kronor. 

 

         Figur 14. Tabell över förhållanden.  

 2009 2010 2011 

Nedskrivningar i förhållande till total goodwill: 2,07 % 1,05 % 2,06 % 

Goodwill i förhållande till totalt eget kapital: 26 % 25 % 25 % 

 

Under 2009 gjordes nedskrivningar av goodwill på Stockholmsbörsen till ett motsvarande värde 

av 11,6 miljarder kronor. Bolagens goodwill uppgick totalt till 563 miljarder kronor medan det 

egna kapitalet bestod av 2 160 miljarder kronor. Totalt sett var det 24 procent av bolagen under 

detta år som genomförde goodwillnedskrivningar och de skrev ned 2,07 procent av den totala 

goodwillposten. Börsbolagens redovisade goodwill i förhållande till det egna kapitalet uppgick 

till 26 procent.  

 



 

48 

 

Året efter, 2010, minskade det totala nedskrivningsbeloppet av goodwill till ett värde av 6,1 

miljarder kronor samtidigt som den totala goodwillposten uppgick till 580 miljarder kronor. Det 

egna kapitalet för alla bolag redovisades till ett värde av 2 324 miljarder kronor vilket betyder att 

goodwill i förhållande till det egna kapitalet var 25 procent. Det var 19 procent av börsbolagen 

som gjorde nedskrivningar av goodwill, dessa nedskrivningar uppgick till 1,05 procent av de 

totala redovisade goodwillposterna.  

 

Jämfört med 2010 steg summan av goodwillnedskrivningar under 2011, denna gång var det 

totala nedskrivningsbeloppet 12,1 miljarder kronor. Under detta år redovisades goodwill till ett 

totalt belopp om 586 miljarder kronor och det totala egna kapitalet bestod av 2 316 miljarder 

kronor, därmed motsvarade börsbolagens goodwill 25 procent av deras totala egna kapital. 

Antalet bolag som använde sig av nedskrivning av goodwill var 20 procent och nedskrivningarna 

i förhållande till goodwillposterna uppgick till 2,06 procent. 

 

Vi kan även notera att för år 2009 var det 21 stycken bolag som hade en goodwillpost som var 

större än dess egna kapital. Motsvarande siffra för 2010 var 22 stycken och för 2011 var detta 

fallet för 19 stycken bolag.  
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6. Analys  

 

Detta kapitel är väsentligen indelat i två huvudområden. Dels ett som behandlar 

vinstmanipulering i form av att sämre redovisade resultat leder till större användning av 

goodwillnedskrivningar. Dels ett som behandlar förhållandet mellan goodwillnedskrivningar och 

goodwillpost samt goodwillpost och eget kapital. Vad gäller de båda områdena jämförs och 

analyseras eventuella skillnader och likheter mellan åren såväl som mot de tidigare studierna.  

 

 

6.1. Samband mellan redovisat resultat och goodwillnedskrivningar 

 

Syftet med denna uppsats är delvis att undersöka om det bland svenska börsbolag förekommer 

goodwillnedskrivningar i större utsträckning när bolagen redovisar sämre resultat, vilket 

förekommer bland amerikanska börsbolag. De två första problemformuleringarna kopplas främst 

till denna del av syftet och i detta delavsnitt kommer dessa att diskuteras.    

 

6.1.1. Finns det ett samband mellan ifall börsbolagen redovisar negativa resultat och om 

goodwillnedskrivningar har förekommit under åren 2009-2011? 

 

Under två av våra tre undersökningsår, 2009 och 2010, föreligger ett signifikant samband enligt 

våra Chi2-test gällande negativt redovisade resultat och goodwillnedskrivningar. Detta stämmer 

därmed överens med tidigare forskning som pekar på att vinstmanipulering i form av 

goodwillnedskrivningar är vanligare bland företag med negativa resultat än för företag med 

positiva resultat. Under 2011 är detta samband inte längre signifikant och vi kan därför inte dra 

slutsatsen att börsbolagen som redovisade negativa resultat gjorde goodwillnedskrivningar i 

större omfattning än de positivt redovisande bolagen under detta år.  

 

År 2009 redovisade 28 procent av bolagen på Stockholmsbörsen ett negativt redovisat resultat, 

vilket är betydligt fler än för 2010 och 2011. Under 2010 var det totalt sett mindre antal bolag 

som redovisade negativa resultat och som gjorde goodwillnedskrivningar men fortfarande 

föreligger ett signifikant samband. Under 2011 är det endast 6 börsbolag som redovisade 
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negativa resultat och använde sig av goodwillnedskrivningar, i jämförelse mot de föregående 

åren 2009 och 2010 då det var 45 respektive 11 bolag. Under 2011 gjorde minst antal negativt 

redovisande bolag nedskrivningar samtidigt som de totala goodwillnedskrivningarna uppgick till 

det högsta beloppet under undersökningsperioden.  

 

6.1.2. Finns det ett samband mellan börsbolagens redovisade resultat och 

goodwillnedskrivningar under åren 2009-2011? 

 

Som nämnts kommer vi fokusera på de logistiska regressionerna för att förklara detta samband. 

Beroende på vilket resultatmått man väljer att utgå från, ROA eller ROS, kan man göra olika 

slutsatser angående hypotesen att företag med lägre resultat gör nedskrivningar av goodwill i 

större utsträckning. Vi väljer att lägga störst vikt vid ROA i detta avseende då det måttet anses 

vara vanligare än ROS. Beräkningarna av ROA visar att det finns ett signifikant samband mellan 

bolagens resultat och goodwillnedskrivningar för åren 2009 och 2010. Detta går hand i hand med 

de tidigare slutsatserna angående det signifikanta sambandet mellan negativa resultat och 

nedskrivning av goodwill för åren 2009 och 2010. Regressionskoefficienten är negativ under 

båda dessa år och vi kan därmed dra slutsatsen att börsbolag som redovisar lägre resultat är mer 

benägna att använda sig av goodwillnedskrivningar. Detta stämmer överens med tidigare 

forskning som pekar på att ett negativt förhållande föreligger angående bolagens resultat och 

nedskrivningar av goodwill. Om man däremot utgår från nyckeltalet ROS visar beräkningarna att 

det inte föreligger något signifikant samband under åren 2009-2010. Det går därmed inte att dra 

slutsatsen att sämre redovisade resultat, mätt i form av ROS, bland de svenska börsbolagen leder 

till användning av goodwillnedskrivningar i större utsträckning.  För 2011 kan vi utifrån våra 

tester fastslå att det inte föreligger ett signifikant samband mellan resultat och nedskrivning, vare 

sig man mäter resultatet med hjälp av ROA eller ROS. Detta går att koppla ihop väl med vårt 

tidigare resultat som visade att det under 2011 inte förelåg ett signifikant samband mellan 

börsbolagens negativt redovisade resultat och användningen av goodwillnedskrivningar. 

