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Sammanfattning 

 
Bakgrund och problem 

Från och med 2005 blev det obligatoriskt för bolag noterade på Stockholmsbörsen att redovisa enligt 
IAS/IFRS. Till följd av detta ska tillgångar tas upp till verkligt värde i balansräkningen. I samband 
med rörelseförvärv ska numera immateriella tillgångar i möjligast mån identifieras, varav kvarstående 
skillnad mellan köpeskilling och erhållet eget kapital redovisas som goodwill. Enligt IAS/IFRS ska 
goodwillvärdet motsvara framtida förväntade övervinster. Även goodwill ska redovisas till verkligt 
värde och nedskrivningsprövas minst en gång per år. I samband med nedskrivningsprövningar finns 
incitament för opportunistiskt beteende, det vill säga att företagsledningen antar antaganden vid 
uträkning av nuvärdet på framtida kassaflöden med vilka nedskrivningar kan undvikas. Samtidigt har 
nedskrivningarna blivit mindre sedan införandet av IAS/IFRS i jämförelse med innan år 2005 då 
goodwill skrev av enligt plan. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka och belysa samband mellan företagens antaganden och goodwillstorlekar i 
förhållande till eget kapital vid nedskrivningsprövningar. Vidare förklaras och analyseras både 
uppkomsten och konsekvenserna av dessa samband utifrån tidigare forskning och befintligt regelverk 
inom området. 

 

Metod  

Studien är genomförd med en kvantitativ metod som följer ur en positivistisk kunskapssyn. Syftet 
uppfylls genom en deduktiv ansats där 177 observationer ingått i empirin. Empirin består av 
sekundärdata vilken har hämtats från företagens årsredovisningar. Vidare har empirin sedermera 
testats i hypoteser vilka utformats utifrån centrala begrepp från teorin. Hypoteserna är uppbyggda 
utifrån en undersökningsmodell, vilken är utformad för att besvara problemformuleringen.  

 

Resultat  

Genomsnittlig diskonteringsränta var signifikant lägre för företag med låg proportion goodwill än för 
företag med mellanstor proportion. Likaså identifierades ett signifikant samband då låg proportion 
redovisade färre antal kassagenerande enheter (KGE) än mellanstor proportion. Sambanden mellan 
tidshorisonter och indikatorer var också signifikanta, där bland annat låg proportion i större 
utsträckning inte rapporterade dessa antaganden än övriga proportionsgrupper. Utmärkande var även 
att låg proportion genomförde större nedskrivningar än övriga proportionsgrupper, dock utan ett 
signifikant samband. Hög proportion redovisade, liksom låg proportion, färre KGE än mellanstor 
proportion, även om det inte heller här existerade ett signifikant samband. 
 

Diskussion och slutsatser 

Företag med incitament för att undvika nedskrivningar, det vill säga de med hög proportion goodwill, 
uppvisar tendenser till opportunistiskt beteende vad gäller redovisade antaganden samt att mindre 
nedskrivningar görs för denna grupp. Dock framkommer det av resultatet att vissa antaganden, 
exempelvis KGE, är komplexa vad gäller att hävda opportunistiskt beteende. Eftersom att det finns 
skillnader i redovisade antaganden beroende på hur mycket goodwill företagen har, är det också 
rimligt att ställa sig till skaran som ifrågasätter tillförlitligheten och jämförbarheten i 
årsredovisningarna, med avseende på huruvida goodwill faktiskt redovisas till verkligt värde.   
  



 

 

Definitioner 

 
AASB Australian Accounting Standards Board 
A-IFRS Australian equivalents to International Financial Reporting Standards 
CAPM Capital Asset Pricing Model 
FRS Financial Reporting Standards 
GAAP General Accepted Accounting Principles 
IAS International Accounting Standards 
IASB  International Accounting Standards Board 
IASC International Accounting Standards Committee 
IFRS International Financial Reporting Standards 
SFAS Statement of Financial Accounting Standards 
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1. Inledning 

 
Uppsatsen inleds med en övergripande bakgrundsbeskrivning för att upplysa läsaren 
om ämnet. Efterföljande problembakgrund dyker ned i aktuella problem och pekar på 
den forskning och diskussion som bedrivits, vilket slutligen mynnar ut i en 
problemformulering. Syftet förtydligar därefter studiens utformning och avsikt. 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

 
Koncerners behandling av goodwill är en komplicerad fråga som gett upphov till många 
diskussioner inom revisionsbranschen under de senaste decennierna (Seetharaman, 
Sreenivasan, Sudha & Ya Yee, 2006, s. 338). Bakgrunden till detta är synsättet på goodwill; 
vad som innefattas i ordet och hur regler kring dess uträkning tjänar syftet.  

 
Goodwill i uppstår samband med rörelseförvärv då köpeskillingen överstiger erhållet eget 
kapital. Den uppkomna differensen bokförs i koncernen som en immateriell tillgångspost. 
Immateriella tillgångar klassificeras som identifierbara icke-monetära tillgångar utan fysisk 
form, exempelvis patent och skyddade varumärken. Goodwillvärdet däremot, speglar 
förvärvarens förhoppning om att förvärvet i framtiden skall bidra med ekonomiska fördelar, 
däribland genom det förvärvade företagets rykte, kunnande och kontakter, vilket skulle öka 
vinsten. (IAS 38 p. 11, s. 472). Således blir goodwill en unik post i balansräkningen med 
anledning av att innehållet inte är en specifikt identifierad tillgång (Seetharaman et al., 2006, 
s. 351).  

 
Teoretiskt minskar det framtida värdet i samband med att övervinster infaller. I praktiken 
uppstår ett problem i och med svårigheten att bedöma när de framtida vinsterna faktiskt 
infallit. Tre synsätt har givit olika lösningar på problemet: (a) goodwill skrivs av mot eget 
kapital direkt efter genomfört förvärv, (b) goodwillposten skrivs ned när det finns starka 
belägg för att värdet har minskat, (c) goodwill skrivs av systematiskt över en bestämd 
tidsperiod (Seetharaman, Balachandran & Saravanan, 2004, s. 134-7).  I Sverige har goodwill 
tidigare betraktats vara de framtida övervinster förvärvaren såg vid förvärvstidpunkten och 
därför har årliga, systematiska avskrivningar tillämpats (Lönnqvist, 2009, s. 35). Innan år 
2000 reglerades avskrivningstiden till maximalt tio år men därefter gavs en möjlighet till 
avskrivningstid om upp till 20 år ifall särskilda riktlinjer efterföljdes.  

 
I syfte att harmonisera och skapa en ökad jämförbarhet mellan länder infördes 1 januari 2005 
nya redovisningsregler i form av IFRS. Införandet av IFRS har medfört att begreppet verkligt 
värde används frekvent vid värdering av tillgångar, vilket har inneburit en ökad strävan efter 
att bokfört och verkligt värde skall stämma överens. I enlighet med IFRS 3 (p. 8, s. 64) 
definieras verkligt värde som den summa två kunniga och oberoende parter skulle värdera en 
tillgång till. Detta har fått till följd att svenska börsnoterade företag nu upphört med 
avskrivningar och istället genomför årliga nedskrivningsprövningar av goodwill. Dessa 
prövningar skall enligt reglerna ske en gång per år, alternativt fler gånger ifall det finns 
indikationer på att nedskrivning är aktuellt (IAS 36 p. 9, 17, s. 65-6). Med anknytning till 
ovanstående redogörelse över problem kring hantering av goodwill innebär regelförändringen 
att tidsperioden inom vilken övervinsterna förväntas uppkomma ständigt kan förändras, med 
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andra ord är nyttjandeperioden för goodwill numer icke verifierbar. Dessutom kan ett 
bibehållande av goodwillvärdet motiveras genom att nya framtida övervinster förutspås, likväl 
ifall de föregående infallit. Nedskrivningsprövningarna ska visa om det föreligger behov för 
nedskrivning, vilket det gör då det redovisade värdet är högre än återvinningsvärdet. 
Återvinningsvärdet är det största av antingen försäljningsvärdet minus försäljningskostnader 
eller nuvärdet av framtida förväntade kassaflöden, det vill säga nyttjandevärdet. Då en aktiv 
marknad ofta saknas för goodwill grundar sig dessa prövningar allt som oftast i 
nyttjandevärdet. 

 
Enligt IFRS-volymens föreställningsram (p. 31, s. 15) får inte information i årsredovisningar 
innehålla en alltför stor osäkerhet, detta för att läsaren skall få en korrekt bild av verkligheten. 
Regelverket efterlyser, i överensstämmelse med ovan, information kring goodwill. I 
informationen ska även en förklaring till varför immateriella tillgångar som inte redovisats 
separat från goodwill, ej kunnat beräknas på ett tillförligt sätt. Det värde som utgör goodwill 
skall fördelas på den eller de kassagenererande enheter (KGE) som förväntas gynnas av 
synergieffekterna av förvärvet (IAS 36 p. 80, s. 483). Dessa enheter är de minsta 
identifierbara tillgångar som genererar intäkter (IAS 36 p. 6, s. 471). Koncernen har ett ansvar 
att redovisa vilket beräkningsalternativ som framställt återvinningsvärdet. Förutsatt att 
försäljningsvärdet minus försäljningskostnader använts som underlag skall koncernen 
klargöra hur det verkliga värdet bestämts. När nyttjandevärdet utgör återvinningsvärdet skall 
koncernen lämna flertalet upplysningar kring bland annat tillväxttakt, diskonteringsränta och 
prognostiserad tidshorisont (IAS 36 p. 134, s. 491). 
 

1.2 Problembakgrund 

 
Sedan IAS/IFRS infördes som redovisningsstandard för noterade bolag har forskning och 
debatt till stora delar kommit att handla om huruvida målet med harmonisering, transparens 
och jämförbarhet lyckats eller ej. Debatten belyser ofta konsekvenserna av problematiken 
med goodwill, eftersom redovisning till verkligt värde ofta resulterar i att marknadens 
värdering av noterade bolag med stora goodwillposter inte blir tillförlitlig (Carlin & Finch, 
2008b, s. 25).  
 
Hamberg, Paananen & Novak (2009, s. 23) har funnit att införandet av IAS/IFRS år 2005 har 
följts av stigande goodwillvärden hos de flesta bolag och att det samlade goodwillvärdet idag 
utgör en betydande del av de totala tillgångarna hos de noterade bolagen. Nedskrivningarna 
har sedan införandet varit mindre än de tidigare årens avskrivningar, vilket därmed medfört 
ökade resultat, något som rimligtvis påverkar marknadens värdering av företag. Författarna 
har ytterligare studerat företag med höga goodwillvärden och onormalt hög avkastning trots 
svag affärsmodell och funnit indikationer på att detta möjliggörs tack vare små nedskrivningar 
vilket upprätthåller både goodwillvärden och resultat. Flertalet författare (Watts, 2003, s. 207; 
Carlin & Finch, 2007, s. 3) argumenterar för att regelverket kring IAS 36, 
nedskrivningsprövning av goodwill, skapar en godtycklighet som kan användas omedvetet, 
eller i syfte att förvränga information. Detta genom att företagen antar en överdrivet 
framtidsoptimistisk ton för att behålla goodwillpostens fulla värde och därigenom undviker att 
redovisa ett försämrat resultat.  

 
Den internationella forskningen kring problematiken med nedskrivningsprövningar behandlar 
främst redovisningssystemen i Australien, USA såväl som i Europa. Även om det finns 
områden inom de olika redovisningssystemen som skiljer sig åt, är de områden som behandlar 
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immateriella tillgångar och redovisning till verkligt värde förhållandevisa likartade. Med 
avseende på överdriven framtida optimism drar Carlin & Finch (2008b, s. 25) slutsatsen att 
det finns ett opportunistiskt inslag hos företagsledningarna i samband med 
nedskrivningsprövningar. Författarna menar att det är en komplex uppgift att avgöra vilka 
KGE goodwillposten bidrar med synergieffekt till, och hur goodwillposten ska fördelas över 
dessa enheter. Utöver svårigheten att fastställa dessa faktorer, argumenterar författarna för att 
antaganden såsom tillväxt, tidshorisont och diskonteringsräntor samt fördelning av KGE har 
inverkan på nedskrivningsprövningens utfall och storlek på eventuella nedskrivningar. Den 
finska finansinspektionen (FI) ifrågasatte valen av diskonteringsräntor efter att de studerat 
årsredovisningarna för år 2009 hos noterade finska bolag. FI ansåg att de nedskrivningar som 
gjorts under året var överraskande små med tanke på det försämrade konjunkturläget och att 
prognoserna för framtida kassaflöden därmed också borde försämrats. FI anmärkte även på att 
diskonteringsräntorna överlag inte var uppdaterade mot föregående år och anpassade efter 
marknadens syn på kapitalkostnader och risker under lågkonjunkturen. (FI, 2009). 

 
Gauffin & Thörnsten (2010a, s. 38-41) undersökte, på uppdrag av Grant Thornton, samtliga 
noterade svenska bolags årsredovisningar från 2008 i syfte att undersöka efterlevandet av 
IFRS vad gäller nedskrivning av goodwill. De jämförde även skillnaden mellan svenska och 
amerikanska bolag och kom fram till att det fanns stora skillnader mellan länderna vad gäller 
efterlevanden av kraven på goodwillnedskrivning. Totalt hade de svenska bolagen 
goodwillvärden som motsvarade 30 procent av det totala egna kapitalet samtidigt som 11 
procent av de svenska bolagen hade goodwillvärden som översteg bolagets egna kapital. 
Vidare fann författarna det anmärkningsvärt att endast ett fåtal av de svenska bolagen 
genomförde nedskrivningar av goodwill under år 2008; än mer anmärkningsvärt var att de 
nedskrivningar som gjordes endast motsvarade 1,5 procent av det totala goodwillvärdet. I 
USA skrevs närmare 30 procent av goodwillvärdet ned för samma år. I studien 
uppmärksammar författarna även att en tredjedel av de svenska bolagen hade sänkt sin 
diskonteringsränta från föregående år, vilket torde öka värdet av framtida kassaflöden och 
därmed minskar behovet för nedskrivning. Författarna ställer sig dock tveksam till de sänkta 
diskonteringsräntorna, vilka ska avspegla marknadens kapitalkostnader och risker, eftersom 
riskpremierna på marknaden ökade under året i samband med lågkonjunkturen.  
 
Debattklimatet kring nedskrivningsprövningar enligt IFRS/IAS kretsar kring de studier och 
forskning som gjorts angående antaganden, bristfälliga upplysningar och frånvaro av 
nedskrivningar. Ekberg & Lorentzon (2007, s. 52-3) undersökte börsnoterade bolaget 
Gunnebo under högkonjunktursåren med bakgrund i att företaget hade goodwillvärden som 
översteg det egna kapitalet. De finansiella mål vad gäller bland annat avkastning, anser de 
vara högst måttliga i jämförelse med konkurrenternas och med tanke på vad ägarna borde 
kunna förvänta sig i form av avkastning tack vare förmodade synergier från tidigare förvärv. 
På grund av dålig lönsamhet och stor goodwillpost menar Ekberg och Lorentzon att Gunnebo 
borde använda sig av en högre diskonteringsränta än vad man gör. Anledningen till de 
försiktiga antagandena menar författarna beror på att företagsledningen vill upprätthålla ett 
uppblåst värde då exempelvis låga diskonteringsräntor medför höga nuvärden av framtida 
kassaflöden. De förklarar att goodwillposten i Gunnebos fall utgör ett större bokfört värde än 
eget kapital, vilket betyder att en nedskrivningsprövning med allt för ogynnsamma 
antaganden skulle kunna äventyra det egna kapitalet. Vidare hävdar Ekberg & Lorentzon 
(2007, s. 52-3) i en debattartikel att nedskrivningar av goodwill i princip uteblivit under 
lågkonjunktursåren 2008 och 2009. Med detta menar han att, trots att den förväntade 
överavkastningen försvinner i samband med lågkonjunktur och försämrade resultat, så har 
inte nedskrivningarna motsvarat den försämrade verklighet. Författaren beskriver det som 
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förvånansvärt att revisorerna inte reagerat på detta, med antydan att goodwillvärden i 
allmänhet, och i fallet med Gunnebo i synnerhet, bör ha minskat mer än vad som faktiskt 
skett.  

 
Tidigare studier har behandlat svårigheterna kring redovisning av verkligt värde för 
immateriella tillgångar såsom goodwill enligt IAS/IFRS. De pekar på att det finns incitament 
för att undvika nedskrivningar genom subjektiva antaganden i samband med 
nedskrivningsprövningar. Detta benämns som opportunistiska beteenden hos 
företagsledningarna (Carlin & Finch, 2007, s. 3). Samtidigt har det totala värdet på goodwill 
ökat i snabbare takt efter implementeringen av IAS/IFRS. Detta föranleder ett förhållandevis 
oprövat undersökningsområde som denna studie behandlar, nämligen förhållandena mellan 
antaganden i samband med nedskrivningsprövningar och storleken på företagens 
goodwillposter. Vidare bör denna studie även kunna bidra med tillägg till befintlig forskning, 
vilken till stor del handlar om att det finns incitament till opportunistiska beteenden för att 
undvika nedskrivningar, medan denna studie behandlar sambanden mellan antagandena och 
företagen med avseende på goodwillpostens storlek. Av denna anledning bör även kunskapen 
kring vilka som uppvisar opportunistiska beteenden öka.   
 

1.3 Problemformulering 

 
Hur skiljer sig företagens antaganden i samband med nedskrivningsprövningar beroende på 
goodwillpostens storlek i förhållande till eget kapital?  
 

1.4 Syfte 

 
Denna studie syftar till att undersöka och belysa samband mellan företagens antaganden och 
goodwillstorlekar i förhållande till eget kapital vid nedskrivningsprövningar. Vidare förklaras 
och analyseras både uppkomsten och konsekvenserna av dessa samband utifrån tidigare 
forskning och befintligt regelverk inom området. 
 