 

De genomförda F-testen som visar ifall det finns en signifikant skillnad i variationerna mellan 

grupperna angående deras ROA och ROS är vi dessvärre inte benägna att koppla till utfallen av 

den logistiska regressionen. 
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6.2. Samband mellan börsbolagens goodwill i förhållande till eget kapital    

 

Delsyftet med denna uppsats är att undersöka om det går att utläsa ifall en förbättring har skett 

under åren 2009-2011 avseende börsbolagens totala goodwillpost av dess egna kapital jämfört 

med år 2008. Samt att undersöka utvecklingen av börsbolagens goodwillnedskrivningar i 

förhållande till goodwillpost.  De sista två problemformuleringarna leder till en diskussion om 

hur dessa förhållanden ser ut vilka kommer att diskuteras i detta delavsnitt.  

 

6.2.1. Hur har förhållandet mellan börsbolagens goodwillnedskrivningar och deras 

goodwillposter förändrats mellan åren 2009-2011 och i jämförelse med år 2008? 

 

Undersökningen av Gauffin och Thörnsten är den vi lägger störst vikt vid när det gäller 

jämförelsen med hur det såg ut år 2008. Dock behöver inte vårt tillvägagångssätt vara exakt 

likadant som författarnas då vi inte vet säkert hur de har gått tillväga i sin process men vi anser 

att våra resultat går att jämföra med vad de kom fram till. Figurerna nedan är de samma som på 

sidan 46 fast dessa är för jämförbarhetens skull kompletterade med 2008 års siffror hämtade från 

Gauffin och Thörnstens tidigare studie
85

. 

 

Figur 15. Tabell över totala belopp för jämförelse. 

 2008 2009 2010 2011 

Total redovisad goodwill:  613 563 580 586 

Totala goodwillnedskrivningar:  10,2 11,6 6,1 12,1 

Totalt redovisat eget kapital: 2 076 2 160 2 324 2 316 

Beloppen anges i miljarder kronor. 
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Figur 16. Tabell över förhållanden för jämförelse.  

 2008 2009 2010 2011 

Nedskrivningar i förhållande till total goodwill: 1,50 % 2,07 % 1,05 % 2,06 % 

Goodwill i förhållande till totalt eget kapital: 30 % 26 % 25 % 25 % 

 

Undersökningen visar att börsbolagens totala redovisade goodwill har minskat sedan 2008 som 

är det året med den största totala goodwillposten på 613 miljarder kronor. År 2009 är 

motsvarande siffra 563 miljarder för att sedan öka en del år 2010 och 2011 då siffran är 580 

miljarder respektive 586 miljarder.  

 

De totala goodwillnedskrivningarna är bra mycket mindre år 2010 på drygt 6 miljarder kronor 

jämfört med 2009 på 11,6 miljarder och 2011 på 12,1 miljarder. Trots den stora skillnaden 

mellan 2010 och 2011 är det ungefär lika många bolag som gjort nedskrivningar; 34 bolag 

respektive 36 bolag. Det vi kan uttala oss om är alltså att goodwillnedskrivningar görs till 

betydligt mindre belopp år 2010. År 2009 gjorde flest bolag, 45 stycken, nedskrivningar av 

goodwill.  

 

Förhållandet mellan goodwillnedskrivningar och goodwillpost ligger under åren 2008-2011 

mellan 1,05–2,07 procent, vilket tyder på att förhållandet har legat på en stadig nivå. Som 

tidigare studier fastställer har aktiemarkanden en tendens att se nedskrivningar som ett 

misslyckande från företagsledningens sida vilket eventuellt kan förklara den stadiga nivån. Det 

lägsta förhållandet gäller för 2010 vilket kan bero på att det under året gjordes minst 

goodwillnedskrivningar både till antal och till belopp.  
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6.2.2. Hur har förhållandet mellan börsbolagens goodwillposter och deras egna kapital 

förändrats mellan åren 2009-2011 och i jämförelse med år 2008? 

 

Förhållandet mellan goodwill och eget kapital för börsbolagen är ungefär densamma för våra 

undersökningsår på 26 procent för 2009 och 25 procent för både 2010 och 2011. I jämförelse 

med hur detta förhållande såg ut 2008 när goodwill motsvarade 30 procent av eget kapital kan vi 

säga att det har skett en förbättring, eftersom nivån har sjunkit till 25 procent. Vilket är positivt 

då för stora andelar av goodwill i förhållande till eget kapital utgör en stor risk. Som tidigare 

debattartiklar har diskuterat riskerar eventuella goodwillnedskrivningar att väsentligt reducera det 

egna kapitalet vilket bland annat påverkar soliditeten negativt som i sin tur kan leda till 

framtvingade nyemissioner och så vidare. Tidigare forskning poängterar även att detta utgör en 

desto större risk under lågkonjunkturer när bolagen redan presterar sämre.  

 

Vi har även noterat att antalet bolag som hade en goodwillpost som översteg det egna kapitalet 

har minskat. År 2008 gällde detta enligt Gauffin och Thörnsten 28 stycken bolag vilket är mer än 

vad vi kommit fram till för de följande åren då siffran var 21 bolag för 2009, 22 för 2010 och 19 

för 2011. Detta är positivt enligt tidigare forskning då det medför en stor risk att ha en 

goodwillpost som är större än det egna kapitalet eftersom en goodwillnedskrivning i sådana fall 

kan medföra att det egna kapitalet elimineras totalt. 

 

Den tidigare forskningen som pekar på att beslutet kring att göra en goodwillnedskrivning tas av 

ledningen långt efter att företaget har presterat sämre kan vi inte utläsa genom att titta på utfallet 

av vår undersökning.  
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7. Slutsatser  

 

I detta kapitel kommer de viktigaste slutsatserna för undersökningen att presenteras. 