1.5 Avgränsningar 

 
Med anledning av begränsad tidsram för studiens genomförande studeras enbart de företag på 
Stockholmsbörsens Large Cap-lista som har en goodwillpost. Ett större urval hade varit att 
föredra för att göra det möjligt att i större utsträckning dra generella slutsatser kring studien. 
Valet att studera företag på Large Cap-listan grundas även i att dessa företag rimligen har fler 
intressenter samt granskas hårdare än mindre företag, vilket förhoppningsvis bidrar till att 
göra studien intressant för fler läsare.  
 
För att undvika missvisande underlag, såsom barnsjukdomar till följd av att IAS/IFRS var 
nyimplementerat, ingår inte årsredovisningar från räkenskapsåret 2005 i studien. Även 
räkenskapsåret 2010 ingår ej eftersom årsredovisningarna för detta år inte finns tillgängliga 
vid studiens genomförande. Avgränsningen görs då till räkenskapsåren 2006, 2007, 2008 och 
2009.   
 
 
  



 

1.6 Disposition 

 

undersökningsområdet och vad som ämnas utföras i 

Utifrån studiens undersökningsområde presenteras i 
detta kapitell regelverket, tidigare forskning och 

aktuell svensk debatt som är revelant för studiens 

I detta kapitell ges, förutom vetenskaplig 
utgångspunkt för studien, även förklaring till vald 

undersökningen. Vidare återges hur dessa variabler 

Här beskrivs och återges dels, framkomna resultat 
från empirin och dels resultat från genomförda 

hypotestester. Genomgående följer analys med fokus 

I detta avslutande kapitell återges en diskussion av 
föregående resultat och analys. Denna del besvarar 

förutom studiens syfte och problemformulering även 

Kapitel 1: Inledning

Kapitlet ger läsaren en uppfattning om 
undersökningsområdet och vad som ämnas utföras i 

studien.

Kapitel 2: Teoretisk referensram

Utifrån studiens undersökningsområde presenteras i 
detta kapitell regelverket, tidigare forskning och 

aktuell svensk debatt som är revelant för studiens 
genomförande.

Kapitell 3: Metod

I detta kapitell ges, förutom vetenskaplig 
utgångspunkt för studien, även förklaring till vald 

teori och med den valda variabler för 
undersökningen. Vidare återges hur dessa variabler 

förhåller sig till undersökningen.

Kapitell 4: Resultat och analys

Här beskrivs och återges dels, framkomna resultat 
från empirin och dels resultat från genomförda 

hypotestester. Genomgående följer analys med fokus 
på hypoteserna.

Kapitell 5: Diskussion och slutsatser

I detta avslutande kapitell återges en diskussion av 
föregående resultat och analys. Denna del besvarar 

förutom studiens syfte och problemformulering även 
studiens teoretiska bidrag.

5 
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2. Teoretisk referensram 

 
Kapitlet är uppdelat i tre delar och inleds med en redogörelse över IAS/IFRS med 
avseende på goodwill och immateriella tillgångar. Vidare behandlas tidigare forskning 
och vetenskapliga artiklar inom området, för vilka en sammanställning återfinns i 
appendix 1. I den tredje delen ges läsaren en inblick i den svenska debatt som 
huvudsakligen förs i facklitteratur rörande redovisning av goodwill. Avslutningsvis 
följer en sammanfattning där centrala begrepp lyfts fram. Kapitlet följer den deduktiva 
ansats som denna studie är uppbyggd kring och föranleder därav de variabler som 
sedermera testas. 

 

2.1 Internationell redovisningsstandard  

 
Sedan 2005 har det för svenska börsnoterade bolag varit obligatoriskt att använda sig av de 
internationella redovisningsreglerna IAS/IFRS (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009, s. 12-4). 
Dessa redovisningsregler har instiftats av IASB, vilka tillsammans med dess amerikanska 
motsvarighet FASB, har i syfte att harmonisera redovisningen mellan länder. Detta gör man 
bland annat genom ett projekt som kallas konvergensprojektet, vilket förhoppningsvis leder 
till en världsstandard för redovisning. IASC, vilka ombildades till IASB år 2001, har sedan 
1970- talet utgivit olika IAS. I Sverige har börsnoterade bolag i praktiken använt sig av IAS 
som redovisningsstandard även innan år 2005 såvida det inte stridit mot svensk 
skattelagstiftning, eftersom många av redovisningsrådets rekommendationer baseras på IAS. 
(Sundgren et al., 2009, s. 12-4). Efter ombildningen till IASB har alla nya standarder som 
skapats benämnts IFRS, vilket innebär att även IAS:er som omarbetas döps om till IFRS 
(Marton et al., 2010, s. 6).  

 

2.1.1 De nya redovisningsreglernas syfte 

 
IASBs mål med IAS/IFRS är harmonisering mellan länders redovisningssystem, vilket 
kompliceras av befintliga nationella normer, regleringar och praktiker. Av denna anledning 
har IASB utvecklat IAS/IFRS som principbaserad istället för regelbaserad 
redovisningsstandard. De principbaserade standarderna bygger på IASBs föreställningsram, 
vilken innehåller de värderingar och kvalitativa egenskaper som finansiell rapportering ska 
innehålla. I och med att IAS/IFRS är principbaserad anges inte tydliga regler för varje enskild 
redovisningssituation eller för hur standarderna praktiskt ska tillämpas. Istället förespråkas 
tolkning och professionella bedömningar i enlighet med föreställningsramen och de 
kvalitativa egenskaper som där framkommer. (Marton et al., 2010, s. 7).   

 
De kvalitativa egenskaperna som framkommer i föreställningsramen är upprättade för att göra 
de finansiella rapporterna användbara för den som använder dem. De viktigaste egenskaperna 
är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. (Föreställningsram p. 24, s. 14).  

 
Av ovan egenskaper menar Smith (2006, s. 25) att relevans är den primära egenskapen som 
finansiella rapporter ska ha. Informationen i en finansiell rapport är relevant om den för 
användarna underlättar bedömningar av inträffade, aktuella eller framtida händelser 
(Föreställningsram p. 26, s. 14). Smith påpekar att relevans kan tolkas brett, men menar att det 
främst handlar om användbarhet för beslut. Vidare ger han två anledningar till betydelsen av 
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en stark relevans i informationen. Informationen i finansiella rapporter ska dels fungera som 
underlag för prognostiseringar och investeringar på aktiemarknaden och dels är hög relevans 
viktig för att kunna kontrollera tillförlitligheten i tidigare prognoser.  

 
Begriplighet är en viktig kvalitativ egenskap för informationen i finansiella rapporter för att 
den ska uppfattas som förståelig för användarna. Det förutsätts dock enligt 
föreställningsramen att användarna har grundkunskap för redovisning, ekonomi och den 
specifika affärsverksamheten som dessa studerar. Det är inte tillåtet att utelämna komplicerad 
information som kan vara relevant för den finansiella rapporten, trots att informationen kan 
uppfattas som svårbegriplig. (Föreställningsramen p. 25, s. 14). Smith (2006, s. 26) förklarar 
att begripligheten i informationen oftast beror på användarens förkunskaper. Han menar dock 
att begriplighet är en kvalitativ egenskap som ligger till grund för relevans, vilket enligt 
honom är den primära kvalitativa egenskapen. 

 
Tillförlitligheten i informationen är viktig för att användaren ska kunna lita på att det som står 
i den finansiella rapporten ger en korrekt bild av verkligheten. Med tillförlitlighet menas att 
informationen inte innehåller väsentliga felaktigheter eller är vinklad. (Föreställningsram p. 
31, s. 15). Smith (2006, s. 27-9) menar att tillförlitligheten i informationen är beroende av 
validiteten och verifierbarheten. Validiteten innebär att man mäter det man faktiskt avser att 
mäta och verifierbarheten beskriver Smith som sanningshalten i den presenterade 
informationen på något vis ska kunna bevisas, att det som står ska kunna verifieras. Det finns 
dock ett inneboende problem med de kvalitativa egenskaperna i form av avvägningen mellan 
relevans och tillförlitlighet. Information kan nämligen vara högst relevant för användarnas 
beslut i samband med exempelvis investeringar, men osäkerheten kan vara så pass stor att 
tillförlitligheten i informationen blir svag. Exempelvis är osäkerheten ofta stor vad gäller 
värdering av framtida kassaflöden, alltså nyttjandevärdet, i samband med 
nedskrivningsprövningar, även om sådan information är högst väsentlig för användare. För att 
öka tillförlitligheten medföljer upplysningskrav i IAS 36 kring de antaganden som görs för 
uträknandet av nyttjandevärdet, vilket också ger användaren en möjlighet till att själv bedöma 
tillförlitligheten. (Sundgren et al., 2009, s. 54). 

 
Med jämförbarhet avses att användaren ska kunna jämföra företagets finansiella rapporter 
under en längre tidsperiod. Användaren ska ha möjlighet att undersöka svängningar och 
trender i de rapporter som företaget lämnar och av denna anledning måste företaget vara 
konsekvent och likformigt vad gäller värderings- och presentationstekniker. För att uppnå 
målet med jämförbarhet ska företagen även uppge vilka redovisningsprinciper som tillämpas. 
(Föreställningsram p. 39-40, s. 16). 
 

2.1.2 Goodwill efter rörelseförvärv 

 
Tillväxt kan ske genom att företag ökar försäljningen, expanderar och på så vis ökar sina 
marknadsandelar. Detta kallas för organisk tillväxt. Alternativet är att skapa tillväxt genom 
rörelseförvärv, vilket innebär att ett företag förvärvar en annan rörelse. Rörelseförvärv 
regleras av IFRS 3 och har reviderats ett antal gånger av IASB sedan den första versionen 
tillkom 2004. (Marton et al., 2010, s. 74). 

 
För att synliggöra vad ett företag egentligen köper i samband med rörelseförvärv ska i grova 
drag köpeskillingen, det vill säga erlagd ersättning, erhållna tillgångar och skulder beaktas 
(Marton et al., 2010, s. 74). Rörelseförvärv ska ske genom den så kallade förvärvsmetoden. 
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Metoden medför, förutom redovisning av goodwill, även att förvärvade identifierbara 
tillgångar och övertagna skulder redovisas (IFRS 3 p. 4-5, s. 103). Vidare ska företagen enligt 
IFRS 3 p. 18 (s. 105) värdera de förvärvade identifierbara tillgångarna till verkligt värde per 
tidspunkt för förvärvet.  
 
Tidigare år, innan implementeringen av IFRS 3, blev goodwillposten ofta omfattande i 
samband med rörelseförvärv. Anledningen till detta är att man traditionellt redovisat 
skillnaden mellan köpeskillingen och eget kapital som goodwill. I och med införandet av 
IFRS 3 finns det numera riktlinjer på att övervärden i så stor utsträckning som möjligt ska 
hänföras till de identifierbara tillgångar och skulder som de faktiskt kommer av, vilket bidrar 
till att minska storleken på goodwillposten (Marton et al., 2010, s. 86).  
 
Immateriella tillgångar ska skiljas från goodwill så länge som de är identifierbara (IAS 38 p. 
11, s. 516). En tillgång är identifierbar om den är avskiljbar eller uppkommer ur avtalsenliga 
eller juridiska rättigheter (IAS 38 p. 12, s. 516), vilket innebär att immateriella tillgångar 
såsom patent och varumärken också ska redovisas som förvärvade tillgångar i samband med 
rörelseförvärv enligt IFRS 3. I IAS 38 p. 8 (s. 515) definieras en immateriell tillgång som en 
identifierbar icke monetär tillgång utan fysisk form och kan alltså exempelvis bestå av 
patentlicenser, importkvoter och upphovsrätter. Dessa förväntas vidare utgöra framtida 
förväntade ekonomiska fördelar, precis som goodwill, men eftersom de är identifierbara så 
redovisas de separat från goodwill. Marton et al. (2010, s. 88) pekar på en problematik vad 
gäller att kopplingen mellan just framtida ekonomiska fördelar och den ökande mängden 
immateriella tillgångar som redovisas. Då en immateriell tillgång är identifierbar ska den 
alltså avskiljas från goodwill även om de båda är uppkomna ur ett rörelseförvärv och 
förväntas medföra framtida ekonomiska fördelar. 
 
Trots att identifierbara tillgångar, materiella som immateriella, redovisas till verkligt värde 
kan det alltså uppstå övervärden vilka ska betraktas som en ej identifierbar tillgång i form av 
goodwill. Marton et al. (2010, s. 88) beskriver hur denna ej identifierbara tillgång kan 
betraktas som synergieffekter till följd av kostnadseffektivering då företaget växer. Vidare 
kan även goodwill betraktas som en ej identifierbar tillgång som bidrar till högre avkastning 
då ytterligare en fungerande verksamhet förväntas bidra till koncernens samlade resultat. 
 

2.1.3 Nedskrivningsprövningar 

 
Enligt IAS 36 p. 1 är syftet med standarden att: 

 
”… beskriva de metoder som ett företag ska använda för att säkerställa att dess tillgångar 

inte redovisas till ett högre värde än återvinningsvärdet… En tillgång ska då skrivas ned.” 
 

Goodwill är, som beskrivits ovan, en tillgång som uppkommer i samband med rörelseförvärv 
som redovisas enligt IFRS 3. Innan IFRS/IAS trädde ikraft för börsnoterade bolag gällde att 
goodwill gavs en nyttjandeperiod för vilken de framtida ekonomiska fördelarna var tänkt att 
infalla inom. Nyttjandeperioden medförde årliga avskrivningar varav goodwillvärdet 
minskades systematiskt. I och med införandet av IFRS måste företagen numera genomföra 
årliga nedskrivningstester. För många tillgångar kan det dock medföra svårigheter att bedöma 
verkligt värde och så är även fallet för goodwill eftersom tillgången inte är identifierbar 
(Marton et al., 2010, s. 90).  
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Nedskrivningsbehov föreligger då en tillgångs redovisade värde överstiger dess 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet för en tillgång utgörs i sin tur av det högsta av verkligt 
värde minus försäljningskostnader eller tillgångens nyttjandevärde. (IAS 36 p. 6, s. 471). 
Enligt IAS 36 p. 124-5 (s. 489) är det inte tillåtet att återinföra nedskrivet goodwill eftersom 
det skulle uppfattas som upparbetad goodwill, vilket inte är att betrakta som en tillgång i 
balansräkningen.  

 
Verkligt värde för en tillgång definieras som det pris som kan förväntas vid en försäljning 
mellan kunniga parter vilka är oberoende av varandra och har ett intresse av att försäljningen 
äger rum, minus försäljningskostnader. Det enklaste sättet att fastslå ett trovärdigt verkligt 
värde är då det finns en aktiv marknad. Nyttjandevärdet består av nuvärdet av framtida 
kassaflöden som en tillgång, eller kassagenerande enhet KGE, förväntas tillföra 
verksamheten. (Sundgren et al., 2009, s. 89).    

 
Enligt IAS 36 p. 81 (s. 483) motsvarar goodwill framtida ekonomiska fördelar som 
uppkommer från ett rörelseförvärv och som är beroende av andra tillgångar. Detta innebär att 
goodwill i sig inte genererar kassaflöden utan är beroende av andra tillgångar och bidrar 
således till kassaflöden för flera KGE. Vidare står det i IAS 36 p. 80 (s. 483) att; i samband 
med nedskrivningsprövningar skall goodwill fördelas på de KGE, eller grupper av KGE, som 
förväntas gynnas av synergierna som kommer av förvärvet, alltså de framtida ekonomiska 
fördelarna. Dessa synergier uppstår över flera olika KGE i form av exempelvis ökad 
kompetens och personalstyrka, en fördel som i sig inte går att redovisa men som alltså ger 
synergieffekt åt flera KGE. Goodwill ska av denna anledning redovisas över alla de KGE som 
påverkas och som företaget själv kontrollerar i den interna styrningen (IAS 36 p. 80b s. 483). 
Marton et al. (2010, s. 331) påpekar betydelsen av att goodwill redan vid förvärvstillfället 
fördelas på de KGE, eller grupper av enheter, som förväntas gynnas av de tänkta synergierna, 
vilket underlättar förståelsen av goodwillpostens härkomst.  

 
Skäl för nedskrivningsprövning finns om antingen externa eller interna indikationer 
föreligger. Externa indikationer består exempelvis av stigande marknadsräntor eller ökade 
avkastningskrav, minskat marknadsvärde för företagets tillgångar eller ändrade 
marknadsförutsättningar såsom tekniska, ekonomiska eller juridiska omständigheter. Interna 
indikationer består av föråldrade eller skadade tillgångar, försämrad avkastning eller i övrigt 
förändrade villkor vilka på ett negativt sätt påverkar möjligheten att utnyttja tillgången. (IAS 
36 p. 12, s. 472). För immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod inklusive 
goodwill gäller dock enligt IAS 36 p. 10b (s. 472) att företag årligen ska genomföra 
nedskrivningsprövningar oavsett om externa eller interna indikationer föreligger.  

 
I en genomgång av tidigare litteratur från USA och Storbritannien har Seetharaman et al. 
(2006, s. 347-9) identifierat betydande indikatorer som föranleder nedskrivning av goodwill. I 
Storbritannien implementerades regelverket kring FRS 10 i december 1998, vilket då 
medförde att goodwill skulle testas i samband med en årlig nedskrivningsprövning, förutsatt 
att goodwills nyttjandeperiod var längre än 20 år. Beträffande USA trädde SFAS 141 och 142 
i kraft under juni 2001. Detta resulterade i att de årliga avskrivningarna av goodwill upphörde 
och istället ersattes med årliga nedskrivningsprövningar.  

 
Likt IAS/IFRS delar Seetharaman et al. (2006, s. 347-9) upp indikationerna i interna och 
externa. Skillnaden är dock att IAS/IFRS anger exempel på indikationer vilka inte täcker 
samtliga händelser. Inom externa indikationer anger författarna att händelserna vid (a) 
signifikant förändring i företagsklimat, (b) oförutsedd konkurrens, (c) biverkning eller 
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bedömning av tillsynsmyndighet, (d) affärskontrakt med större leverantör eller distributör kan 
medföra förhandlingssvårigheter. Interna indikationer kan sammanfattas i punkterna (a) 
misslyckade budgetprognoser, (b) förlust av nyckelpersoner, (c) företaget byter namn, (d) 
underlåtenhet att hantera förvärv. 

 

Beräkning och upplysningskrav 

 
Carlin, Finch & Ford (2007, s. 11) argumenterar för att det vanligaste beräkningssättet för 
återvinningsvärdet är nyttjandevärde, med tanke på att det är svårt att finna ett marknadsvärde 
som underlag för verkligt värde vad beträffar KGE. 

 
Vid beräkning av nyttjandevärde skall företagsledning (a) uppskatta tillgångens framtida 
kassaflöden, (b) beakta eventuella variationer gällande kassaflödens storlek och 
tidsperspektiv, (c) pengars tidsvärde, (d) kostnaden för den osäkerhet som förknippas med 
tillgången, samt (e) se till andra faktorer som kan påverka, exempelvis likviditet (IAS 36 p. 
30, s. 476). IAS 36 p. 33 (s. 476) klargör att en stor vikt skall läggas vid externa faktorer som 
påverkar kassaflödet. Tidsperioden bör sträcka sig till maximalt fem år, med undantag för fler 
ifall det finns särskilda skäl att utöka antalet år. Vidare är företagets tillväxttakt av betydelse.   

 
När de framtida kassaflödena är prognostiserade skall dessa nuvärdesberäknas med hjälp av 
en diskonteringsränta (IAS 36 p. 31, s. 476). Diskonteringsräntan beräknas genom 
marknadsmässiga transaktioner för liknande tillgångar alternativt den vägda genomsnittliga 
kapitalkostnaden i företag vars tillgångar medför samma risker (IAS 36 p. 56, s. 479). 

 
Med nedskrivningsprövningar följer omfattande upplysningskrav. I samband med 
nedskrivningsprövning för immateriella tillgångar med obestämda nyttjandeperioder och 
goodwill ska upplysningar lämnas om de KGE som det redovisade goodwillvärdet är fördelat 
på. Vidare krävs det även att företagen ska återge huruvida återvinningsvärdet är fastställt av 
verkligt värde eller av nyttjandevärde. (IAS 36 p. 134 a-c, s. 491). Då återvinningsvärdet 
fastställs med hjälp av nyttjandevärdet krävs även en beskrivning av de antaganden som gjorts 
för att fastställa framtida kassaflöden. Det ska även framgå vilken metod som företag har 
använt sig av för att bestämma värdet av varje enskilt antagande. Det kan exempelvis vara hur 
diskonteringsräntan som används är framtagen, om valet av den beror på tidigare erfarenheter 
eller indikatorer som grundar sig i extern information. När nyttjandevärdet utgör 
återvinningsvärdet ska upplysningarna även omfatta tidshorisonten som kassaflödena 
prognostiseras efter, samt prognostiserad tillväxttakt. Om tidsperioden för vilka de 
prognostiserade kassaflödena baseras på överstiger fem år så ska anledningen till den längre 
tidsperioden motiveras (IAS 36 p. 134 d, s. 491-2).   
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2.2 Tidigare genomförda studier 

 
Antalet genomförda studier kring goodwillnedskrivningar i enlighet med IFRS är begränsade, 
däremot har en del tidigare studier genomförts på australienska och amerikanska företag och 
dess respektive redovisningsstandarder. 

  
I en genomgång av det australienska regelverket A-IFRS och dess skillnader mot IFRS har 
Deloitte (2005) och PricewaterhouseCoopers (2006) funnit att reglerna beträffande 
nedskrivning av goodwill inte skiljer sig nämnvärt åt. Ernst&Young (2009) har studerat 
motsvarande olikheter mellan IFRS och den amerikanska motsvarigheten, GAAP. Den största 
skillnaden som identifierats är hur återvinningsvärdet beräknas. Vidare kräver de amerikanska 
reglerna inte att fullständiga upplysningar skall lämnas i de fall då nedskrivning inte sker.  

 

2.2.1 Efterlevnad av (A-)IFRS och dess upplysningskrav 

 
Carlin, Finch & Ford (2007) har studerat hur väl australienska företag följer A-IFRS. Detta 
genom att granska räkenskapsåret 2006 och de största börsnoterade australienska företagen, 
varav de 50 största valdes ut efter bortsållning av (a) företag utan goodwill, (b) de som ej 
hunnit presentera årsredovisningen vid studiens genomförande, (c) företag som ej följt A-
IFRS samt (d) eliminering av icke-handelsföretag. 

 
De argumenterar för att antalet KGE, vilka goodwillvärdet fördelas på, kan påverka huruvida 
goodwillnedskrivning genomförs eller ej. I ett exempel har de utgått från det fiktiva 
flygbolaget X Ltd vilka dels, driver lönsamma inrikespersontrafikflyg och dels driver 
internationella persontrafikflyg där lönsamheten är under genomsnittliga marginaler med 
högre volatilitet gällande resultat. Det inhemska nätverket fungerar och går att upprätthålla 
oberoende av det internationella nätverket, samt vice versa. Ifall båda segmenten kombineras 
till en enda KGE kommer de konsekventa resultaten från den inhemska delen att jämna ut 
volatiliteten i den internationella delen. Det är därför troligt att nuvärdet av diskonterade 
kassaflöden för en sammanslagen KGE resulterar i en större takhöjd, alltså utrymme för att 
utjämna en enskild KGE volatilitet, jämfört med redovisade värden för två separerade enheter.  

 
Carlin, Finch & Ford (2007, s. 11) poängterar att det är av största betydelse att utveckla en 
förståelse för de synliga sammanslagningsnivåerna av KGE för att se utmärkande drag i 
goodwillrapportering. Detta har de sökt förstå genom att jämföra antalet rapporterade 
dotterbolag, affärssegment och KGE hos varje enskilt företag. Fullständighet och kvalitet på 
upplysningarna avseende goodwill på KGE bedöms också genom att undersöka i vilken 
utsträckning företagens totala goodwill kan förenas med summan som fördelats på de KGE. 
Författarna har i de fall fördelningssumman inte uppgått till totalt goodwill, bedömt 
fullständigheten och kvaliteten som lägre än i fallen med full överensstämmelse.  

 
Vidare har de studerat vilket beräkningssätt företagen använt sig av vid fastställandet av 
återvinningsvärdet. De argumenterar för att det troligaste beräkningssättet är nyttjandevärde, 
men förklarar att det i ett fåtal fall bör vara möjligt att finna ett marknadsvärde som underlag 
för verkligt värde. Ytterligare aspekter som studerades var efterlevnaden och utlämnandet av 
diskonteringsräntor och tillväxtprognoser, dessa skulle ge en mer nyanserad förståelse för 
graden av konservatism förknippade med nyttjandevärdesberäkningar. 
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I slutsatsdelen slår Carlin, Finch & Ford (2007, s. 22) fast att den potential för ökad 
transparens som reglerna uppvisar inte syns i empirin. Författarna anser att antalet företag 
som inte redovisat i fullständig överensstämmelse med reglerna var förvånansvärt många. De 
menar att detta kan bero på att reglerna (vid detta tillfälle räkenskapsåret 2006) var relativt 
nya och att företagen inte samlat in den kunskap som behövs för att möta de nya komplexa 
reglerna. De poängterar att syftet med rapporten inte varit att förklara varför 
efterlevnadsfrekvensen varierat, utan lämnar detta till framtida studier med en påminnelse om 
att regelförändringen har medfört att ett betydande forskningsvakuum uppstått. 
 
Carlin & Finch (2008a) har i en senare studie sökt utöka kunskapen kring företags 
underlåtenhet att redovisa enligt A-IFRS och följa upplysningskraven. Detta genom att åter 
granska räkenskapsåret 2006, dock med ett större stickprov om 200 av de största börsnoterade 
australienska företagen, utvalda efter bortsållning av företag utan goodwill, de som ej hunnit 
publicera sin årsredovisning, företag som ej följt IFRS samt eliminering av icke-
handelsföretag. 
 
Författarna menar att deras resultat visar att det finns bevis för systematisk underlåtenhet att 
följa A-IFRS i samband med goodwillrapportering. Vidare menar de att resultatet ger upphov 
till fler frågor än svar. De debatterar kring huruvida underlåtenheten är en följd av regelverket 
eller ett inhemskt inslag i det finansiella rapporteringsområdet, men poängterar att det är en 
öppen fråga med tanke på bristande litteratur. 
 

2.2.2 Opportunistiska val av företagsledning 

 
Zhang & Zhang (2007) har undersökt hur köpeskillingen fördelas på goodwill och 
immateriella tillgångar med syftet att studera opportunistiska val av företagsledningar. I en 
genomgång av genomförda förvärv mellan juli 2001 och oktober 2005 valdes de offentliga 
förvärv som rapporterats av Thomson Financial’s Securities Data (amerikansk databas som 
redovisar rörelseförvärv). Efter att ha fokuserat på affärstjänstebranschen, samt efter att ha 
sett över tillgänglig data återstod 78 förvärvande företag. Författarna uppger att de enbart valt 
att fokusera på denna bransch med anledning av; (a) minskad heterogenitet vid val av en 
bransch, vilket bättre speglar ekonomiska bestämningsfaktorer vid fördelning av köpeskilling, 
(b) inom branschen sker det fler förvärv i förhållande till övriga branscher, samt (c) 
affärstjänsteföretag genererar en större mängd immateriella tillgångar vilket gör den delen 
extra viktig vid bokföring. Data kring företagen har samlats in kring ekonomiska nyckeltal 
och värden, såsom bokfört värde i förhållande till marknadsvärde, förvärvarens nettotillgångar 
i förhållande till totala tillgångar, och förvärvarens marknadsvärde på eget kapital. Vidare har 
data kring de verkställande direktörernas egenskaper inhämtats; ålder och tidsperiod som 
direktör.  

 
Författarna resonerar kring verkställande direktörers egenskaper i samband med beslutandet 
av goodwillsammanställning och nedskrivning. Bakgrunden är att yngre direktörer antas ha en 
karriär framför sig och därför har ett längre tidsperspektiv gällande goodwillbedömningar, 
samtidigt som äldre har en relativt kortare arbetstid framför sig och därför ser mer kortsiktigt 
på goodwillvärdet. De menar att en äldre direktör kan ha ett intresse i att undgå nedskrivning 
eftersom resultat påverkas negativt av nedskrivning, vilket skulle influera utdelade bonusar 
negativt. Zhang & Zhang (2007, s. 38) finner att äldre verkställande direktörer registrerar 
större goodwillvärden för att undvika nedskrivningskostnader. Vidare anser de att direktörens 
egenskaper spelar en större roll i att undvika goodwillnedskrivning än ekonomiska faktorer.  
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Jarva (2009) har undersökt ifall nedskrivningar av goodwill kan kopplas till framtida 
förväntande kassaflöden genom att studera företag som rapporterat goodwillnedskrivningar 
mellan 2002 och 2005. Urvalet bestod av företag listade på AMEX (New York), AMEX 
(American) och NASDAQ- börsen vilket gav ett inledande sampel om 16770 företagsår. 
Finansiella institutioner plockas därefter bort. Vidare avlägsnades företag vars bokförda eget 
kapital var negativt, företag utan information om framtida kassaflöden och avkastning, samt 
att företag som hade högst alternativt lägst vinst eller avkastning eliminerades från samplet. 
Slutligen undersöktes de företag vars goodwillvärde var större än 1 procent av totala 
tillgångar samt större än 10 miljoner dollar. Efter eliminering av extremvärden var det slutliga 
samplet 327 företagsår. I ett kontroll- sampel användes företag som inte kvarstod efter 
bortsorteringen. 

 
Data samlades in för de enskilda företagsåren och bestod av variablerna: kassaflöden, 
förändring av kundfordringar, förändring av lager, förändring av leverantörsskulder, 
avskrivningar samt skillnad mellan bokfört värde och marknadsvärde på eget kapital. 
Inledningsvis studerade Jarva (2009, s. 1067-8) fördelningen av goodwillnedskrivningar över 
tid inom tio branscher. Författaren fann att goodwillnedskrivningar inte var koncentrerade 
kring en specifik tidsperiod. Vidare studerades goodwillnedskrivningar mellan stickprovet 
och kontrollsamplet vilket visade att nedskrivningar överensstämde med att företagen 
redovisade låg vinst och låg avkastning. Genom att analysera data mellan åren har Jarva 
(2009, s. 1083) funnit, i kontrast med andra studier, att ekonomiska faktorer snarare än 
opportunistiskt beteende kopplas till nedskrivning av goodwill. Indikationer på en fördröjning 
av bokförda nedskrivningar i förhållande till verkliga nedskrivningsbehov har funnits. 

 
Ramanna & Watts (2010) har genomfört en undersökning med syftet att testa huruvida företag 
med motiv och möjlighet att motverka en goodwillnedskrivning gjort det eller ej. 
Inledningsvis har de sökt identifiera ett antal företagsår då nedskrivning av goodwill varit 
aktuellt. Författarna har tagit fram ett sampel baserat på företagens goodwillvärde och 
skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärdet. I ett första skede identifierades de 
företag vars marknadsvärde överstigit bokfört värde, samt hade ett större goodwillvärde än en 
miljon dollar. Därefter valdes de företag vars tidigare bokförda värde översteg 
marknadsvärde, förkortat som BV > MV. Ramanna & Watts (2010, s. 8) argumenterar för att 
ett bokfört värde som överstiger marknadsvärde indikerar att nedskrivning är aktuellt.  
Logiken bakom är att det bokförda värdet då är uppblåst och inte marknadsmässigt. Vidare 
menar de att företag som uppvisar BV > MV under två efterföljande år rimligtvis bör ha 
genomfört nedskrivningar av tillgångar. Eftersom de utvalda företagen även har goodwill bör 
även den tillgången ha skrivits ned. Med urvalsprinciperna ovan hämtades data från 
COMPUSTAT, bestående av information inom intervallet 2003 till 2006, vilket resulterade i 
124 företagsår.  Författarna fann att 69 procent av företagen inte genomfört 
goodwillnedskrivningar. 

 
Ramanna & Watts (2010, s. 10) menar att företagsledningen kan välja att undvika 
nedskrivningar, trots indikationer enligt resonemanget ovan, i de fall ledningen har privat 
information om framtida kassaflöden. Denna skillnad i information mellan aktieägare och 
ledning skulle leda till en relativ ökning i återköp av aktier i företaget [share-repurchase] och 
aktieköp av anställda [insider buying]. Om dessa aktiviteter ökar bör de komma som ett 
resultat av att företagsledningen anser att företaget är undervärderat på marknaden. I en 
genomgång av data fann författarna inte några tecken på att uteblivna nedskrivningar berodde 
på att företagsledningen hade privat information. Vidare undersökte Ramanna & Watts (2010, 
s. 28) huruvida uteblivna nedskrivningar av goodwill kunde härledas till verkställande 
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direktörers egenskaper, såsom rykte och bonusförmåner. De fann att dessa två variabler till 
viss del kunde förklara uteblivna nedskrivningar. Slutligen slår de fast att resultaten i helhet 
överensstämmer med att företagsledare i genomsnitt använder redovisningsreglerna på ett sätt 
som medför att de undviker nedskrivningar.  
 

Diskonteringsränta 

 
Carlin & Finch (2008b) har studerat de diskonteringsräntenivåer australienska företag använt 
vid nedskrivningsprövningar av goodwill. Syftet var att studera eventuella skillnader i hur de 
diskonteringsräntor företagen använder skiljer sig från oberoende uträknade 
diskonteringsräntor. 

 
Empiri har hämtats från börsnoterade australienska företag som rapporterat enligt A-IFRS och 
samtidigt redovisat en goodwillpost i samband med 31 december 2006. De företag som 
redovisade flera skiljda diskonteringsräntor, beroende på tillhörande KGE, sållades bort. Det 
återstående antalet företag uppgick till 105, vilka enbart redovisat en diskonteringsränta. 
Författarna motiverar borttagningen av företag med multipla diskonteringsräntor med att 
dessa blir svårare att oberoende beräkna när de fördelats på olika KGE. Uträkning av CAPM 
för de enskilda företagen jämfördes med de diskonteringsräntor företagen uppgett. CAPM 
visar det avkastningskrav investerare ställer på företaget med hänsyn och grund i hur företaget 
och marknaden förhåller sig. Författarna stratifierade därefter in data i bransch- och 
goodwillintensitetsgrupper. Goodwillintensitet beräknades som värdet av goodwill dividerat 
med resultat före skatt. Författarna menar att en högre intensitet indikerar att 
goodwillnedskrivning är aktuellt. Genom denna stratifiering kan orsaker till variationer 
tydliggöras. Carlin & Finch (2008b, s. 10-1) argumenterar för att ett starkt samband bör 
existera mellan de rapporterade och de oberoende diskonteringsräntorna, såvida inte 
opportunism spelar en roll i beräkningarna. 

 
I sin slutsats slår Carlin & Finch (2008b, s. 25) fast att beräkning av diskonteringsräntan är en 
av de viktigaste faktorerna för att bedöma ifall nedskrivningsbehov är aktuellt. De finner det 
troligt att diskonteringsräntan används opportunistiskt i större börsnoterade företag.  