 

År 2009 och 2010 förelåg ett signifikant samband mellan börsbolagens redovisade resultat, mätt 

med resultatmåttet ROA, och goodwillnedskrivningar. Vidare var regressionskoefficienterna 

negativa vilket tyder på att börsbolagen som redovisade lägre resultat var mer benägna att 

använda sig av goodwillnedskrivningar. För år 2009 och 2010 fanns även ett signifikant samband 

mellan bolag som redovisade negativa resultat och goodwillnedskrivningar. Det vill säga att den 

tidigare forskningen angående att företag är mer benägna att använda sig av 

goodwillnedskrivningar när de redovisar negativa resultat stämmer överens med våra resultat. 

Sammanfattningsvis för 2009 och 2010 gäller båda dessa samband för bolagen då de redovisar 

sämre resultat, negativa som positiva, och sambandet består även i de fall de endast redovisar 

negativa resultat. Möjligtvis skulle detta kunna vara en indikator på att denna typ av 

vinstmanipulering förekommer på Stockholmsbörsen. När ROS användes som mått på företagens 

redovisade resultat förelåg inget signifikant samband mellan redovisat resultat och 

goodwillnedskrivningar för något år.  

 

För år 2011 fanns inget signifikant samband varken vad det gäller börsbolagens redovisade 

resultat och goodwillnedskrivningar eller negativt redovisade resultat och 

goodwillnedskrivningar. Detta gäller i båda fallen då man använder ROA och ROS som mått på 

bolagens redovisade resultat.  

 

Vad det gäller förhållandet mellan börsbolagens goodwillnedskrivningar och deras 

goodwillposter för respektive år 2009-2011 har inga större förändringar påvisats utan 

förhållandet har legat på en stadig nivå mellan 1,05–2,07 procent. År 2008 var motsvarande 

förhållande 1,50 procent och hamnar därmed inom vårt intervall och vi kan därmed dra slutsatsen 

att även med hänsyn till detta år har ingen större förändring skett.    

 

Även förhållandet mellan börsbolagens goodwillposter och deras egna kapital för åren 2009-

2011 har legat på en jämn nivå med procentsatser på 26 procent för 2009 och 25 procent för både 
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2010 och 2011. Jämfört med hur detta såg ut år 2008 då förhållandet uppgick till 30 procent kan 

vi dra slutsatsen att en förbättring avseende detta har skett.  
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8. Avslutande diskussion  

      

I uppsatsens avslutande kapitel diskuteras de mest diskutabla slutsatserna mer djupgående med 

en starkare prägel av våra egna tankar och åsikter. Vi ger även förslag till vidare forskning inom 

ämnet goodwill som vi anser skulle utgöra intressanta bidrag.  

 

 

8.1. Diskussion  

 

Vi finner det inte förvånande att bolag som har redovisat negativa resultat successivt minskat 

från 28 procent för 2009 till 16 respektive 15 procent för 2010 och 2011. Detta eftersom 2009 var 

ett år som präglades starkt av finanskrisen och ett större antal bolag påverkades negativt för att de 

efterföljande åren gå en allt mer ljusare framtid till mötes. Det signifikanta sambandet för 2009 

mellan negativt redovisade resultat och goodwillnedskrivningar tycker vi därmed förhåller sig 

naturligt. Vi anser även att det förhåller sig vara naturligt att det inte föreligger något signifikant 

samband mellan negativt redovisande bolag och nedskrivningar av goodwill för år 2011. År 2010 

förelåg ett signifikant samband och detta resultat finner vi mest intressant då det inte var lika 

självklart att förutspå hur detta skulle förhålla sig. Dessa resonemang stämmer även överens med 

hur sambanden såg ut mellan ROA och nedskrivningar av goodwill för 2009-2011. 

 

År 2009 gjorde 24 procent av börbolagen goodwillnedskrivningar för att sedan minska till 19 

respektive 20 procent för 2010 och 2011. Rimligen borde flest antal bolag ha gjort 

goodwillnedskrivningar under 2009 då det rådde en finanskris och vi har redan fastslagit att det 

under detta år var flest bolag som redovisade negativa resultat. Om man istället utgår från teorin 

att nedskrivningar av goodwill förskjuts 3-4 år i framtiden efter att företagen presterat sämre, 

borde man istället kunna utläsa ett motsatt förhållande. Det är möjligt att undersökningen är 

utförd för tätt inpå finanskrisen och att man eventuellt skulle kunna hitta indikatorer på att 

påståendet stämmer om man utför undersökningen i ett senare skede.   

 

Det är intressant att de totala goodwillnedskrivningarna för 2010 på 6,1 miljarder skiljer sig 

markant från åren 2009 och 2011 då nedskrivningarna var på 11,6 samt 12,1 miljarder. Till viss 

del skulle detta kunna kopplas till att minst antal bolag gjorde goodwillnedskrivningar under 
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2010. Vi kan inte uttala oss om vad detta kan bero på, då exempelvis information skulle behövas 

angående antal företagsförvärv och till vilka belopp den förvärvade goodwillen har uppgått till. 

Vi kan inte heller få någon förklaring genom att titta på de totala redovisade goodwillposterna för 

åren eftersom de är på en relativt jämn nivå.  

 

Vi anser även att en diskussion angående valet av oberoende variabler är nödvändig. Än en gång 

vill vi först och främst poängtera att vinstmanipulering inte behöver vara den bakomliggande 

faktorn till att goodwillnedskrivningar förekommer. Om undersökningen hade utgått från flera 

variabler skulle vi ha kunnat uttala oss i större utsträckning om vilka av de bakomliggande 

faktorerna som har störst påverkan på genomförandet av goodwillnedskrivningar. Med facit i 

hand skulle vi från början ha utvidgat undersökningen och tagit med flera olika variabler för mer 

trovärdiga resultat.  Vi vill betona att sambandet mellan att lägre redovisade resultat leder till 

goodwillnedskrivningar i större utsträckning kan enligt oss till exempel vara en följd av en av de 

mest naturliga orsakerna; att bolag helt enkelt gör goodwillnedskrivningar för att de presterar 

sämre. Tidigare forskning tar bland annat upp faktorer så som diskonteringsränta, byte av 

styrelse, verkställande direktör eller aktieägare, företagets storlek och revisionsbyrå. Utöver 

redovisat resultat anser vi att alla dessa faktorer skulle ha varit intressanta att utgå ifrån gällande 

varför goodwillnedskrivningar förekommer.  