 
Carlin & Finch (2010) har i en senare studie studerat en längre tidsperiod, från år 2006 till 
2008. Genom att samla in data kring de största börsnoterade australienska företagen gavs ett 
inledande sampel om 213. Därefter eliminerades företag som rapporterat flertalet 
diskonteringsräntor, använt sig av både verkligt värde och nyttjandevärdet för att beräkna 
återanskaffningsvärdet, ej redovisat beräkningssätt, ej redovisat diskonteringsränta, 
rapporterat ett nollvärde i goodwill under något av åren, borttagna från ASX-börsen 
(Australian Securities Exchange), samt de företag som använt verkligt värde för att beräkna 
återanskaffningsvärdet. Detta gav ett slutligt sampel om 89 företag som kunde analyseras 
under samtliga tre åren. Efter en genomgång av företagens och de oberoende 
diskonteringsräntorna finner författarna att resultaten överensstämmer med att företagen 
använder diskonteringsräntor opportunistiskt (Carlin & Finch, 2010, s. 20). 
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Kassagenererande enheter 

 
I en ovannämnd studie undersökte Carlin & Finch (2007) huruvida företag följer 
redovisningsreglerna kring goodwill. Inom denna studie berörde de hur företagen kan 
använda KGE för att motverka en goodwillnedskrivning. Carlin, Finch & Ji (2010) har i en 
senare studie sökt fördjupa kunskaper genom att undersöka ifall redovisning av KGE 
genomförs opportunistiskt. Syftet har varit att undersöka vilken roll och effekt enheterna har i 
nedskrivningsprövningar och årsrapporter. 
 
Carlin, Finch & Ji (2010, s. 3-6) argumenterar, i överensstämmelse med tidigare studie, att ett 
mindre antal KGE kan medföra att företag har större takhöjd (svängrum) vid 
goodwillnedskrivningsprövningar. Författarna pekar på egen forskning inom Australien och 
breddar med studier från USA och Storbritannien, vilka samtliga pekar på antingen eller både 
att (a) antalet KGE kan användas för att motverka nedskrivningar, samt (b) bevis för 
opportunistiskt inslag i beslut gällande antalet KGE. 
 
Data hämtades från år 2006 till 2008 genom att studera 200 av de största australienska 
börsnoterade företagen, med utgång i det största och vidare ned mot de mindre. Företag 
valdes bort ifall: företag inte hade finansiella rapporter från samtliga år, goodwill inte ingick i 
balansräkningen under samtliga år, företag inte redovisade i enlighet med A-IFRS, företag 
rapporterade i andra valutor än australiensk dollar, samt exkludering av icke-handelsföretag. 
Därefter stratifierades företagen in i 15 branschgrupper och ett subsampel skapades med 
anledning av att 34 företag inte redovisat tillräckligt med information för att en bedömning av 
antalet KGE kunde ske.  
 
I överensstämmelse med syftet valde författarna att fokusera på företagens (a) eventuella 
sammanslagning av KGE och (b) strukturella förändring. För att studera det förstnämnda 
tittade Carlin, Finch & Ji (2010, s. 11) på antalet KGE och segment för varje år. Med 
anledning av att företagen redovisar upplysningar på varierade sätt valde författarna att 
genomföra vissa modifikationer av upplysningarna företagen angett. Detta skedde genom att 
bland annat räkna multipla enheter utan betydande goodwill som sammanslaget till en enhet, 
samt att information hämtades från segmenten i de fall företagen angett att antal KGE 
identifierats utifrån antal segment. 
 
Den första delen bygger på data från samplet varav granskningen av strukturella förändringar 
skett inom subsamplet. Strukturell förändring av antalet enheter kan förekomma vid tillägg 
eller borttagning av en enhet, uppdelning av en enhet till flera, kombinering av flera enheter 
till en, alternativt ändra namnet på en enhet utan att genomföra några strukturella 
förändringar. Dessa förändringar bör ske i samband med företagsförvärv, avyttringar eller 
omstruktureringar. 
 
Carlin, Finch & Ji (2010, s. 18) menar att resultaten skapar oro beträffande både 
sammanslagning och strukturell förändring. De förklarar att en långsam ökning av antalet 
KGE har skett samtidigt som företagen genomför nedskrivningsprövningar på ett begränsat 
antal enheter. Vidare förekom hög volatilitet gällande företagens definiering av antalet KGE, 
något författarna menar motverkar den öppenhet reglerna eftersträvar. 
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2.3 Inlägg i den svenska debatten 

 
Implementeringen av IFRS/IAS skedde förhållandevis nyligen och således finns och har det 
funnits ett antal barnsjukdomar kopplade till övergången. Studier och forskning rörande 
IFRS/IAS har följts av debatter där främst företagens efterlevnad har ifrågasatts samt 
huruvida redovisning till verkligt värde medfört ökad jämförbarhet eller ej. Detta avsnitt 
presenterar utdrag från denna debatt i syfte att lyfta fram och bredda perspektivet från tidigare 
forskning.  
 
Marton (2009, s. 38) argumenterar för att jämförbarheten för goodwill faktiskt kan ha minskat 
sedan införandet av IFRS. Han hänvisar till en tidigare studie som hittat indikationer på att 
aktieinvesterare efter införandet finner det mindre betydelsefullt att använda information för 
nedskrivningar som beslutsunderlag för investeringar. Detta skulle i sådana fall innebära att 
kvaliteten på redovisningen har försämrats, i alla fall för goodwill, sedan införandet av IFRS 
jämfört med de gamla reglerna. Denna försämring menar han främst beror på hur de nya 
reglerna tillämpas då IFRS är mer princip- och bedömningsbaserad, jämfört med tidigare 
redovisning. Följden av detta menar han är att frihetsgraderna för företagsledningarna ökar, 
vilket kan vara problematiskt då objektiva kriterier för verkligt värde ska fastställas, 
exempelvis vid nedskrivning av goodwill.  
 
Även Kjaer (2008, s. 45) ifrågasätter jämförbarheten mellan de finansiella rapporterna då hon 
hävdar att redovisning av verkligt värde kan vara högst subjektiv i samband med 
konjunkturnedgång. Anledningen till detta beror på att verkligt värde först och främst ska 
baseras på marknadsvärdet, men för goodwill saknas en aktiv marknad vilket föranleder en 
värdering grundad på nyttjandevärdet, vilket räknas fram genom nuvärdet av framtida 
kassaflöden. Kjaer argumenterar för att företag i lågkonjunktur kommer att leta efter argument 
som talar för tillfälliga eller milda nedgångar, vilket skulle innebära att antagandena för 
beräkningarna inte skulle behöva ändras från tidigare år.  
 
Gauffin & Thörnsten (2010b, s. 50-2) ifrågasätter den informationen som framkommer i 
årsredovisningarna för 2008 och 2009 i samband med goodwillnedskrivningar. Efter en 
genomgång av samtliga bolag på Stockholmsbörsen menar författarna att immateriella 
tillgångar upptar en allt större del av balansräkningarna, då goodwill för år 2008 utgjorde 30 
procent av eget kapital och 26 procent år 2009. Minskningen mellan åren berodde främst på 
att eget kapital minskade, snarare än genomförda nedskrivningar. Den stora andel goodwill 
menar man medför ökat krav på transparens för att intressenter ska kunna bilda sig korrekta 
uppfattningar om innehållet i årsredovisningarna. Författarna fann det förvånansvärt att 
diskonteringsräntan i över 40 procent av bolagen sjönk trots att den riskfria räntan steg mellan 
2008 och 2009, samtidigt som man påpekar att en sänkt diskonteringsränta ökar nuvärdet av 
framtida kassaflöden, allt annat lika. Då man vill se en ökad transparens, ställer man sig 
skeptiska till att bolagen inte ger någon förklaring till de sänkta diskonteringsräntorna, och 
man menar att betydelsen av årsredovisningen som beslutsunderlag urholkas.  
 
Grefberg (2009, s. 9) påpekar också det anmärkningsvärda att goodwillnedskrivningarna 
uteblivit trots lågkonjunkturen. Han menar att värdering av goodwill till verkligt värde borde 
medföra rörligare balansräkningar, framförallt då ekonomin möter en nedgång och framtida 
övervinster går förlorade. Samtidigt som han ställer sig tveksam till de stora goodwillvärdena 
och de förhållandevis små nedskrivningarna i samband med lågkonjunkturen menar han att 
redovisning till verkligt värde försvåras då företagen inte är beredda att ta kostnaderna som 
nedskrivningar medför.  
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Även om det finns tveksamheter kring huruvida IFRS lyckats öka jämförbarheten eller 
faktiskt minska den med avseende på goodwill, framkommer det i debatten även argument för 
varför IFRS innebär en mer korrekt redovisning. Goodwill är en mer avskalad post med 
redovisning enligt IFRS i jämförelse med tidigare redovisning. Detta beror på att 
identifierbara immateriella rättigheter, såsom exempelvis patent och licenser, ska redovisas 
separat från goodwill och att den goodwill som faktiskt redovisas endast ska bestå av framtida 
övervinster vilka uppkommer från tänkta synergier. Denna goodwill ska sedermera stå 
föremål för nedskrivningsprövningar för att testa att den tas upp till verkligt värde, det vill 
säga att synergierna fortfarande bidrar till de tänkta framtida övervinsterna. Reglerna som 
numer finns kring goodwill är tänkta att öka informationsvärdet för aktieägarna så att dessa 
kan ta ställning till vad värdet i bolaget egentligen består av. Jämförelser görs med IT-
kraschen för cirka tio år sedan, då köpeskillingen kunde vara enorm i samband med förvärv 
av exempelvis små företag som producerade hemsidor, utan något egentligt värde. Reglerna 
kring goodwillredovisning hade varit nyttiga för att öka information kring dessa bolag och 
dess värden. (Engström, 2010, s. 47).     
 
Kvaliteten på upplysningarna i samband redovisning av immateriella tillgångar har alltså varit 
ifrågasatt sedan införandet av IFRS. Lindén (2009, s. 29) har dock gått igenom 
årsredovisningarna för noterade bolag för 2007. Samtliga bolag med goodwill har fastställt 
verkligt värde av goodwill genom beräkningar av nyttjandevärdet och hon menar att 
upplysningarna har förbättrats och förfinats jämfört med tidigare års redovisningar. 
 

2.4 Centrala begrepp 

 
Detta kapitel har behandlat de redovisningsstandarder som berör börsnoterade bolag. Syftet 
med IAS/IFRS framkommer som kvalitativa egenskaper i föreställningsramen, varav de 
viktigaste kan tolkas som begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Då 
IAS/IFRS är ett principbaserat regelverk ges utrymme för tolkningar inom dess ramar vilket 
visat sig medföra svårigheter att bedöma uppriktigheten i redovisningarna. Anledningen till 
ett principbaserat system med utrymme för tolkning kan förstås genom det visionen med 
IAS/IFRS. Strävan är nämligen att skapa en internationellt harmoniserad 
redovisningsstandard, vilket ter sig som en logisk strävan med tanke på globala marknader, 
internationella investeringar och risktaganden som sträcker sig längre än landsgränser. 
Harmonisering av redovisningssystem problematiseras dock av nationella lagar, traditioner 
och riktlinjer inom redovisning.  

 
En av de större omställningarna i samband med övergången till IAS/IFRS var att tillgångar 
och skulder numer ska redovisas till verkligt värde. För de flesta identifierbara tillgångar finns 
det en aktiv och fungerande marknad, varvid det utan svårigheter går att fastställa huruvida 
bokfört värde överstiger verkligt värde. För immateriella tillgångar, såsom goodwill, är det 
dock mer komplicerat att fastställa verkligt värde då goodwill inte är identifierbar eller 
avskiljbar och det av den anledningen inte finns någon aktiv marknad. Istället 
nuvärdesberäknas de framtida kassaflöden som goodwill väntas medföra. 
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Nedskrivningsprövningar baseras på antaganden vilka enligt upplysningskraven i IAS/IFRS 
ska framgå i årsredovisningen. De antaganden som omfattas av upplysningskraven och som 
utgör variabler för prövning i denna studie är: 
 

⇒ Antal kassagenererande enheter 
⇒ Använd genomsnittlig diskonteringsränta 
⇒ Beräknad tillväxttakt 
⇒ Tidshorisont för nuvärdesberäkning 
⇒ Indikationer för nedskrivningsprövning, interna eller externa 

 
Tidigare forskning inom området är samstämmig vad gäller att redovisning av goodwill till 
verkligt värde är en komplex uppgift, varvid avsaknad av tydliga riktlinjer möjliggör 
subjektiva bedömningar, eller opportunistiska val, i syfte att undvika nedskrivningar. 
Resultaten är dock inte helt samstämmiga vad gäller vilka faktorer som är av störst betydelse 
samt vilka varningstecken som enskilt skulle kunna vittna om en icke tillförlitlig värdering till 
verkligt värde av goodwill. Detta föranleder att samtliga av ovan variabler utgör grund för test 
och vidare analys i denna studie. Variablerna kommer att testas med bakgrund av goodwill i 
förhållande till eget kapital och över tid. Anledningen till detta är att tidigare studier har 
påvisat opportunistiska beteenden avspeglas i dessa antaganden då nedskrivningar undviks, 
samtidigt som det aktuella debattklimatet gör gällande att vissa företag med hög andel 
goodwill uppvisar förvånande antaganden. 
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3. Metod 

 
Metodkapitlet inleds med en förklaring av studiens vetenskapliga utgångspunkter vilket 
utmynnar i studiens tillvägagångssätt. En redogörelse över urvalsprocessen föranleder 
studiens datainsamling och operationalisering. För att organisera och möjliggöra 
hypotesprövningar har en undersökningsmodell skapats utifrån vilken hypoteser har 
formulerats. Slutligen förklaras de hypotestester studien behandlar i nästkommande 
kapitel. 

 

3.1 Studiens vetenskapliga utgångspunkter 

 
Vetenskapsteori behandlar hur vetenskaplig kunskap skapas och prövas (Wallén, 1993, s. 11). 
Positivism och hermeneutik är två filosofiska inriktningar med skiljda uppfattningar om vad 
som är kunskap och hur det skapas. Denna studie utformas enligt en positivistisk 
kunskapssyn. 

 
Thurén (1991, s. 10) menar att vetenskapens strävan efter sanning är "så självklart att det inte 
behöver diskuteras", men även om alla strävar efter att finna sanning, betraktar inte alla 
sanning på samma sätt. Två ontologiska ståndpunkter behandlar dessa frågor, objektivism och 
subjektivism (Bryman & Bell, 2003, s. 33). Den sistnämnda innebär en subjektiv syn på 
världen, vilket betyder att tolkning varierar beroende på kontext (Wallén, 1993, s. 31). 
Hermeneutiken delar den subjektiva synen och förespråkar en närhet till det som studeras 
(Anderson, 1979, s. 47). Thurén (1991, s. 53) förklarar att förförståelse är ett viktigt begrepp 
inom hermeneutik eftersom tidigare erfarenheter påverkar hur vi uppfattar något. För 
hermeneutikern är det viktigt att placera sig nära det som studeras eftersom sanningen anses 
variera beroende på vem och vad som medverkar. Av denna anledning ter sig ansatsen för 
denna studie inte förenlig med hermeneutisk kunskapssyn, då syftet med studien snarare är att 
finna generella samband än en djupare förståelse för enskilda subjekt. 

 
Objektivism utgår från att det existerar en universell sanning och att den är oberoende av de 
medverkande (Bryman & Bell, 2003, s. 33). Positivism förespråkar på samma sätt en 
distansering och ett objektivt förhållningssätt till det som ska studeras (Anderson, 1979, s. 
47). Bryman och Bell (2003, s. 26) förklarar att positivister tillägnar sig kunskap genom 
perceptuella sinnen. Thurén (1991, s. 15-6) utvecklar detta med att ange två kunskapskällor: 
logik och iakttagelse. Författaren förklarar att positivism förordar bortrensning av allt som 
inte är pålitlig kunskap, alltså sådant som inte kan studeras objektivt. Vidare menar han att en 
positivist håller ett öppet sinne och är medveten om att observationer kan innehålla 
felaktigheter. Denna studie syftar till att studera eventuella samband mellan goodwillstorlekar 
och antaganden vid nedskrivningsprövningar. Då varje företag gör enskilda antaganden ingår 
ett större urval i studien, vilket medför att betydelsen för det enskilda subjektet minskar varpå 
ett objektivt förhållningssätt möjliggörs.  Positivism eftersträvar att förklara orsak och verkan, 
varav kunskap bevisas empiriskt (Wallén, 1993, s. 25), vilket också föranleder studiens 
deduktiva ansats.  
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3.2 Studiens tillvägagångssätt 

 
Wallén (1993, s. 44) menar att val av forskningsansats i stor uträckning beror på relationen 
mellan teori och empiri. En deduktiv ansats medför att forskaren utifrån teori planerar en 
observation (Bryman & Bell, 2003, s. 25). Wallén (1993, s. 44-5) förklarar att hypoteser 
skapas utifrån tidigare teori för att sträcka sig över befintlig kunskap. Alternativet till en 
hypotetisk-deduktiv ansats är en induktiv ansats. En forskare som arbetar induktiv inleder 
med att samla in empiri för att utifrån datamaterialet dra generella och teoretiska slutsatser 
(Bryman & Bell 2003, s. 25). Denna studie är uppbyggd med utgångspunkt i de 
regelbestämmelser som presenteras i IAS/IFRS. Utifrån dessa har tidigare forskning inhämtats 
kring de antaganden som tidigare presenterats. Genom att identifiera och lyfta fram viktiga 
antaganden i den teoretiska referensramen kan dessa senare operationaliseras och 
hypotestestas. Detta tillvägagångssätt, att gå från teori till insamling av empiri, medför att 
studiens ansats är deduktiv. 

 
Bryman och Bell (2003, s. 25) förklarar att en deduktiv ansats är starkt sammankopplad med 
en kvantitativ metod och att induktion är sammankopplad med en kvalitativ metod. Exempel 
på genomförandet av kvantitativ undersökning är enkäter, strukturerade intervjuer och 
observationer, samt analys av befintlig statistisk (Bryman & Bell, 2003, s. 134, 161, 195, 
230). Bryman och Bell (2003, s. 85, 99) förklarar att kvantitativa metoder innebär 
kvantifiering. Författarna menar att forskaren med en kvantitativ metod försöker att förklara 
bakomliggande orsaker till ett visst fenomen istället för att enbart beskriva det. De antaganden 
som företag uppger i samband med nedskrivningsprövningar har därför kvantifierats för att 
möjliggöra hypotesprövningar.  