 

Under 2008-2011 har förhållandet mellan goodwillnedskrivningar och goodwillpost legat på en 

stabil nivå på 1,05–2,07 procent. Dessa låga förhållanden kan tänkas bero på att aktiemarkanden 

som nämnt ofta ser större nedskrivningar av goodwill som ett misslyckande då 

företagsledningens förväntningar på framtiden inte ser lika ljusa ut längre. Därför kan man tänka 

sig att företagsledare medvetet väljer att vara mer försiktiga, i den mån det går, gällande 

storleken på deras goodwillnedskrivningar för att inte i onödan oroa aktiemarknaden.    

 

Vi kan även konstatera att det ovannämnda förhållandet under åren 2009-2011 inte alls närmat 

sig USA:s motsvarighet som år 2008 var på 30 procent. Vi har ingen information som säger oss 

hur förhållandet ser ut för de efterföljande åren i USA men om ingen större förändring skett i 

USA så kan vi anta att de stora skillnaderna mellan Sverige och USA fortfarande består.  
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8.2. Förslag till vidare forskning 

 

Vi anser att det skulle vara intressant att utvidga undersökningen och ta med hela NASDAQ 

OMX Nordic och se om resultaten skiljer sig åt mellan börsbolagen i de olika länderna. Det 

skulle även vara intressant att göra om liknande tester som vi gjort över ett annat tidsintervall i 

framtiden och undersöka skillnader och likheter från hur det ser ut idag. Forskningen som tyder 

på att goodwillnedskrivningar förskjuts framåt i tiden med 3-4 år efter det att bolaget presterar 

sämre är ett annat område som skulle vara intressant att undersöka på svenska börsbolag.  

 

Vidare skulle det vara intressant att i större mån jämföra hur svenska börsbolag hanterar goodwill 

och goodwillnedskrivningar i jämförelse med andra länder. Exempelvis USA som följer US 

GAAP eller andra länder som följer ytterligare andra redovisningsprinciper.  

 

Som nämnt tidigare är vi medvetna om att de faktorer vi undersöker endast svarar för en viss del 

av varför en goodwillnedskrivning görs och att det finns en mängd andra faktorer som påverkar 

beslutet. Därför skulle det vara intressant att undersöka hur andra faktorer påverkar en eventuell 

goodwillnedskrivning för svenska börsbolag. Ett annat intressant tillvägagångssätt skulle kunna 

vara att i större mån undersöka bolagens specifika kassagenererande enheter som goodwill 

fördelas på.  

 

Det hade varit intressant att ingående undersöka vissa specifika bolag, till exempel lyfta fram 

dem som vi kom fram till hade en goodwillpost som var större än eget kapital. I de fallen skulle 

man kunna undersöka eventuella indikatorer som stödjer hur det skulle kunna komma sig och 

kanske se om dessa bolag har några gemensamma samband. Till vidare forskning anser vi att det 

är värt att beakta att ta med några mindre fallstudier i undersökningen.  
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Bilaga 1. Urvalen över svenska börsbolag åren 2009-2011. 

 

Urvalet för 2009 

 

Börsbolagen med redovisad goodwill: (2009) 

 

1. AarhusKarlshamn AB 

2. AcadeMedia AB 

3. Acando AB 

4. ACAP Invest AB 

5. A-Com AB 

6. Addnode AB 

7. Alfa Laval AB 

8. Alliance Oil Company Ltd. 

9. AllTele Allmänna Svenska 

Telefonab 

10. Anoto Group AB 

11. Aspiro AB 

12. ASSA ABLOY  AB 

13. AstraZeneca PLC 

14. Atlas Copco AB 

15. Atrium Ljungberg AB 

16. Avanza Bank Holding AB 

17. Axfood AB 

18. BE Group AB 

19. G & L Beijers AB 

20. Beijer Alma AB 

21. Beijer Electronics AB 

22. Bergs Timber AB 

23. Betsson AB 

24. Bilia AB 

25. Billerud AB 

26. Biolin Scientific AB 

27. BioPhausia AB 

28. Biotage AB 

29. Biovitrum AB 

30. Björn Borg AB 

31. Black Earth Farming Ltd. 

32. Boliden AB 

33. Bong Ljungdahl AB 

34. BTS Group AB 

35. Bure Equity  AB 

36. Cardo AB 

37. Cision AB 

38. Cloetta AB 

39. Connecta AB 

40. Consilium AB 

41. CTT Systems AB 

42. Cybercom Group  

Europe AB 

43. Dagon AB 

44. DORO AB 

45. Duni AB 

46. Duroc AB 

47. Elanders AB 

48. Electrolux AB 

49. ElektronikGruppen  

BK AB 

50. Elos AB 

51. Enea AB 

52. Eniro AB 

53. Ericsson, Telefonab. L M 

54. Fagerhult AB 

55. Feelgood Svenska AB 

56. Fenix Outdoor AB 

57. Getinge AB 

58. Geveko AB 

59. Global Health Partner AB 

60. Gunnebo AB 

61. Hakon Invest AB 

62. Haldex AB 

63. Hennes & Mauritz AB 

64. Hexagon AB 

65. HEXPOL AB 

66. HiQ International AB 

67. HL Display AB 

68. HMS Networks AB 

69. HQ AB 

70. Husqvarna AB 

71. Höganäs AB 

72. Industrial & Financial  

Systems, IFS AB 

73. Indutrade AB 

74. Intellecta AB 

75. Intoi AB 

76. Intrum Justitia AB 

77. ITAB Shop Concept AB 

78. Jeeves Information Systems AB 

79. JM AB 

80. KappAhl Holding AB 

81. Kinnevik, Investment AB 

82. Know IT AB 

83. Kungsleden AB 

84. Lammhults Design Group AB 

85. Latour, Investmentab. 

86. LBI International AB 

87. Ledstiernan AB 

88. Lindab International AB 

89. LinkMed AB 

90. Loomis AB 

91. Lundbergföretagen AB 

92. Lundin Petroleum AB 

93. Malmbergs Elektriska AB 

94. Meda AB 

95. Mekonomen AB 

96. Metro International S.A. 

97. Micronic Laser Systems AB 

98. Midelfart Sonesson AB 

99. Midway Holding AB 

100. Millicom International  

Cellular S.A. 