 
Insamling av empiri till studien har skett genom att studera företagens årsredovisningar. I 
dessa återfinns de antaganden som identifierades i den teoretiska referensramen.  En alternativ 
metod hade varit att genomföra strukturerade intervjuer med företagsrepresentanter, dock 
skulle detta ur ett tidsperspektiv varit mindre givande då antalet studerade företag skulle ha 
blivit färre. Ett mindre antal hade även medfört mindre möjligheter till generella slutsatser. En 
fördel med att genomföra intervjuer hade varit en eventuell möjlighet att samla in mer 
information om företagens antaganden, förutsatt att företagsledning inte lämnat fullständiga 
upplysningar i årsredovisningarna. Det är dock inte troligt att företagen är villiga att delge 
ytterligare information eftersom de då skulle behöva meddela aktieägarna. Ytterligare ett 
alternativ hade varit att skicka ut enkäter till företag, dock är årsredovisningar ett bättre 
alternativ av två skäl. De företag som redovisar goodwillinnehav är enbart koncerner, vilket 
medför att dessa företag rimligtvis bör vara bland de större företagen. Vid antagande av att 
dessa är relativt sett färre, kombinerat med att postenkäter generellt dras med stora bortfall 
(Dahmström, 2000, s. 61), medför det att antalet observerade företag potentiellt skulle kunna 
bli mycket få. Det andra skälet är helt enkelt att årsredovisningar enligt lag måste ges ut och 
därför bör potentiell data vara mycket hög bland dessa.  
 

3.3 Litteratursökning 

 
Litteraturen som den teoretiska referensramen är uppbyggd kring är sökt och hämtad från 
olika håll. Dels förekommer den i tryckt form såsom kurslitteratur och regelverk som IFRS- 
volymen. De vetenskapliga artiklarna och forskningsrapporterna har hämtats i elektronisk 
form via databaserna Emerald, SSRN och Business Source Premier och dessa ligger 



21 

 

huvudsakligen till grund för analys av studiens resultat. De sökord som använts i databaserna 
är kombinationer av följande ord: goodwill, accounting, impairment, write-downs, fair-value, 
disclosure, IFRS, discount rate, growth rate, time horizon, indicator och cash generating units. 
De studier som valts ut till kapitlet om tidigare genomförda studier är sådana som bidragit 
med information kring den problemformulering som studien är uppbyggd kring.  
 
Debattartiklarna är hämtade i tryckt form från Umeås Universitetsbibliotek och utgör främst 
sådana som publicerats i facktidningen Balans. Baserat på en genomgång av samtliga artiklar 
mellan år 2006 och aktuellt datum (2010-12-14) har de artiklar som behandlat ämnet goodwill 
studerats. Därefter har artiklar valts ut baserat på hur logiska resonemang och infallsvinklar 
kunnat bidra till studien.  
 

3.4 Källkritik 

 
Kurslitteraturen har haft begränsat utrymme vad gäller stöd för vidare analys av resultatet, då 
kurslitteraturen inte kan ses ha samma dignitet som exempelvis vetenskapliga artiklar och 
forskningsrapporter. Även om de svenska debattartiklarna inte är vetenskapligt granskade bör 
de ändå kunna ge ytterligare djup i de resonemang som förs kring studiens resultat. Inte heller 
de rapporter som presenterats av revisionsbyråer eller finansinspektioner, vilka också är 
hämtade i elektronisk form, är vetenskapligt granskade men innehåller faktaunderlag från 
externa intressenter. 
 
Vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter är ofta resultat av studier gjorda kring 
redovisningsreglerna i främst Australien och USA. Detta ses dock inte som ett hinder för att 
användas som kunskap i denna studie då reglerna för goodwill är förhållandevis jämförbara 
mellan de internationella regelverken. Ett problem med tidigare forskningsresultat och teorier 
för goodwill som studieobjekt är dock att området är relativt oexploaterat då IAS/IFRS endast 
varit obligatoriskt för svenska börsbolag i knappt fem år. Detta borde medföra kunskapsluckor 
då redovisning till verkligt värde enligt IAS/IFRS inte varit realitet i en lågkonjunktur 
tidigare. 
 
Kapitlet om tidigare genomförda studier består av flertalet studier från Australien. Dessa 
studier är skrivna av Tyrone Carlin och Nigel Finch med undantag för ett antal studier de 
genomfört tillsammans med ytterligare medförfattare. Professor Tyrone Carlin och Dr Nigel 
Finch är båda aktiva inom redovisning vid University of Sydney. (University of Sydney, 
2011a, 2011b). Valet att ta med studier från samma författare baseras på flera resonemang. Ett 
argument är den bristande litteraturen inom området, ett annat att studierna behandlar det 
område som är av intresse i denna studie. Andra studier har visserligen behandlat 
goodwillnedskrivningar men dessa är inte skrivna med hänsyn till antaganden och hur dessa 
kan användas för att förhindra nedskrivningar, utan istället konstateras det att antaganden kan 
användas för att undvika nedskrivningar. Ett ytterligare argument är att Carlin och Finchs 
bakgrund och erfarenhet inom området ger deras studier tyngd.  
 

3.5 Urval 

 
Dahmström (2000, s. 49) beskriver population som den mängd enheter vars egenskaper 
studien ämnar undersöka. I denna studie består populationen av svenska börsnoterade företag 
som följer IFRS eftersom dessa företag har krav på årliga nedskrivningsprövningar och 
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således skall följa upplysningskraven kring redovisning av antaganden. Mer specifikt utgör 
populationen de företag som innehar goodwillposter. Enligt lag skall börsnoterade bolag i 
Sverige följa IFRS vilket medför att populationen återfinns på Stockholmsbörsen.  På börsen 
är företagen uppdelade i kategorierna Small, Mid och Large Cap där företagens börsvärde 
avgör i vilken kategori det placeras. Baserat på de avgränsningar som tidigare klargjorts, 
består urvalet av företag på Large Cap-listan som har en goodwillpost. Dessa företag har ett 
börsvärde över 1 miljard euro. Det hade varit önskvärt att genomföra ett slumpmässigt urval, 
alternativt att exempelvis välja 50 företag från respektive lista. Dessa alternativ hade troligtvis 
medfört att antalet fall med företag som faktiskt innehar en goodwillpost hade blivit 
begränsat. Valet av urval motivera med att det bör vara fler företag på Large Cap-listan som 
har ett större goodwillinnehav. Det kan tänkas att det är de stora företagen som har de största 
goodwillinnehaven. Utifrån tankegången att incitamenten ökar desto större goodwillposten är, 
blir Large Cap-företagen mer passande att undersöka än övriga grupper. Även om inte valet 
av bolag noterade på Large Cap kan ses som ett obundet slumpmässigt urval, borde detta 
urval ändå ge en förhållandevis rättvis bild för populationen då de står under granskning från 
flera olika håll och därmed har krav på sig att följa regler, lagar och normer.  
 
En del av debatten i den teoretiska referensramen handlar om att antaganden skiljer sig mellan 
hög- och lågkonjunktur. Data har därför hämtats från räkenskapsåren 2006, 2007, 2008 och 
2009. Åren 2006 och 2007 klassas som högkonjunktur varav efterkommande år bedöms vara 
lågkonjunktursår vilket gör det möjligt att studera skillnader i antaganden mellan låg- och 
högkonjunktur. 

 
Utifrån Stockholmsbörsens Large Cap-lista identifierades och granskades 54 företag. Baserat 
på fyra år gav detta ett inledande urval bestående av 216 företagsår (54 företag x 4 år). Efter 
justeringar för företag som inte följer IFRS  och för de som saknade goodwill var återstående 
antal 177.  
 

Inledande urval 216 
Redovisar enligt US GAAP - 8 
Redovisar enligt Canadian GAAP - 8 
Saknar goodwill under det enskilda räkenskapsåret - 23 
Slutligt urval 177 

 
H&M och SSAB är två exempel på företag som under ett specifikt år inte rapporterat något 
goodwillvärde. Det har visat sig att de skrivit ned föregående års goodwillpost till noll och 
därmed ej redovisat något värde året därpå. De år företagen inte redovisat något 
goodwillvärde har data därför plockats bort. Dock har data från de år då de redovisat ett värde 
behållits. Motiveringen till detta är att studien syftar till att undersöka samband mellan 
goodwillstorlek i förhållande till eget kapital och de antaganden som företag gjort. Eftersom 
företagen under några år redovisat goodwill är dessa år fortfarande av intresse för studien. 
Ifall det existerar ett samband bör det gälla oavsett huruvida företagen under ett år inte haft ett 
goodwillinnehav. Studien väljer därför inte att fokusera på det enskilda företaget och dess 
namn utan enbart på goodwillstorlek i förhållande till eget kapital.  

 
Företag som inte följer IFRS men likväl är börsnoterade på Stockholmsbörsen är företag som 
har en större del av verksamhet utomlands och därför tillämpar andra regelverk. Dessa har 
tagits bort från urvalet. 
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3.6 Datainsamling och operationalisering 

 
Valet att samla empiri från företagens årsredovisningar har tidigare motiverats. Data från 
årsredovisningar klassificeras som sekundärdata och innebär att den sammanställts av någon 
tidigare, vilket ibland medför att nya bearbetningar och sammanställningar måste göras 
(Dahmström, 2000, s. 82). Information kring goodwill och eget kapital har inhämtats från 
företagens balansräkningar. Beträffande nedskrivet goodwillvärde har dessa återfunnits i noter 
till immateriella tillgångar. Nedan följer dessa två begrepp och hur de har definierats.  
 

 
 

Begrepp Definition 
 

Nedskrivet goodwillvärde 
alternativt 
Nedskrivet goodwill 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Företagen har i noter till immateriella tillgångar 
angett det nedskrivna goodwillvärdet för det 
aktuella året. Eftersom summa nedskrivet 
goodwill i absoluta tal, kan antas vara relativt 
högre bland de med stora goodwillvärden har 
nedskrivet goodwill beräknats i förhållande till 
goodwillpostens ursprungliga storlek. Detta 
skapar ett förhållande och anses bättre beskriva 
hur omfattande nedskrivningen varit för det 
aktuella året.  

 

Formel: 

[Nedskrivet Goodwill / (UB Goodwill + 
Nedskrivet Goodwill] 
 

Goodwill i förhållande till eget kapital 
alternativt 
Goodwillproportion 
alternativt 
Proportion 

Detta förhållande har beräknats genom att 
dividera goodwillpostens storlek med det 
redovisade egna kapitalet. Goodwillvärdet för 
det aktuella året har beräknats som 
goodwillpostens utgående balans adderat med 
årets eventuella nedskrivning. Tanken är att det 
nya värdet motsvarar det värde företaget hade 
när de genomförde årets 
nedskrivningsprövning. Beträffande eget 
kapital har summan av eget kapital för årets 
utgående balans valts. Det hade varit önskvärt 
att veta den exakta summan av prognostiserat 
eget kapital som företaget hade vid 
nedskrivningsprövningen. Det är tyvärr inte 
möjligt och i brist på bättre alternativ har valet 
av utgående balans ansets bäst lämpad.  

 

Formel: 

[(UB Goodwill + Nedskrivet Goodwill) / UB 
Eget Kapital] 
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Studiens syfte är att studera de antaganden företag använder vid 
goodwillnedskrivningsprövningar. Samtliga företag har en mer eller mindre komplett 
upplysningstext där antagandena, vilka ligger till grund för nedskrivningsprövningar, har 
redovisats. Nedan följer definitioner, beräkningssätt och kodning av företagens redovisade 
antaganden. 
 
 
Begrepp Definition 

 

Diskonteringsränta 
 

Diskonteringsräntan har baserats på den före 
skatt. Flertalet företag har i enlighet med detta 
uppgett tillämpad diskonteringsränta före skatt, 
dock har ett mindre men likväl betydande antal 
företag uppgett en diskonteringsränta efter 
skatt. Somliga företag har även uppgett 
varierade diskonteringsräntor baserade på de 
specifika kassagenererande enheter vilka 
goodwillvärdet är fördelat över. Det har därför 
varit nödvändigt att omvandla skiljda 
diskonteringsräntor, samt de efter skatt, till en 
enda genomsnittlig diskonteringsränta före 
skatt. Detta har gjorts genom att ta hänsyn till 
hur stor del goodwill som tilldelats den 
specifika kassagenererande enheten för att 
sedan identifiera en ränta som kan anses 
representera ett rimligt genomsnitt. Beträffande 
omvandling av efter skatt till före skatt har 
justering skett efter varierade bolagsskatter för 
de  aktuella åren. 
  

  

Tillväxttakt Den tillväxttakt företagen har angett i 
årsredovisningarna är den tillväxttakt som 
används för att extrapolera framtida kassaflöden 
efter tidshorisontens period. I de fall företag 
angett varierande tillväxttakter för olika 
kassagenererande enheter har en genomsnittlig 
ränta räknats ut med hänsyn tagen till 
goodwillvärdet för den skilda kassagenererande 
enheten och dess tillväxttakt. På så sätt har en 
genomsnittlig tillväxttakt tagits fram för det 
specifika företagsåret. Tillväxttakt anges i 
procent. 

 
 
Kassagenererande enheter 
alternativt 
KGE 

 
 
Företag har i stor utsträckning uppgett det 
exakta antalet kassagenererande enheter vilka 
goodwill är fördelat på. I ett fåtal fall har 
företag refererat till deras affärsområden vilket 
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har medfört att detta antal använts som 
definition av antal kassagenererande enheter 

Tidshorisont De tidshorisonter företagen uppgett är angivna i 
år. Vanlig tidshorisont är fem år, men företagen 
kan välja en kortare ifall de anser det mer 
passande. En längre tidshorisont kan endast 
väljas ifall företagen kan motivera valet. Med 
stöd av detta föreligger en naturlig kodning av 
tidshorisonter enligt; (0) ingen angiven 
tidshorisont, (1) kortare än fem år, (2) fem år, 
samt (3) längre än fem år. 

 
 
Indikationer 

 
 
I enlighet med IFRS anger företagen ifall de 
tagit hänsyn till interna, externa eller både 
interna och externa faktorer vid bedömning av 
goodwillvärdet. De indikationer företagen 
uppgett har kodats enligt; (0) inga angivna 
indikationer, (1) interna indikationer, (2) 
externa indikationer, samt (3) både externa och 
interna indikationer. 

 

3.7 Validitet och reliabilitet  

 
Reliabilitet handlar om ett måtts pålitlighet (Bryman & Bell, 2003, s. 94). Körner och 
Wahlgren (2002, s. 23) förklarar att reliabiliteten påverkas av faktorer såsom mätinstrument, 
den som utför mätningen, omgivningen kring mätningen, samt det studerade objektet. Genom 
att samma mätresultat uppnås oberoende när den genomförs eller av vem som genomför den, 
anses en studie ha hög reliabilitet. Då denna studie redovisar de definitioner och antaganden 
som ligger till grund för genomförandet ökar studiens reliabilitet. Vidare ökar reliabiliteten i 
och med att informationen från årsredovisningarna genomgått en revisors kontroll och därmed 
bör de antaganden som använts vid nedskrivningsprövningarna stämma väl överens med de i 
årsredovisning redovisade antaganden.  
 
Validitet behandlar frågan om studien mätt det den ämnat mäta (Dahmström, 2000, s. 55). 
Körner och Wahlgren (2002, s. 22) förklarar att det vid operationalisering föreligger en risk 
att undersökningen mätt något annat än vad den avsett att undersöka. Med hjälp av 
operationella definitioner som stämmer väl överens med begrepp i teori kan validitetsproblem 
minimeras. I kapitlet som behandlar datainsamling och operationalisering har de för studien 
relevanta begrepp definierats i eftersträvan att öka validiteten. Sju olika begrepp har 
definierats på ett sätt som gör dem mätbara, se avsnitt 3.4 ovan för formler. Begreppens 
validitet diskuteras nedan. 
 
Goodwillproportion är ett begrepp som kan beräknas på flera sätt. Valet att återföra nedskrivet 
goodwill till utgående balans för goodwillposten medför att goodwillproportionen blir högre i 
jämförelse med ifall nedskrivet goodwill skulle återföras till både goodwill- och eget kapital-
posten. Tanken bakom det valda beräkningssättet är att summan av utgående goodwillvärde 
och nedskrivet goodwillvärde är det goodwillvärde som ligger absolut närmast det värde 
företagsledningen använde vid nuvärdesberäkning i samband med nedskrivningsprövning. 
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Inte rimligtvis det exakta goodwillvärdet, men likväl godtagbart och även möjligt att beräkna 
utifrån företagets årsredovisning. Eget kapital, å andra sidan, påverkas visserligen av en 
eventuell nedskrivning även om nedskrivningsvärde skall justeras för skatt. Eftersom det inte 
är möjligt att, på samma sätt som med goodwillvärdet, avgöra vad det exakta värdet på eget 
kapital var vid genomförandet av nedskrivningsprövningen har utgående balans valts ut som 
den mest passande. Utan möjlighet att genom årsredovisningar nå den perfekta lösningen, 
bedöms ändå beräkningssättet ovan stämma väl överens med den teoretiska bakgrunden. 

 
Nedskrivet goodwillvärde behandlas i förhållande till det goodwillvärde företaget tog hänsyn 
till vid nedskrivningsprövningen, alternativt det goodwillvärde företaget hade i samband med 
årets första nedskrivning av goodwill. Det senare alternativt i de fall företaget genomfört flera 
nedskrivningar under ett räkenskapsår. Validiteten i den procentsats som utgör nedskrivet 
goodwillvärde bedöms mycket god med motivering att den bättre fångar omfattningen av 
företagets nedskrivning, i jämförelse med alternativet att endast välja värdet på årets 
goodwillnedskrivning; ett värde som inte tar hänsyn till storleken på den ursprungliga 
goodwillposten. 