101. Mobyson AB 

102. Modern Times Group MTG AB 

103. Modul 1 Data AB 

104. Morphic Technologies AB 

105. MSC Konsult AB 
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106. MultiQ International AB 

107. Munters AB 

108. NCC AB 

109. Nederman Holding  

Aktiebolag 

110. Neonet AB 

111. Net Insight AB 

112. New Wave Group AB 

113. NIBE Industrier AB 

114. Niscayah Group AB 

115. Nobia AB 

116. Nolato AB 

117. Nordea Bank AB 

118. Nordic Service Partners  

Holding AB 

119. Nordnet  AB 

120. NOTE AB 

121. NovaCast Technologies  

AB 

122. NOVOTEK AB 

123. OEM International AB 

124. Opcon AB 

125. Orc Software AB 

126. Orexo AB 

127. Oriflame Cosmetics S.A. 

128. Ortivus AB 

129. PartnerTech AB 

130. Peab AB 

131. Phonera AB 

132. Poolia AB 

133. Precise Biometrics AB 

134. Prevas AB 

135. Pricer AB 

136. ProAct IT Group AB 

137. Probi AB 

138. Proffice AB 

139. ProfilGruppen AB 

140. PSI Group ASA 

141. Q-Med AB 

142. Ratos AB 

143. ReadSoft AB 

144. Rederi AB Transatlantic 

145. Rejlerkoncernen AB 

146. Rezidor Hotel Group AB 

147. RNB RETAIL AND  

BRANDS AB 

148. Rörvik Timber AB 

149. SAAB AB 

150. Sandvik AB 

151. SAS AB 

152. SCANIA AB 

153. Seco Tools AB 

154. Securitas AB 

155. Semcon AB 

156. Sigma AB 

157. Skandinaviska Enskilda  

Banken AB 

158. Skanska AB 

159. SKF AB 

160. SkiStar AB 

161. Softronic AB 

162. SSAB AB 

163. Stora Enso Oyj 

164. Studsvik AB 

165. SWECO AB 

166. Swedbank AB 

167. Svedbergs i Dalstorp AB 

168. Swedish Match AB 

169. Svenska Cellulosa AB SCA 

170. Svenska Handelsbanken AB 

171. Tele2 AB 

172. TeliaSonera AB 

173. Ticket Travel Group AB 

174. Tieto Oyj 

175. TradeDoubler AB 

176. Transcom WorldWide S.A. 

177. Trelleborg AB 

178. Tricorona AB 

179. Unibet Group plc 

180. VBG GROUP AB 

181. Venue Retail Group AB 

182. Vitrolife AB 

183. Volvo AB 

184. XANO Industri AB 

185. ÅF AB 

 

Börsbolagen utan redovisad goodwill: (2009) 

 

1. Active Biotech AB 

2. Aerocrine AB 

3. Artimplant AB 

4. Axis AB 

5. BioGaia AB 

6. BioInvent International 

AB 

7. Borås Wäfveri AB 

8. Brinova Fastigheter AB 

9. Castellum AB 

10. Catena AB 

11. Concordia Maritime AB 

12. Corem Property Group 

AB 

13. DGC One AB 

14. Diamyd Medical AB 

15. Digital Vision AB 

16. Diös Fastigheter AB 

17. East Capital Explorer 

AB 

18. Electra Gruppen AB 

19. Fabege AB 

20. Fast Partner AB 

21. Fastighets AB Balder 

22. Fingerprint Cards AB 

23. Havsfrun Investment 

AB 

24. Heba Fastighets AB 

25. Holmen AB 

26. Hufvudstaden AB 

27. Industrivärden AB 

28. Investor AB 

29. KABE AB 
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30. Karo Bio AB 

31. Klövern AB 

32. Luxonen S.A. 

33. Medivir AB 

34. Melker Schörling AB 

35. Net Entertainment NE 

AB 

36. Nordic Mines AB 

37. Novestra, AB 

38. PA Resources AB 

39. RaySearch Laboratories 

AB 

40. Rottneros AB 

41. Sagax AB 

42. Sensys Traffic AB 

43. SinterCast AB 

44. Swedol AB 

45. Svolder AB 

46. SäkI AB 

47. Tilgin AB 

48. Traction AB 

49. Uniflex AB 

50. Wallenstam AB 

51. Wihlborgs Fastigheter 

AB 

52. Vostok Nafta 

Investment Ltd 

53. Öresund, Investment 

AB 

 

 

Urvalet för 2010 

 

Börsbolagen med redovisad goodwill: (2010) 

 