 
Företag kan uppge diskonteringsräntor före eller efter skatt. I denna uppsats har 
diskonteringsräntor definieras som de före skatt, för att på så sätt göra det möjligt att jämföra 
samtliga företags diskonteringsräntor. Diskonteringsräntorna har justerats med bolagsskatt för 
respektive undersökningsår. Eftersom koncerner kan ha dotterbolag och delar av 
verksamheten utomlands kan den egentliga bolagsskatten för det enskilda företaget variera vid 
bestämmandet av diskonteringsränta. Vilken bolagsskatt det specifika företaget använt går 
dock inte att finna i årsredovisningarna. I studien har den svenska bolagsskatten använts för 
att justera diskonteringsräntor efter skatt tillbaka till före skatt, med motiveringen att det 
endast är den svenska det finns uppgifter kring. Validiteten skulle öka ifall företag uppgett 
den exakta bolagsskatten. Beslutet att justera diskonteringsräntorna till före skatt medför dock 
att validiteten ökar eftersom det skulle vara större skillnader mellan diskonteringsräntor före 
och efter skatt, jämfört med diskonteringsräntor som är justerade till före skatt. Detta även om 
justeringarna inte är genomförda med den exakta bolagsskatten. Denna justering bör medföra 
att validiteten är god. 

 
Definitionerna kring antaganden om antal KGE, tillväxttakt, tidshorisont och angivna 
indikationer bör ha hög validitet. Bakgrunden är att dessa antaganden genomgående 
behandlas på samma sätt. Olikt hur diskonteringsräntor uppges före eller efter skatt 
presenteras exempelvis inte antal KGE på olika sätt utan istället genomgående som ett absolut 
tal. 
 

3.8 Undersökningsmodell 

 
Med anledning av studiens fokus på företagens goodwillvärden i förhållande till eget kapital, 
alltså proportion, genomförs en inledande stratifiering. Detta innebär att företagen delas in i 
grupper baserade på goodwillproportion. Stratifiering möjliggör en överskådlighet och ökad 
urskiljbarhet vilket framhäver eventuella skillnader och samband. Denna indelning skapar en 
modell (se nedan) vilken senare modell baseras på. 
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Undersökningsmodell 1: Indelning av proportionsgrupper 

 
 
I enlighet med ovan skapar modellen en naturlig indelning där den enskilda gruppens företag 
och dess redovisade antaganden samt nedskrivet goodwillvärde samlas. Genom att jämföra 
gruppernas data kan samband mellan proportion, antaganden och genomförda nedskrivningar 
analyseras. Detta kan ge indikationer på, exempelvis huruvida företag med en viss proportion 
goodwill systematiskt redovisar lägre alternativt högre diskonteringsräntor i förhållande till 
företag med en annan proportion. Modell 1 kan även visa på skillnader i genomförda 
nedskrivningar mellan grupperna. 
 
Bestämmandet av antalet proportionsgrupper sker efter granskning av hur företagens 
proportioner förhåller sig till varandra. Granskningen är viktig för att se huruvida urvalet 
anses bestå av naturliga gruppindelningar. Det har inte på något sätt varit möjligt att förhålla 
sig till logiska antaganden eller genomföra enkla förutbestämda indelningar, vilket ger 
ytterligare argument för att antalet grupper bestäms först efter granskning.  

 

 
 

Undersökningsmodell 2: Indelning av proportionsgrupper med avseende på hög- och lågkonjunktur 
 
Undersökningsmodell 1 innefattar samtlig data, oavsett år, vilket medför att generella 
slutsatser kan dras gällande goodwillproportion och antaganden. För att kunna se hur 
antaganden inom respektive grupper skiljer sig åt mellan konjunktursåren delas data in i hög- 
respektive lågkonjunktur. Denna indelning illustreras med hjälp av undersökningsmodell 2. 
Modellen skapar en möjlighet att testa huruvida antaganden och nedskrivningar skiljer sig 
inom respektive proportionsgrupp beroende på konjunktur. Modellen kan således ge 
indikationer på, exempelvis ifall diskonteringsräntan förändrats i företag med hög 
goodwillproportion. Analys görs genom att studera den enskilda gruppens förändringar, samt 
även hur dessa förhåller sig i jämförelse med andra grupper.  
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3.9 Hypoteser 

 
Utifrån ovanstående undersökningsmodell har det varit möjligt att skapa hypoteser vilka 
återges i detta avsnitt. Hypoteserna nedan är sammanslagna, medan de i sin helhet går att 
återfinna i appendix 2.  
 

3.9.1 Undersökning av samtliga företagsår 

 
HA-HA

4: Det finns en skillnad mellan angivna antaganden med avseende på proportionsgrupp 
 

3.9.2 Undersökning av samtliga företagsår i de fall nedskrivningar gjorts 

 
HA

5: Det finns en skillnad i nedskrivet goodwill med avseende på proportionsgrupp i de fall 
då nedskrivning gjorts 
 
HA

6-HA
10: Det finns en skillnad i angivna antaganden med avseende på proportionsgrupp i de 

fall då nedskrivning gjorts 
 

3.9.3 Undersökning av skillnader mellan hög- och lågkonjunktur 

 
HA

11-HA
15: Det finns en skillnad i angivna antaganden inom den specifika 

proportionsgruppen mellan hög- och lågkonjunktur 
 
 

3.10 Hypotestester 

3.10.1 T-test 

 
T-test är ett hypotestest som utförs i syfte att jämföra två medelvärden för att därefter med 
viss statistisk säkerhet kunna avgöra ifall dessa varierar till den grad att slump med stor 
sannolikhet kan uteslutas. Hypotestestet är avsett för data vars skalor betecknas som intervall- 
eller kvotskala. De två medelvärdena härstammar från två grupper, i denna studie 
proportionsgrupperna, varav grupperna kan anses vara oberoende alternativt beroende. 
Beroende grupper är när en av dessa grupper mäts vid olika tillfällen för att undersöka 
eventuella skillnader, exempelvis genom tid. Oberoende test genomförs då två olika grupper 
analyseras, vilket är fallet med denna studie. (Pallant, 2002, s. 205). Proportionsgrupperna 
kommer över samtliga år att bestå av samma indelning. Ponera att intervallen utgörs av 0-25 
procent, 26-50 procent, 51-75 procent och 76+ procent. Detta skapar fyra grupper med data 
likt de undersökningsmodellerna visat. Det kan dock tänkas, och får anses vara ett mycket 
rimligt antagande, att en del företag inte kommer att ha en oförändrad andel goodwill i 
förhållande till eget kapital. Exempelvis kan ett företag under ett år genomföra förvärv, skriva 
ned goodwill, eller öka sitt egna kapital. Dessa scenarion skulle alla sannolikt påverka 
goodwillproportionen och således kan ett företag ena året befinna sig i proportionsintervallet 
0-25 procent varav nästa år inom 26-50. Därför är det logiska tillvägagångssättet att klassa 
grupperna som oberoende varandra då de ej består av exakt samma företag från år till år.  
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För att använda t-test fordras att vissa antaganden överensstämmer med insamlat data. Främst 
bör antagandet om normalfördelning nämnas, vidare bör man även avlägsna outliers (Pallant, 
2002, .s. 40, 198). Med normalfördelning antas att flertalet värden ligger nära medelvärdet 
varav fördelningen av dessa värden är avtaganden bland lägre och högre värden. I studien 
undersöks normalfördelning genom att skapa ett histogram, vars x-axel består av ett 
antagande (exempelvis diskonteringsränta) samtidigt som y-axel visar antalet observationer 
som befinner sig inom samma intervall. Vid normalfördelning utgörs ett histogram av staplar 
där den mittersta är högst med liksidigt avtagande staplar på var sida. Outliers är sådana 
värden som ligger långt utanför medelvärde, vilket potentiellt skulle kunna påverka 
medelvärdet och ge missvisande resultat. Genom att skapa ett låddiagram [box-plot] kan dessa 
värden identifieras och neutraliseras vid antydan att resultatet skulle bli vilseledande. Enkelt 
beskrivet analyserar låddiagram medelvärdet och hur andra värden förhåller sig till detta, för 
att på så sätt identifiera de värden som anses vara extrema. 

 
Ett t-test kommer genomföras i de specifika fall då diskonteringsräntor, tillväxttakter eller 
antal kassagenererande enheter uppvisar en normalfördelning. Hur övriga antaganden testas, 
tidshorisont och indikationer, förklaras nedan i samband med chi2-test. Då t-testet resulterar i 
ett p-värde under 5 procent (0,05) anses de två gruppernas medelvärden, med 95 procentig 
signifikans, statistiskt inte bero på slump utan att det existerar en faktisk skillnad. 
 

3.10.2 Mann-Whitney U-test 

 
I de fall ett av de undersökta antagandena inte är normalfördelad enligt t-testets antagande, 
kan istället ett u-test genomföras. Ett u-test genomförs med fördel då data inte kan beskrivas 
som normalfördelat, ett förhållande benämnt som icke-parametriskt (Pallant, 2002, s. 291). 
Istället för att analysera medelvärdet baserar sig detta hypotestest på medianvärde, dock krävs 
det likt t-testet att data klassas som kvot- eller intervalskala. Genom att testet omräknar värden 
och jämför medianer rankas gruppernas värden och jämförs därefter. Till skillnad från t-testet 
blir därför inte u-testet lika känsligt för extremvärden då dessa inte påverkar medianvärdet 
nämnvärt. 

 
Ett u-test genomförs i de specifika fall då diskonteringsräntor, tillväxttakter eller antal 
kassagenererande enheter ej uppvisar en normalfördelning. Likt t-testet analyseras 
ovannämnda antagandens utifrån undersökningsmodell 1 och 2. Då testet resulterar i ett p-
värde lägre än 5 procent (0,05) anses att skillnaden mellan de två gruppernas rankingvärden, 
sannolikt inte beror på slumpen. 

 

3.10.3 Chi2-test 

 
Ovanstående hypotestester förefaller lika, där den stora skillnaden mellan u- och t-test gäller 
huruvida de undersökta antagandena anses vara normalfördelade eller ej. Chi2-test skiljer sig 
med anledning av att det inte är lämpat för att analysera medelvärde eller median, utan istället 
kategoriseringar och huruvida en grupps fördelning av kategorier kan anses skilja sig från 
övriga. På så sätt tas ingen hänsyn till huruvida data anses vara normalfördelat eller ej. Chi2-
test hanterar uteslutande ordinal- och nominalskalor utifrån en eller två variabler. I de fall en 
variabel används jämförs de värden som observerats med förväntade värden. Vid två variabler 
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studeras och jämförs två eller fler grupper med de värden som angivits inom respektive 
grupper. (Pallant, 2002, s. 288). 

 
I denna studie har de indikationer och tidshorisonter företagen uppgett kodats in i kategorier. 
Utifrån kodningen blir det orimligt att beräkna median eller medelvärde eftersom dessa 
värden inte på ett tillförlitligt sätt kan beskriva den data som insamlats. Exempelvis skulle två 
värden på indikationer om 1 (interna indikationer) och 3 (externa och interna indikationer) 
bilda medelvärdet 2 (externa indikationer) vilket inte beskriver ett egentligt genomsnittligt 
observerat värde. Chi2-testet undersöker istället hur dessa värden varierar mellan grupperna 
och kan med viss statistisk säkerhet avgöra huruvida värden skiljer sig åt mellan grupperna. 
Baserat på observerad data beräknar testet förväntade antal indikationer för varje enskild 
proportionsgrupp och de olika indikationer som företagen har uppgett. Dessa förväntade 
indikationer jämförs sedan med observerat antal indikationer inom och mellan respektive 
grupp. 

 
För att chi2-testet skall vara genomförbart fordras att grupperna är oberoende varandra, vilket 
i denna studie betyder att det enskilda företagsåret inte förekommer i fler än i en av de testade 
proportionsgrupperna. Vidare föreligger ett krav om att åtminstone 80 procent av antalet 
förväntade indikationerna inom respektive kategori inte understiger 5. I de fall denna gräns 
inte uppnås konstateras hypotestestet förlora sin tillförlitlighet. Då testet resulterar i ett p-
värde lägre än 5 procent (0,05) anses en signifikant skillnad existera och att den inte uppstår 
av slumpen.  
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4. Resultat och analys 

 
Detta kapitel åskådliggör den sammanställda empirin utifrån två delar. Den första 
delen ger läsaren en överblick över strukturen för insamlad data. Den andra delen 
återger hypotestesterna. Båda delarna återges tillsammans med analys utifrån tidigare 
teoriavsnitt. 

 

4.1 Presentation av resultat 

 
De tabeller och figurer som framkommer i denna del är sammanställningar och återspeglingar 
av insamlad empiri för att läsaren ska få en överskådlig bild av resultatet från studien. Denna 
empiri återfinns som rådata i appendix 3 och 4. Inga statistiska tester är presenterade för 
denna del, varpå det i detta avsnitt inte går att säga något med säkerhet om den statistiska 
signifikansen.  Av denna anledning är analyserna av generell och återhållsam karaktär, 
eftersom nästkommande avsnitt presenterar de hypotestester som genomförts. 
 

4.1.1 Indelning i proportionsgrupper 

 
Figur 1 visar hur fördelningen av goodwillproportioner ser ut för genomförda observationer. 
På x-axeln visas proportioner, goodwill dividerat med eget kapital, och y-axeln anger hur 
många observationer som faller inom angiven proportion. Cirka 80 av totalt 177 observationer 
föll inom proportionerna 0 till 25 procent goodwill av eget kapital. Från 25 procent och uppåt 
avtar staplarna tydligt och allt färre företag ingår i de med ökad andel goodwill av eget 
kapital. För åren mellan 2006 till 2009 är den genomsnittliga andelen goodwill dividerad med 
eget kapital 29,5 procent för samtliga 177 observationer, alltså de bolagen med goodwill 
noterade på Large Cap. 

 
Figur 1: Histogram över goodwillproportioner mellan 2006-2009 



 

 
Nedan ses två histogram, uppdelade
synliggöra eventuella kraftiga omfördelningar bland observationerna, är att hänsyn till detta 
bör tas då antagandena även testas mellan hög
återfinns 87 observationer och för lågkonjunktur åte
marginell förflyttning skett mot att fler bolag har högre proportion goodwill än vad företagen 
hade i högkonjunktur. Detta bör betraktas mot att det faktiskt förekommer fler observationer 
under lågkonjunktur, men intressant i sammanhanget är att den genomsn
goodwill mot eget kapital har ökat f
under lågkonjunktur. Detta kan sättas i relation till G
vid studerande av samtliga börsbolag på 
kapital minskat med 4 procentenheter mellan 2008 och 2009 och
eget kapital snarare än minskat
goodwill av eget kapital bland de
proportionsindelningar används för samtliga undersökningar, det vill säga för totala antal år 
såväl som för hög- och lågkonjunktur.
 

Figur 2: Histogram över goodwillproportioner för 

 
I tabell I och II framgår de proportionsgrupper kring vilka 
antaganden är fördelade och testade efter. Anledningen till valda storlekar på 
proportionsgrupperna framgår av stycket ovanför. De p
subjektiva kriterier då goodwill som understiger 10 
accepterad gräns för låg andel goodwill i förhållande till
eller till och med eliminering, av goodwi
egna kapitalet. Omvänt resonemang gäller för valet av hög proportionsgrupp. Hänsyn till 
statistiskt acceptabelt antal observationer är också taget vid indelning av proportionsgrupper. 
 

4.1.2 Nedskrivet goodwill och k

 
För samtliga observationer har 
Relativt större nedskrivningar
företag med hög proportion. I re
företag med hög andel goodwill torde ha incitament till att undvika stora nedskrivningar,
detta skulle kunna äventyra det egna kapitalet. 

, uppdelade på hög- och lågkonjunktur (figur 2). Anledningen till att 
entuella kraftiga omfördelningar bland observationerna, är att hänsyn till detta 

bör tas då antagandena även testas mellan hög- och lågkonjunktur. För högkonjunktur 
återfinns 87 observationer och för lågkonjunktur återfinns 90. Under lågkonjunktur

arginell förflyttning skett mot att fler bolag har högre proportion goodwill än vad företagen 
Detta bör betraktas mot att det faktiskt förekommer fler observationer 

under lågkonjunktur, men intressant i sammanhanget är att den genomsnittliga proportionen 
goodwill mot eget kapital har ökat från 26,2 procent under högkonjunktur

ta kan sättas i relation till Gauffin & Thörnsten (2010
vid studerande av samtliga börsbolag på Stockholmsbörsen fann att andelen goodwill 

entenheter mellan 2008 och 2009 och att detta berodde på 
minskat goodwill. Överlag förändras dock inte strukturen i andelen 

bland de observerade företagen. Detta medför att samma 
proportionsindelningar används för samtliga undersökningar, det vill säga för totala antal år 

och lågkonjunktur. 