1. AarhusKarlshamn AB 

2. Acando AB 

3. ACAP Invest AB 

4. A-Com AB 

5. Addnode AB 

6. Alfa Laval AB 

7. Alliance Oil Company Ltd. 

8. AllTele Allmänna Svenska 

Telefonab 

9. Anoto Group AB 

10. Aspiro AB 

11. ASSA ABLOY  AB 

12. AstraZeneca PLC 

13. Atlas Copco AB 

14. Atrium Ljungberg AB 

15. Avanza Bank Holding AB 

16. Avega Group AB 

17. Axfood AB 

18. BE Group AB 

19. G & L Beijer AB 

20. Beijer Alma AB 

21. Beijer Electronics AB 

22. Bergs Timber AB 

23. Betsson AB 

24. Bilia AB 

25. Billerud AB 

26. BioPhausia AB 

27. Biotage AB 

28. Björn Borg AB 

29. Black Earth Farming Ltd. 

30. Boliden AB 

31. Bong Ljungdahl AB 

32. BTS Group AB 

33. Bure Equity  AB 

34. Byggmax Group AB 

35. Cardo AB 

36. CDON Group AB 

37. Cision AB 

38. Cloetta AB 

39. Connecta AB 

40. Consilium AB 

41. Cybercom Group AB 

42. DORO AB 

43. Duni AB 

44. Duroc AB 

45. Elanders AB 

46. Electra Gruppen AB 

47. Electrolux AB 

48. ElektronikGruppen  

BK AB 

49. Elos AB 

50. Enea AB 

51. Eniro AB 

52. EnQuest PLC 

53. Ericsson, Telefonab. L M 

54. Etrion Corporation 

55. Fagerhult, AB 

56. Feelgood Svenska AB 

57. Fenix Outdoor AB 

58. FormPipe Software AB 

59. Getinge AB 

60. Geveko AB 

61. Global Health Partner AB 

62. Gunnebo AB 

63. Hakon Invest AB 

64. Haldex AB 

65. Hemtex AB 

66. Hennes & Mauritz AB 

67. Hexagon AB 

68. HEXPOL AB 

69. HiQ International AB 

70. HMS Networks AB 

71. Husqvarna AB 

72. Höganäs AB 

73. Industrial & Financial  

Systems, IFS AB 

74. Indutrade AB 

75. Intellecta AB 
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76. Intoi AB 

77. Intrum Justitia AB 

78. Investor AB 

79. ITAB Shop Concept AB 

80. Jeeves Information  

Systems AB 

81. JM AB 

82. KappAhl AB 

83. Kinnevik, Investment AB 

84. Know IT AB 

85. Kungsleden AB 

86. Lammhults Design Group  

AB 

87. Latour, Investmentab. 

88. Lindab International AB 

89. LinkMed AB 

90. Loomis AB 

91. Lundbergföretagen AB 

92. Malmbergs Elektriska AB 

93. Meda AB 

94. Mekonomen AB 

95. Metro International S.A. 

96. Micronic Mydata AB 

97. Midsona AB 

98. Midway Holding AB 

99. Millicom International  

Cellular S.A. 

100. Mobyson AB 

101. Modern Times Group  

MTG AB 

102. Morphic Technologies AB 

103. MQ Holding AB 

104. MSC Konsult AB 

105. MultiQ International AB 

106. NCC AB 

107. Nederman Holding  

Aktiebolag 

108. Net Insight AB 

109. New Wave Group AB 

110. NIBE Industrier AB 

111. Niscayah Group AB 

112. Nobia AB 

113. Nolato AB 

114. Nordea Bank AB 

115. Nordic Service Partners  

Holding AB 

116. Nordnet  AB 

117. NOTE AB 

118. NOVOTEK AB 

119. OEM International AB 

120. Opcon AB 

121. Orc Software AB 

122. Orexo AB 

123. Oriflame Cosmetics S.A. 

124. PartnerTech AB 

125. Peab AB 

126. Phonera AB 

127. Poolia AB 

128. Prevas AB 

129. Pricer AB 

130. Proact IT Group AB 

131. Probi AB 

132. Proffice AB 

133. ProfilGruppen AB 

134. PSI Group ASA 

135. Q-Med AB 

136. Ratos AB 

137. ReadSoft AB 

138. Rederi AB Transatlantic 

139. Rejlerkoncernen AB 

140. RNB RETAIL AND  

BRANDS AB 

141. Rörvik Timber AB 

142. SAAB AB 

143. Sandvik AB 

144. SAS AB 

145. SCANIA AB 

146. Seco Tools AB 

147. Securitas AB 

148. Semcon AB 

149. Sigma AB 

150. Skandinaviska Enskilda  

Banken AB 

151. Skanska AB 

152. SKF AB 

153. SkiStar AB 

154. Softronic AB 

155. SSAB AB 

156. Stora Enso Oyj 

157. Studsvik AB 

158. SWECO AB 

159. Swedbank AB 

160. Svedbergs i Dalstorp AB 

161. Swedish Match AB 

162. Swedish Orphan Biovitrum AB 

163. Swedol AB 

164. Svenska Cellulosa AB SCA 

165. Svenska Handelsbanken AB 

166. Tele2 AB 

167. TeliaSonera AB 

168. Tieto Oyj 

169. TradeDoubler AB 

170. Transcom WorldWide S.A. 

171. Trelleborg AB 

172. Unibet Group plc 

173. VBG GROUP AB 

174. Venue Retail Group AB 

175. Vitrolife AB 

176. Volvo AB 

177. XANO Industri AB 

178. ÅF AB 

179. Öresund, Investment AB 

 

Börsbolagen utan redovisad goodwill: (2010) 

 

1. Active Biotech AB 2. Aerocrine AB 3. Arise Windpower AB 
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4. Artimplant AB 

5. Axis AB 

6. BioGaia AB 

7. BioInvent International  

AB 

8. Brinova Fastigheter AB 

9. Castellum AB 

10. Catena AB 

11. CellaVision AB 

12. Concordia Maritime AB 

13. Corem Property Group  

AB 

14. CTT Systems AB 

15. Dagon AB 

16. DGC One AB 

17. Diamyd Medical AB 

18. Digital Vision AB 

19. Diös Fastigheter AB 

20. East Capital Explorer AB 

21. eWork Scandinavia AB 

22. Fabege AB 

23. Fast Partner AB 

24. Fastighets AB Balder 

25. Fingerprint Cards AB 

26. Havsfrun Investment AB 

27. Heba Fastighets AB 

28. Holmen AB 

29. Hufvudstaden AB 

30. Industrivärden AB 

31. KABE AB 

32. Karo Bio AB 

33. Klövern AB 

34. Lundin Petroleum AB 

35. Luxonen S.A. 

36. Medivir AB 

37. Melker Schörling AB 

38. NAXS Nordic Access Buyout Fund 

AB 

39. Net Entertainment NE AB 

40. Nordic Mines AB 

41. Novestra, AB 

42. ODD Molly International  

AB 

43. Ortivus AB 

44. PA Resources AB 

45. Precise Biometrics AB 

46. RaySearch Laboratories AB 

47. Rezidor Hotel Group AB 

48. Rottneros AB 

49. Sagax AB 

50. Sensys Traffic AB 

51. SinterCast AB 

52. Svolder AB 

53. SäkI AB 

54. Traction AB 

55. Trigon Agri A/S 

56. Uniflex AB 

57. Wallenstam AB 

58. Wihlborgs Fastigheter AB 

59. Vostok Nafta Investment Ltd 

 

 

Urvalet för 2011 

 

Börsbolagen med redovisad goodwill: (2011) 

 