 

Histogram över goodwillproportioner för högkonjunktur respektive lågkonjunktur

framgår de proportionsgrupper kring vilka nedskrivet goodwill och 
är fördelade och testade efter. Anledningen till valda storlekar på 

framgår av stycket ovanför. De procentuella gränserna är valda på 
subjektiva kriterier då goodwill som understiger 10 procent borde utgöra en generellt 

el goodwill i förhållande till eget kapital. En stor nedskrivning, 
eller till och med eliminering, av goodwill skulle för denna proportionsgrupp inte äventyra det 
egna kapitalet. Omvänt resonemang gäller för valet av hög proportionsgrupp. Hänsyn till 
statistiskt acceptabelt antal observationer är också taget vid indelning av proportionsgrupper. 

t goodwill och kvantitativa antaganden 

har endast 1,88 procent av det totala goodwillvärdet
Relativt större nedskrivningar har skett för företag med lägre proportion goodwill

I relation till detta menar Ekberg & Lorentzon
företag med hög andel goodwill torde ha incitament till att undvika stora nedskrivningar,
detta skulle kunna äventyra det egna kapitalet. Överlag har det skett relativt större 
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och lågkonjunktur (figur 2). Anledningen till att 
entuella kraftiga omfördelningar bland observationerna, är att hänsyn till detta 

och lågkonjunktur. För högkonjunktur 
rfinns 90. Under lågkonjunktur har en 

arginell förflyttning skett mot att fler bolag har högre proportion goodwill än vad företagen 
Detta bör betraktas mot att det faktiskt förekommer fler observationer 

ittliga proportionen 
under högkonjunktur till 32,4 procent 

Thörnsten (2010b, s. 50-2) vilka 
att andelen goodwill av eget 

att detta berodde på ökat 
förändras dock inte strukturen i andelen 

observerade företagen. Detta medför att samma 
proportionsindelningar används för samtliga undersökningar, det vill säga för totala antal år 

 

högkonjunktur respektive lågkonjunktur 

nedskrivet goodwill och 
är fördelade och testade efter. Anledningen till valda storlekar på 

rocentuella gränserna är valda på 
borde utgöra en generellt 

eget kapital. En stor nedskrivning, 
ll skulle för denna proportionsgrupp inte äventyra det 

egna kapitalet. Omvänt resonemang gäller för valet av hög proportionsgrupp. Hänsyn till 
statistiskt acceptabelt antal observationer är också taget vid indelning av proportionsgrupper.  

av det totala goodwillvärdet skrivits ned. 
proportion goodwill än för 

Lorentzon (2007, s. 52-3) att 
företag med hög andel goodwill torde ha incitament till att undvika stora nedskrivningar, då 

Överlag har det skett relativt större 
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nedskrivningar under lågkonjunktur än under högkonjunktur, även om denna skillnad är 
marginell. Den mest markanta skillnaden är den för låg proportion där det under 
högkonjunktur endast skrevs ned 0,3 procent av totalt goodwill, medan det under 
lågkonjunkturen skrevs ned hela 8,85 procent. Totalt är skillnaden mellan högkonjunktur och 
lågkonjunktur dock mycket mindre. Under högkonjunktur skrevs totalt 1,67 procent goodwill 
ned medan det under lågkonjunktur skrevs ned 2,03 procent. Grefberg (2009, s. 9) ansåg det 
anmärkningsvärt, efter en genomgång av samtliga bolag, att det skiljde så pass lite i 
nedskrivning mellan konjunkturerna, eftersom de framtida kassaflödena borde minskat 
väsentligt vilket skulle ha lett till rörligare balansräkningar.  Dessa varianser vad gäller 
nedskrivet goodwill med avseende på goodwillproportion ger ytterligare tyngd till Ekberg & 
Lorentzons (2007, s. 52-3) argument att företag med hög andel goodwill visar ovilja till 
nedskrivning även om det sett till konjunkturmässiga förhållanden borde vara nödvändigt. 
Omvänt resonerat ter det sig rimligt att företag med låg proportion ökar sina nedskrivningar 
under lågkonjunktur då deras goodwillinnehav inte utgör en betydande del av eget kapital.  
 
 

Tabell I: Data över 2006-2009, högkonjunkturåren 2006-2007, samt lågkonjunkturåren 2008-2009 
 

Proportion Nedskrivet goodwill Totalt goodwill Nedskrivet goodwill 
 

 

 

< 10 % 

10-90 % 

> 90 % 

Totalt 
 

06-09 06-07 08-09 

   

2550 128 2422 

29135 12123 17012 

4435 951 3484 

36120 13202 22918 
Miljoner SEK 

06-09 06-07 08-09 

 

74400 49442 24958 

1441114 553959 887155 

369799 175134 194665 

1885313 778535 1106778 
Miljoner SEK 

06-09 

 

06-07 08-09 

3,31 0,3 8,85 

1,98 2,14 1,88 

1,19 0,5 1,76 

1,88 1,67 2,03 
Procent 

 

Resterande kvantitativa variabler ses i nedan tabell II. Proportionsgrupperna är indelade efter 
samma storlek som i tabellen ovan. Det framkommer en skillnad i medelvärdet av redovisad 
diskonteringsränta beroende på goodwillproportion. Detta gäller för sammanställning av alla 
fyra undersökningsår såväl som för hög kontra lågkonjunktur. Av tidigare forskning har det 
framkommit resultat som styrkt att diskonteringsräntan används opportunistiskt av 
företagsledningar i samband med nedskrivningsprövningar, det vill säga i syfte att undvika 
nedskrivningar (Carlin & Finch 2010, s. 20). I detta fall framkommer att diskonteringsräntan 
är lägre för bolag med hög proportion goodwill, vilket med bakgrund av tidigare 
forskningsresultat skulle kunna tänkas bero på att dessa företag också är sådana som inte 
genomför lika omfattande nedskrivningar som de med låg andel goodwill. 
 
 

Tabell II: Data över 2006-2009, högkonjunkturåren 2006-2007, samt lågkonjunkturåren 2008-2009 
 

Proportion Diskonteringsränta Kassagenererande enheter Tillväxttakt 
 

 

 

< 10 % 

10-90 % 

> 90 % 

Totalt 
 

06-09 06-07 08-09 

   

11,16 11,28 11,10 

11,34 11,52 11,18 

10,44 10,25 10,65 

11,01 11,11 11,04 
Procent, medelvärde 

06-09 06-07 08-09 

 

2,68 2,74 2,64 

5,31 5,23 5,48 

4,15 3,93 4,30 

4,18 4,15 4,30 
Medeltal 

06-09 

 

06-07 08-09 

2,26 2,66 1,91 

2,67 2,58 2,64 

2,49 2,65 2,24 

2,59 2,33 2,05 
Procent, medelvärde 

 
Även för antal redovisade kassagenererande enheter (KGE) finns det en skillnad. Den 
tydligaste skillnaden uppenbarar sig mellan proportionsgrupperna inom respektive tidsaspekt, 
medan skillnaderna mellan proportionsgrupperna för hög- och lågkonjunktur inte är lika 
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tydliga. Intressant är att det varken är de företag med låg eller hög proportion goodwill som 
redovisar flest KGE. Carlin, Finch & Ji (2010, s. 3-6) förklarar hur företag genom att 
inkorporera flera KGE till färre KGE kan undvika nedskrivningar. Då resultaten i denna 
studie visar att företag med låg proportion redovisar relativt stor andel nedskrivet goodwill är 
det varit rimligt att, med bakgrund av teorin, anta att de skulle redovisa en hög andel KGE. 
Det kan dock konstateras att de med låg proportion redovisar minst antal KGE, vilket skulle 
kunna bero på att goodwillvärdet är begränsat. De med hög proportion redovisar dock, i 
enlighet med teorin, förhållandevis färre KGE än de med mellanstor proportion, samtidigt 
som de med hög proportion gjort mindre nedskrivningar än övriga.  

 
Tillväxttakten är den variabel som uppvisar minst variation mellan proportionsgrupperna och 
den variation som framkommer bör tas med en stor försiktighet eftersom ett stort bortfall 
förekom bland observationerna för denna variabel, något som påverkar den statistiska 
signifikansen.  

 
Nedan ses tre sammanfogade diagram (figur 3) vilka visar förändringarna mellan hög- och 
lågkonjunktur för de kvantitativa variablerna diskonteringsränta, kassagenererande enheter 
och tillväxttakt.   
 

 
 

 

Figur 3: Stapeldiagram över förändringar i antaganden mellan hög- och lågkonjunktur 

 
Den genomsnittliga diskonteringsräntan sjönk mellan hög- och lågkonjunktur för företag med 
goodwill upp till 90 procent. Gauffin & Thörnsten (2010b, s. 50-2) har efter genomgång av 
samtliga bolag på Stockholmsbörsen mellan 2008 och 2009 ifrågasatt att den genomsnittliga 
diskonteringsräntan sjunkit i 40 procent av de noterade bolagen. De menar att 



 

diskonteringsräntan snarare borde öka mellan åren då den ska avspegla risknivån på 
marknaden. Att sänka diskonteringsräntan medför högre nuvärden i samband med 
nedskrivningsprövningar och är ett sätt att upprätth
nedskrivningar. För företag 
diskonteringsräntan höjts med 0,4 procentenheter. Man bör dock ha i åtanke att de företag 
med hög proportion ändå har en lägre gen
tidsperiod man ser till, vilket framgick av tabell II

 
Antal genomsnittliga kassagenerande enheter har stigit något mellan de två tidsperioderna 
med undantag för den lägsta proportionsgruppen. Andelen goodwill 
lågkonjunkturen och även total goodwill i ab
ter det sig rimligt att KGE ökar då företagen i enlighet med upplysningskraven i IAS 36
134 a-c (s. 491) ska fördela sin goodwill över så många
variabel gäller dock att förhållandena förblir oförändrade oavsett observerad tidsperiod, då 
företag med hög proportion goodwill faktiskt redovisar färre KGE än vad företag med 
mellanstor proportion gör. 
 
Redovisad genomsnittlig tillväxttakt har sjunkit mellan högkonjunktur och lågkonjunktur, 
med undantag för de företag som har 10
marginellt. Det ter sig logiskt 
förväntade framtida kassaflödena i samband med nedskrivningsprövning, eftersom alla 
branscher som finns representerade på börsen i någon grad
lågkonjunkturen mellan åren 2008
baktanke att det förekom många bortfall i empirin vad gäller årsredovisningar utan redovisade 
tillväxttakter, något som påverkar signifikansen
 

4.1.3 Kvalitativa antaganden

 

Figur 4: Stapeldiagram över angiv

 
Då variablerna tidshorisont och indikationer för nedskrivningsprövning är ordinala eller 
nominala kvalitativa variabler presenteras dessa i figur 4 och 5
bör presenteras såsom föregående
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diskonteringsräntan snarare borde öka mellan åren då den ska avspegla risknivån på 
marknaden. Att sänka diskonteringsräntan medför högre nuvärden i samband med 
nedskrivningsprövningar och är ett sätt att upprätthålla värdet på goodwillposten och undvika 

. För företag med hög proportion goodwill har dock den genomsnittliga 
diskonteringsräntan höjts med 0,4 procentenheter. Man bör dock ha i åtanke att de företag 
med hög proportion ändå har en lägre genomsnittlig diskonteringsränta oavsett vilken 

till, vilket framgick av tabell II. 

Antal genomsnittliga kassagenerande enheter har stigit något mellan de två tidsperioderna 
med undantag för den lägsta proportionsgruppen. Andelen goodwill 
lågkonjunkturen och även total goodwill i absoluta tal har ökat enligt tabell I. 
ter det sig rimligt att KGE ökar då företagen i enlighet med upplysningskraven i IAS 36

ska fördela sin goodwill över så många KGE som möjligt. Även för denna 
variabel gäller dock att förhållandena förblir oförändrade oavsett observerad tidsperiod, då 
företag med hög proportion goodwill faktiskt redovisar färre KGE än vad företag med 

ttlig tillväxttakt har sjunkit mellan högkonjunktur och lågkonjunktur, 
med undantag för de företag som har 10-90 procent proportion goodwill, där den istället ökat 

 att företagen generellt har sänkt den framtida tillväxttakte
förväntade framtida kassaflödena i samband med nedskrivningsprövning, eftersom alla 
branscher som finns representerade på börsen i någon grad bör ha drabbats

gkonjunkturen mellan åren 2008-2009. Som tidigare nämnts är det dock viktigt att ha i 
baktanke att det förekom många bortfall i empirin vad gäller årsredovisningar utan redovisade 

got som påverkar signifikansen. 

4.1.3 Kvalitativa antaganden 

Stapeldiagram över angivna tidshorisonter för 2006-2009, högkonjunktur samt lågkonjunktur

Då variablerna tidshorisont och indikationer för nedskrivningsprövning är ordinala eller 
bler presenteras dessa i figur 4 och 5. Anledningen är att dessa i
egående kvantitativa variabler med exempelvis medeltal och av 

Över 5 år

5 års prognos

Upp till 5 år

Inget angivet
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diskonteringsräntan snarare borde öka mellan åren då den ska avspegla risknivån på 
marknaden. Att sänka diskonteringsräntan medför högre nuvärden i samband med 

ålla värdet på goodwillposten och undvika 
hög proportion goodwill har dock den genomsnittliga 

diskonteringsräntan höjts med 0,4 procentenheter. Man bör dock ha i åtanke att de företag 
omsnittlig diskonteringsränta oavsett vilken 

Antal genomsnittliga kassagenerande enheter har stigit något mellan de två tidsperioderna 
med undantag för den lägsta proportionsgruppen. Andelen goodwill har ökat i 

soluta tal har ökat enligt tabell I. I ljuset av detta 
ter det sig rimligt att KGE ökar då företagen i enlighet med upplysningskraven i IAS 36 p. 

KGE som möjligt. Även för denna 
variabel gäller dock att förhållandena förblir oförändrade oavsett observerad tidsperiod, då 
företag med hög proportion goodwill faktiskt redovisar färre KGE än vad företag med 

ttlig tillväxttakt har sjunkit mellan högkonjunktur och lågkonjunktur, 
, där den istället ökat 

att företagen generellt har sänkt den framtida tillväxttakten i de 
förväntade framtida kassaflödena i samband med nedskrivningsprövning, eftersom alla 

bör ha drabbats av 
2009. Som tidigare nämnts är det dock viktigt att ha i 

baktanke att det förekom många bortfall i empirin vad gäller årsredovisningar utan redovisade 
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Då variablerna tidshorisont och indikationer för nedskrivningsprövning är ordinala eller 
. Anledningen är att dessa inte 

med exempelvis medeltal och av 
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rangordnande karaktär.  Utmärkande för angiven tidshorisont är a
genomgående låg proportion, som har högst andel företag som inte angett någon tidsperiod. 
Andel företag som uppgett att de använder fler än fem år vid nedskrivningsprövning är 
förhållandevis jämt fördelad oavsett tidsserie. Detta skulle kunna bero på att det konsekvent är 
samma branscher som räknar med fler än 5 år, finansbranschen är ett exempel på detta
framgår av rådata i appendix
beräkna nuvärdet av framtida kassaflöden. Om fler år används i beräkningsmodellen ska detta 
motiveras i uppgifterna som lämnas. Av de observationer som ingår i
förekommande att företag med hög proportion är de som använder sig av en prognostid på 5 
år.  

 
Indikationerna som ligger till grund för nedskrivningsprövningarna är presenterade nedanför 
på samma vis som tidshorisont. Även för den
som har lägst proportion som är mest frekvent förekommande bland de som inte angivit några 
indikationer. Samtidigt tenderar det vara vanligare att ange både interna och externa 
indikationer för de med mellan
externa indikationer, men för företag med låg proportion är det endast cirka 35 
angett antingen externa eller interna och externa indikationer. 

 

Figur 5: Stapeldiagram över

 

4.2 Hypotesprövningar 

 

Empirin som presenterades i föregående avsnitt har prövats i form av hypotestester. Dessa 
hypotestester visas i detta avsnitt med tillhörande anal
tagits vid analyserna. För de resultat som uppvisar signifikans kan sägas att slumpen inte är 
trolig för de skillnader som uppstår och analys och slutsatser är gjorda därefter. För resultat 
där ingen signifikans uppstår kan inte slumpen borträknas som möjlig orsak till de 
som framkommer. Även om statistisk signifikans uteblir kan sägas att resultaten ändå 
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rangordnande karaktär.  Utmärkande för angiven tidshorisont är att oavsett tidsserie
, som har högst andel företag som inte angett någon tidsperiod. 

g som uppgett att de använder fler än fem år vid nedskrivningsprövning är 
förhållandevis jämt fördelad oavsett tidsserie. Detta skulle kunna bero på att det konsekvent är 
samma branscher som räknar med fler än 5 år, finansbranschen är ett exempel på detta

appendix 4. Enligt IAS/IFRS ska 5 års prognosperiod användas för att 
beräkna nuvärdet av framtida kassaflöden. Om fler år används i beräkningsmodellen ska detta 
motiveras i uppgifterna som lämnas. Av de observationer som ingår i studie
förekommande att företag med hög proportion är de som använder sig av en prognostid på 5 

Indikationerna som ligger till grund för nedskrivningsprövningarna är presenterade nedanför 
på samma vis som tidshorisont. Även för denna variabel är det oavsett tidsserie, de företag 

lägst proportion som är mest frekvent förekommande bland de som inte angivit några 
indikationer. Samtidigt tenderar det vara vanligare att ange både interna och externa 

för de med mellan och hög goodwill. Enligt IAS/IFRS ska stor vikt läggas vid 
externa indikationer, men för företag med låg proportion är det endast cirka 35 
angett antingen externa eller interna och externa indikationer.  

peldiagram över angivna indikationer för 2006-2009, högkonjunktur samt lågkonjunktur

i föregående avsnitt har prövats i form av hypotestester. Dessa 
hypotestester visas i detta avsnitt med tillhörande analys. Hänsyn till statistisk signifikans har 

. För de resultat som uppvisar signifikans kan sägas att slumpen inte är 
trolig för de skillnader som uppstår och analys och slutsatser är gjorda därefter. För resultat 

ppstår kan inte slumpen borträknas som möjlig orsak till de 
som framkommer. Även om statistisk signifikans uteblir kan sägas att resultaten ändå 
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tt oavsett tidsserie är det 
, som har högst andel företag som inte angett någon tidsperiod. 

g som uppgett att de använder fler än fem år vid nedskrivningsprövning är 
förhållandevis jämt fördelad oavsett tidsserie. Detta skulle kunna bero på att det konsekvent är 
samma branscher som räknar med fler än 5 år, finansbranschen är ett exempel på detta, vilket 

. Enligt IAS/IFRS ska 5 års prognosperiod användas för att 
beräkna nuvärdet av framtida kassaflöden. Om fler år används i beräkningsmodellen ska detta 

studien är det vanligast 
förekommande att företag med hög proportion är de som använder sig av en prognostid på 5 

Indikationerna som ligger till grund för nedskrivningsprövningarna är presenterade nedanför 
na variabel är det oavsett tidsserie, de företag 

lägst proportion som är mest frekvent förekommande bland de som inte angivit några 
indikationer. Samtidigt tenderar det vara vanligare att ange både interna och externa 

/IFRS ska stor vikt läggas vid 
externa indikationer, men för företag med låg proportion är det endast cirka 35 procent som 
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i föregående avsnitt har prövats i form av hypotestester. Dessa 
ys. Hänsyn till statistisk signifikans har 

. För de resultat som uppvisar signifikans kan sägas att slumpen inte är 
trolig för de skillnader som uppstår och analys och slutsatser är gjorda därefter. För resultat 

ppstår kan inte slumpen borträknas som möjlig orsak till de skillnader 
som framkommer. Även om statistisk signifikans uteblir kan sägas att resultaten ändå 
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avspeglar de bolag och år som undersöks, även om generaliseringar inte med säkerhet kan 
göras till en större population. Genomförda tester i SPSS presenteras i appendix 5. 
 