1. AarhusKarlshamn AB 

2. Acando AB 

3. ACAP Invest AB 

4. AddNode AB  

5. Alfa Laval AB 

6. Allenex AB 

7. Alliance Oil Company Ltd. SDB 

8. AllTele Allmänna Svenska 

Telefonab 

9. Anoto Group AB 

10. Aspiro AB 

11. ASSA ABLOY AB 

12. AstraZeneca PLC 

13. Atlas Copco AB 

14. Atrium Ljungberg AB 

15. Avanza Bank Holding AB 

16. Avega Group AB 

17. Axfood AB 

18. BE Group AB 

19. G & L Beijer AB 

20. Beijer Alma AB  

21. Beijer Electronics AB 

22. Bergs Timber AB 

23. Betsson AB  

24. Bilia AB 

25. Billerud AB 

26. Biotage AB 

27. Björn Borg AB 

28. Boliden AB 

29. Bong Ljungdahl AB 

30. Boule Diagnostics AB 

31. BTS Group AB  

32. Bure Equity AB 

33. Byggmax Group AB 

34. Cavotec SA 

35. CDON Group AB 

36. Cision AB 

37. Cloetta AB 

38. Concentric AB 

39. Connecta AB 

40. Consilium AB 

41. Cybercom Group AB 

42. Dedicare AB 



 

6 

 

43. DGC One AB 

44. DORO AB 

45. Duni AB 

46. Duroc AB  

47. Elanders AB 

48. Electra Gruppen AB 

49. Electrolux AB 

50. Elos AB  

51. Enea AB 

52. Eniro AB 

53. EnQuest plc  

54. Ericsson, Telefonab. L M 

55. Etrion corp. 

56. Fagerhult, AB 

57. Feelgood Svenska AB 

58. Fenix Outdoor AB  

59. FinnvedenBulten AB 

60. FormPipe Software AB 

61. Getinge AB 

62. Geveko AB 

63. Global Health Partner AB 

64. Gunnebo AB 

65. Hakon Invest AB 

66. Haldex AB 

67. Hemtex AB 

68. Hennes & Mauritz AB 

69. Hexagon AB 

70. HEXPOL AB 

71. HiQ International AB 

72. HMS Networks AB 

73. Husqvarna AB 

74. Höganäs AB 

75. I.A.R Systems Group AB 

76. Image Systems AB 

77. Industrial & Financial  

Systems AB 

78. Indutrade AB 

79. Intellecta AB 

80. Intrum Justitia AB 

81. Investor AB 

82. ITAB Shop Concept AB 

83. Jeeves Information  

Systems AB 

84. JM AB 

85. KappAhl AB 

86. Kinnevik, Investment AB 

87. Know IT AB 

88. Kungsleden AB 

89. Lammhults Design Group AB 

90. Latour, Investmentab 

91. Lindab International AB 

92. Loomis AB 

93. Lundbergföretagen AB  

94. Lundin Mining  

Corporation SDB 

95. Malmbergs Elektriska AB 

96. Meda AB  

97. Medivir AB 

98. Mekonomen AB 

99. Metro International S.A 

 SDB 

100. Micronic Mydata AB 

101. Midsona AB  

102. Midway Holding AB  

103. Millicom International  

Cellular S.A. SDB 

104. Modern Times Group  

MTG AB 

105. MQ Holding AB 

106. MSC Konsult AB  

107. MultiQ International AB 

108. NCC AB 

109. Nederman Holding AB 

110. Net Insight AB  

111. New Wave Group AB 

112. NIBE Industrier AB  

113. Nobia AB 

114. Nolato AB  

115. Nordea Bank AB 

116. Nordic Service Partners  

Holding AB 

117. Nordnet AB  

118. NOTE AB 

119. NOVOTEK AB 

120. OEM International AB 

121. Opcon AB 

122. Orc Group AB 

123. Orexo AB 

124. Oriflame Cosmetics  

S.A, SDB 

125. PartnerTech AB 

126. Peab AB  

127. Phonera AB 

128. Poolia AB 

129. Prevas AB  

130. Pricer AB  

131. Proact IT Group AB 

132. Probi AB 

133. Proffice AB  

134. ProfilGruppen AB  

135. PSI Group ASA 

136. Ratos AB 

137. ReadSoft AB  

138. Rederi AB Transatlantic 

139. Rejlerkoncernen AB 

140. RNB RETAIL AND BRANDS AB 

141. Rörvik Timber AB  

142. SAAB AB 

143. Sandvik AB 

144. SAS AB 

145. SCANIA AB 

146. Securitas A 

147. Semcon AB 

148. Sigma AB  

149. Skandinaviska Enskilda  

Banken AB 

150. Skanska AB  

151. SKF AB  

152. SkiStar AB 

153. Softronic AB  

154. SSAB AB  

155. StjärnaFyrkant AB 

156. Stora Enso Oyj  

157. Studsvik AB 

158. SWECO AB  

159. Swedbank AB  

160. Svedbergs i Dalstorp AB 

161. Swedish Match AB 

162. Swedish Orphan Biovitrum AB 

163. Swedol AB  

164. Svenska Cellulosa AB SCA  

165. Svenska Handelsbanken AB 

166. Tele2 AB  
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167. TeliaSonera AB 

168. Tieto Oyj 

169. TradeDoubler AB 

170. Transcom WorldWide S.A SDB  

171. Transmode Holding AB 

172. Trelleborg AB  

173. Unibet Group Plc 

174.  VBG GROUP AB 

175. Venue Retail Group AB 

176. Vitec Software Group AB 

177. Vitrolife AB 

178. Volvo AB 

179. XANO Industri AB 

180. ÅF AB 

181. Öresund, Investment AB 

   

 

Börsbolagen med redovisad goodwill: (2011) 

 

1. Active Biotech AB 

2. Aerocrine AB 

3. Arise Windpower AB 

4. Artimplant AB 

5. Axis AB 

6. BioGaia AB 

7. BioInvent International  

AB 

8. Black Earth Farming Ltd.  

SDB 

9. Brinova Fastigheter AB 

10. Castellum AB 

11. Catena AB 

12. CellaVision AB 

13. Concordia Maritime AB 

14. Corem Property  

Group AB 

15. CTT Systems AB 

16. Dagon AB 

17. Diamyd Medical AB 

18. Diös Fastigheter AB 

19. East Capital Explorer AB 

20. eWork Scandinavia AB 

21. Fabege AB 

22. Fast Partner AB 

23. Fastighets AB Balder  

24. Havsfrun Investment AB  

25. Heba Fastighets AB  

26. Holmen AB 

27. Hufvudstaden AB 

28. Industrivärden AB 

29. KABE AB 

30. Karolinska Development  

AB 

31. Klövern AB 

32. Lundin Petroleum AB 

33. Luxonen S.A. SDB 

34. Melker Schörling AB 

35. Micro Systemations AB 

36. Moberg Derma AB 

37. Morphic Technologies AB 

38. NAXS Nordic Access  

Buyout Fund AB 

39. Net Entertainment NE AB 

40. Nordic Mines AB 

41. Novestra AB 

42. Odd Molly International  

AB 

43. Ortivus AB  

44. PA Resources AB 

45. Precise Biometrics AB 

46. RaySearch Laboratories  

AB 

47. Rezidor Hotel Group AB 

48. Rottneros AB 

49. Sagax AB 

50. SEMAFO Inc. 

51. Sensys Traffic AB 

52. SinterCast AB 

53. Svolder AB 

54. Traction AB  

55. Trigon Agri A/S 

56. Uniflex AB  

57. Wallenstam AB  

58. Wihlborgs Fastigheter AB 

59. Vostok Nafta Investment Ltd, 

SDB 
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Bilaga 2. Utdrag ur SPSS och Excel för de genomförda statistiska testen. 

 

 

 

Chi2-test, utfört i SPSS: 

 

2009 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Squar 12,708
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 11,385 1 ,001   

Likelihood Ratio 11,926 1 ,001   

Fisher's Exact Test    ,001 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 

12,639 1 ,000 
  

N of Valid Cases 185     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,65. 
b. Computed only for a 2x2 table. 

 

 

2010 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,065
a
 1 ,005   

Continuity Correction
b
 6,664 1 ,010   

Likelihood Ratio 7,008 1 ,008   

Fisher's Exact Test    ,008 ,007 

Linear-by-Linear 

Association 

8,020 1 ,005 
  

N of Valid Cases 179     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,51. 
b. Computed only for a 2x2 table. 
 
 

2011 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,108
a
 1 ,742   

Continuity Correction
b
 ,005 1 ,946   

Likelihood Ratio ,106 1 ,745   

Fisher's Exact Test    ,794 ,458 

Linear-by-Linear 

Association 

,108 1 ,743 
  

N of Valid Cases 181     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,37. 
b. Computed only for a 2x2 table. 
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F-test för ROA, utfört i Excel: 

 

 

2009 (ROA) Variable 1 Variable 2 

Mean 0,052465666 0,014450063 

Variance 0,008894618 0,01110268 

Observations 140 44 

df 139 43 

F 0,801123516   

P(F<=f) one-tail 0,169484488   

F Critical one-tail 0,681117693   

 

 

2010 (ROA) Variable 1 Variable 2 

Mean 0,082048201 0,014207636 

Variance 0,008694755 0,015968891 

Observations 145 34 

df 144 33 

F 0,544480817   

P(F<=f) one-tail 0,007895828   

F Critical one-tail 0,659014674   

 

 

2011 (ROA) Variable 1 Variable 2 

Mean 0,082409121 0,061572236 

Variance 0,00799041 0,006128853 

Observations 143 36 

df 142 35 

F 1,303736554   

P(F<=f) one-tail 0,181453821   

F Critical one-tail 1,613014607   

 

 

 

Variable 1: Grupp som inte gjort goodwillnedskrivningar. 

Variable 2: Grupp som gjort goodwillnedskrivningar. 
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F-test för ROS, utfört i Excel: 

 

 

2009 (ROS)   Variable 1 Variable 2 

Mean 0,056341916 0,038887718 

Variance 0,018469387 0,026138555 

Observations 140 44 

df 139 43 

F 0,706595592   

P(F<=f) one-tail 0,068433398   

F Critical one-tail 0,681117693   

 

 

2010 (ROS)   Variable 1 Variable 2 

Mean 0,075658919 0,086611875 

Variance 0,014939028 0,039053055 

Observations 142 34 

df 141 33 

F 0,382531601   

P(F<=f) one-tail 5,13297E-05   

F Critical one-tail 0,658271715   

 

 

2011 (ROS)   Variable 1 Variable 2 

Mean 0,0961026 0,096032146 

Variance 0,01625495 0,019546512 

Observations 141 36 

df 140 35 

F 0,831603648   

P(F<=f) one-tail 0,225531551   

F Critical one-tail 0,663422807   

 

 

 

Variable 1: Grupp som inte gjort goodwillnedskrivningar. 

Variable 2: Grupp som gjort goodwillnedskrivningar. 
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Logistisk regression för ROA, utfört i SPSS: 

 

 

Variables in the Equation 

2009 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 ROA -4,062 1,838 4,882 1 ,027 ,017 

Constant -1,020 ,181 31,677 1 ,000 ,360 

a. Variable(s) entered on step 1: ROA. 

 

 

 

Variables in the Equation 

2010 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 ROA -6,099 1,921 10,077 1 ,002 ,002 

Constant -1,133 ,212 28,543 1 ,000 ,322 

a. Variable(s) entered on step 1: ROA. 

 

 

 

Variables in the Equation 

2011 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 ROA -2,687 2,110 1,622 1 ,203 ,068 

Constant -1,185 ,234 25,684 1 ,000 ,306 

a. Variable(s) entered on step 1: ROA. 
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Logistisk regression för ROS, utfört i SPSS: 

 

 

Variables in the Equation 

2009 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 ROS -,869 1,222 ,505 1 ,477 ,420 

Constant -1,116 ,181 38,045 1 ,000 ,328 

a. Variable(s) entered on step 1: ROS. 

 

 

 

 

Variables in the Equation 

2010 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 ROS ,575 1,394 ,170 1 ,680 1,777 

Constant -1,476 ,224 43,247 1 ,000 ,229 

a. Variable(s) entered on step 1: ROS. 

 

 

 

 

Variables in the Equation 

2011 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 ROS -,004 1,444 ,000 1 ,998 ,996 

Constant -1,365 ,233 34,425 1 ,000 ,255 

a. Variable(s) entered on step 1: ROS. 

 

 
 