4.2.1 Undersökningsmodell 1: Skillnader i antaganden mellan proportionsgrupper  

 
HA: Det finns en skillnad mellan angivna diskonteringsräntor med avseende på 
proportionsgrupp 
 
Diskonteringsräntan för samtliga 177 observationer är normalfördelad varför denna hypotes 
har testats med ett t-test. Hög proportion fick ett medelvärde på 10,47 procent i 
diskonteringsränta med en standardavvikelse på 1,59 procentenheter, medan mellanstor 
proportion fick ett medelvärde på 11,39 procent och standardavvikelse på 1,96 
procentenheter. Denna skillnad är statistiskt säkerställd då hypotesen testats för ett p-värde på 
0,05 samtidigt som testet uppvisade en signifikans på 0,017. Därmed förkastas nollhypotesen.  

      
Medeltalen för diskonteringsräntan skiljer sig förvisso mellan låg och mellanstor proportion. 
Skillnaden är dock inte tillräckligt stor för att statistiskt säkerställa den, vilket innebär att det 
inte går att förkasta nollhypotesen vad gäller jämförelse i skillnader mellan låg och mellanstor 
proportion. Då förhållandevis många observationer ingick i testet är det tänkbart att skillnaden 
faktiskt inte är så pass stor att slumpen helt kan borträknas. Anledningen till detta skulle 
kunna vara att företag med låg proportion faktiskt inte är sårbara i samma utsträckning vad 
gäller eventuella nedskrivningar som de med hög proportion, eftersom de inte innehar 
goodwillposter som överstiger eller är i nivå med eget kapital. De incitament som bland annat 
Carlin & Finch (2008b, s. 26) menar finns i form av att redovisa låga diskonteringsräntor för 
att undvika nedskrivningar, skulle enligt detta resonemang inte vara starka nog för en 
signifikant skillnad mellan låg och mellanstor proportion.   

 
Då statistisk säkerställd skillnad finns mellan de företag som har hög proportion goodwill och 
de som har mellanstor proportion, är det i omvänt resonemang från ovan rimligt att anta att 
företag med hög proportion goodwill faktiskt också har incitament för att räkna med lägre 
diskonteringsräntor. Detta skulle styrka Ekberg & Lorentzons (2007 s. 52-3) antydan om att 
företag med goodwill i nivå med eget kapital, eller goodwill som överstiger eget kapital, 
också har intresse av att upprätthålla goodwillvärdet i bolaget genom att undvika 
nedskrivningar med hjälp av lågt hållna diskonteringsräntor.  

 
HA

1: Det finns en skillnad i antal angivna kassagenererande enheter med avseende på 
proportionsgrupp. 
 
Variabeln KGE är inte normalfördelad varvid ett t-test inte är att föredra. Istället används ett 
icke parametriskt test i form av Mann Whitney u-test där varje grupp tilldelas ett ranktal. 
Ranktalet för företag med mellanstor proportion goodwill är 71,66 och för hög proportion 
60,61. Detta indikerar alltså att företag med hög proportion fördelar goodwill över färre KGE 
än de med mellanstor proportion. Dock går inte denna nollhypotes att förkasta då den testas 
för p-värde 0,05 och den signifikansnivå testet gav är 0,16. 
 
Då test görs mellan företag med låg och mellanstor proportion goodwill, ges låg proportion 
ranktal 45,74 och mellanstor proportion ges ranktal 78,16. Detta innebär att goodwill är 
föredelad om fler KGE för företag i den mellersta gruppen än för företag inom den lägre 
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proportionsgruppen. Samtidigt är denna skillnad statistik säkerställd med en signifikansnivå 
på 0,000 vilket innebär att nollhypotesen förkastas.     

  
Enligt IAS 36 p.134 a-c ska goodwill fördelas på så många berörda KGE som är möjligt att 
identifiera. Av denna anledning ter det sig naturligt att mellersta gruppen faktiskt redovisar 
fler KGE än gruppen med låg proportion, då den förstnämnda gruppen har mer förvärvad 
goodwill. Carlin, Finch & Ford (2007) har funnit att det är mer troligt att undvika 
nedskrivningar med få antal KGE. Detta bör dock inte kopplas samman med att den låga 
proportionsgruppen har redovisat få KGE, eftersom företag med låg proportion bör inneha så 
pass lite goodwill att det endast finns ett begränsat antal KGE att fördela den på. Mer 
intressant är då varför företag med hög proportion redovisar färre KGE än de med mellanstor 
proportion. Likt variabeln diskonteringsränta finns det incitament för företag att hålla nere 
antal redovisade KGE, med anledning av att undvika nedskrivning till följd av stort 
goodwillinnehav. Detta är dock en tolkning som bör ses med försiktighet då nollhypotesen 
inte går att förkasta för mellanstor och hög proportion.  

 
HA

2: Det finns en skillnad i angivna tidshorisonter med avseende på proportionsgrupp 
 

Då tidshorisont är en kvalitativ variabel av nominal karaktär har denna hypotes testats med 
hjälp av chi2-test. Då testet utförts för ett p-värde på 0,05 och testet ger ett p-värde på 0,000 
kan nollhypotesen förkastas. Med andra ord finns det en signifikant skillnad mellan angivna 
tidshorisonter och proportion av goodwill. Utmärkande för skillnaderna, vilka även 
presenteras visuellt i figur 4, är att nästan 36 procent av företag med låg proportion inte anger 
någon tidshorisont medan detta endast gäller för 7 procent av de med mellanstor proportion 
och 6 procent av de med hög proportion. Carlin & Finch (2008a) menar att utelämnande av 
upplysningar kan tydas som tecken på systematisk underlåtenhet vad gäller att rapportera i 
enlighet med regelverket. De menar dock att utelämnande av upplysningar lika väl kan vara 
en följd av ett komplext regelverk.  Resultatet från denna studie med avseende på tidshorisont 
talar även för en systematisk underlåtenhet vad gäller redovisning av upplysningar. 
Underlåtenheten för företag med låg proportion att lämna upplysningar om tidshorisonter bör 
rimligtvis dock inte grunda sig i ett opportunistiskt beteende, alltså i syfte att undvika 
nedskrivningar. Anledningen till detta går att finna i att företag med låg proportion borde 
sakna incitament, eftersom de inte besitter samma känslighet för nedskrivningar som företag 
med hög proportion goodwill gör.  Ytterligare en orsak till att de bristfälliga upplysningarna 
inte bör ha att göra med opportunistiskt beteende, är att resultaten från de två föregående 
hypoteserna inte visat på en tendens till opportunistiskt beteende. Det förefaller orimligt att 
företag med låg proportion underlåter sig att redovisa tidshorisonter i ett opportunistiskt 
beteende då diskonteringsränta och antal KGE har en större påverkan på nuvärdesberäkningar 
och att det därför även bör ha skådats opportunistiska tendenser inom dessa antaganden för 
företag med låg proportion. 
 
HA

3: Det finns en skillnad i angivna tillväxttakter med avseende på proportionsgrupp 
 
Variabeln hade kunnat testas med ett t-test, men då den inte är fullständigt normalfördelad har 
ett icke parametriskt u-test använts. Även om gruppen med låg proportion goodwill fick lägre 
ranktal än den mellanstora gruppen, går denna skillnad inte att statistiskt säkerställa på då p-
värdet för testet uppgick till 0,602. För test mellan hög proportion och mellanstor proportion 
framkom nästan ingen skillnad mellan ranktalen, detta innebär att skillnaderna mellan 
ranktalen för tillväxttakt var så pass liten att testet gav ett p-värde på hela 0,920.  
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Tillväxttakten har betydelse för uträknat nuvärde i en kassaflödesmodell, där högre 
tillväxttakter medför högre framtida kassaflöden. Av detta är det rimligt att anta att företag 
med incitament för att upprätthålla höga värden på framtida kassaflöden även skulle använda 
höga tillväxttakter i sin nuvärdesberäkning. Skillnaderna mellan tillväxttakterna för 
proportionsgrupperna är dock så pass små att de inte går att statistiskt säkerställa, varför 
nollhypotesen inte kan förkastas. 

 
HA

4: Det finns en skillnad i angivna indikationer med avseende på proportionsgrupp 
 
Likt tidshorisont är indikatorer en kvalitativ variabel, varför ett chi2-test har utförts. Testet 
utförs för en signifikansnivå på 0,05 och utfallet gav signifikans på 0,026, vilket innebär att 
nollhypotesen kan förkastas. De mest utmärkande skillnaderna är, liksom för tidshorisont, att 
gruppen för låg proportion goodwill i större utsträckning än övriga grupper inte anger några 
indikationer. Mer än hälften av företagen med mellanstor proportion och hög proportion 
redovisar både interna och externa indikationer, medan endast en tredjedel av företagen med 
låg proportion redovisar både interna och externa indikationer.  Enligt IAS 36 p.33 ska 
särskild vikt läggas vid externa indikationer varpå företag med mellanstor och hög proportion 
ser ut att lägga större vikt vid detta än företag med låg proportion. Cirka 31 procent av 
företagen med låg proportion redovisar interna indikationer, medan detsamma gäller för 
endast 14 procent av företag med mellanstor proportion och 18 procent för företag med hög 
proportion. Dessa resultat är likt resultaten för tidshorisont något förvånande då företag med 
högre proportion goodwill borde ha större incitament för att inte fullt ut beakta indikatorer för 
nedskrivning.  
 

4.2.2 Undersökningsmodell 1: Skillnader i nedskrivningar och antaganden mellan 

proportionsgrupper  

 
HA

5: Det finns en skillnad i nedskrivet goodwill med avseende på proportionsgrupp i de fall 
då nedskrivning gjorts 
 
Över åren 2006-2009 har det skett 44 nedskrivningar av goodwill av olika storlekar. Dessa 
nedskrivningar är inte normalfördelade, varför ett u-test har genomförts för att utvärdera 
sambanden mellan storlekarna på nedskrivningar och proportion goodwill som företagen har. 
Mellanstor proportion gavs ranktal 20,27 medan hög proportion gavs ranktal 19,11, vilket 
innebär att företagen med mellanstor proportion gjorde något större nedskrivningar 
procentuellt än vad företagen med hög proportion gjorde. Samma mönster gäller då test 
utfördes mellan företag med låg proportion och mellanstor proportion, vilka gavs ranktal 
21,40 respektive 17,43. För samtliga grupper gäller alltså att procentuellt störst 
nedskrivningar sker ju lägre proportion goodwill företagen har. Det går dock inte att statistiskt 
säkerställa detta då signifikansnivåerna hamnade på 0,790 samt 0,423, vilket innebär att 
nollhypotesen inte kan förkastas. Två tänkbara orsaker till att nollhypotesen inte kan förkastas 
är att skillnaden faktiskt inte är så pass stor att slumpen helt kan bortses, samt att antal 
observationer med gjorda nedskrivningar endast uppgick till 5 för låg proportion respektive 9 
för hög proportion. Detta är i sig värt att ifrågasätta; varför endast 44 nedskrivningar 
genomförts under 4 år bland de bolag som fanns listade på Large Cap. Även Grefberg (2009, 
s. 9) debatterar kring detta och menar att uteblivna nedskrivningar under lågkonjunkturen är 
anmärkningsvärt. Av detta test kan dock sägas att de nedskrivningar som faktiskt sker inte har 
något statistsikt säkerställt samband med storleken på goodwill att göra.  
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HA
6: Det finns en skillnad i angivna diskonteringsräntor med avseende på proportionsgrupp i 

de fall då nedskrivning gjorts 
 

Hypotes ett till fyra har testat sambanden mellan redovisade antaganden och företagens 
goodwillproportion i förhållande till eget kapital. För några av dessa tester har nollhypotesen 
förkastats, vilket innebär att vissa statistiskt säkerställda samband finns mellan 
goodwillproportion och gjorda antaganden. Föregående hypotes testade endast observationer 
där nedskrivningar har skett och sambandet mellan dessa och proportionsstorlek. Denna 
hypotes testar dock sambanden mellan samtliga enskilda antaganden och goodwillproportion 
för de 44 observationer där nedskrivning faktiskt förekommit mellan 2006-2009.   
 
Diskonteringsräntan är även för dessa 44 observationer normalfördelad, varpå ett t-test även 
här utförts. Företag med hög proportion hade ett medelvärde för diskonteringsräntan på 11,2 
procent medan mellanstor proportion hade 12,17 procent. Även detta test följer alltså samma 
mönster som hypotes HA, det vill säga att företag med mycket goodwill redovisar lägre 
diskonteringsränta. Låg proportion hade ett medelvärde på 11,72 procent. Detta är 
överraskande då samma test för samtliga 177 observationer, HA, visade att företag med låg 
proportion hade lägst diskonteringsräntor. Det går dock inte att förkasta nollhypotesen för 
denna variabel då testet gav p-värden 0,159 respektive 0,661. Av denna anledning bör man 
vara försiktig med att dra slutsatser samtidigt som observationerna för låg proportion endast 
uppgick till 5 stycken och för hög proportion 9 stycken. Intressant i sammanhanget är dock att 
medelvärdena för samtliga proportionsgrupper var högre då endast de företag som hade 
genomfört nedskrivningar undersöktes, jämfört med det test då samtliga observationer 
testades. Carlin & Finch (2010, s. 20) har funnit att företag använder diskonteringsräntor 
opportunistiskt. En låg genomsnittlig diskonteringsränta skulle medföra att goodwillvärden 
upprätthålls samtidigt som en hög diskonteringsränta skulle medföra relativt fler 
nedskrivningar. Även om skillnaderna i diskonteringsräntor mellan de som genomfört 
nedskrivningar och samtliga observationer inte har testats statistiskt överensstämmer de med 
Carlin och Finchs resonemang om opportunistiska beteenden. Detta skulle kunna förklara 
varför de som skrivit ned uppvisar högre genomsnittliga diskonteringsräntor jämfört med 
genomsnittliga diskonteringsräntor för samtliga observationer. 

 
HA

7: Det finns en skillnad i angivna kassagenererande enheter med avseende på 
proportionsgrupp i de fall då nedskrivning gjorts  
 
Variabeln KGE är inte normalfördelad, varpå ett u-test är genomfört för att undersöka 
sambanden mellan redovisade KGE och proportion för de företag som genomfört 
nedskrivningar mellan 2006-2009. 

 
Hög proportion gavs ranktalet 12,56 och mellanstor proportion gavs 22,23 vilket innebär att 
företag med hög proportion goodwill redovisade färre KGE än företag med mellanstor 
proportion. Detta samband är även statistiskt signifikant då testet gav ett p-värde på 0,024. 
Detta samband gick inte att statistiskt säkerställa då samtliga 177 observationer testades. 
Carlin, Finch & Ford (2007, s. 10-1) menar att få redovisade KGE gör det enklare att undvika 
nedskrivningar, eftersom varje nuvärdesberäkning blir känsligare då goodwill blir utspädd på 
många KGE. I hypotes HA

5 testades huruvida företag med hög proportion goodwill 
genomförde procentuellt mindre nedskrivningar än de med mellanstor proportion. Detta 
samband gick inte att statistiskt säkerställa, även om givna ranktal vittnade om att så faktiskt 
kunde vara fallet. Detta försvårar eventuella slutsatser om skillnaderna kring redovisade KGE 
och skillnader i nedskrivning.  
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Företag med låg proportion fick lägre ranktal än de med mellanstor proportion, vilket innebär 
färre redovisade KGE för företag med lite goodwill. Detta är i linje med Hypotes 1 där samma 
samband uppstod. P-värdet för detta test där endast företag med genomförda nedskrivningar 
ingick uppgick dock till 0,36 varpå nollhypotesen inte går att förkasta för låg kontra 
mellanstor proportion och KGE. 
 
HA

8: Det finns en skillnad i angivna tillväxttakter med avseende på proportionsgrupp i de fall 
då nedskrivning gjorts 
 
Variabeln tillväxttakt är inte normalfördelad och testas därför med ett u-test. Test mellan låg 
och mellanstor proportion gav ranktalen 13,88 respektive 16,31. Testet mellan hög och 
mellanstor proportion gav ranktalen 22,90 och 15,31. Dessa ranktal innebär att företag med 
hög proportion goodwill redovisade högre tillväxttakter än företag med mellanstor proportion. 
Ramanna & Watts (2009, s. 29) beskriver att företag med incitament för att inte genomföra 
nedskrivningar också kan välja antaganden för att undvika detta. Samtidigt menar Ekberg & 
Lorentzon (2007 s. 52-3) att företag med stor andel goodwill har skäl för att undvika 
nedskrivningar. En hög tillväxttakt medför högre framtida kassaflöden i samband med 
nedskrivningsprövning, vilket medför upprätthållande av goodwillvärde. Nollhypotesen för 
denna variabel kan dock inte förkastas då p-värdena för de båda testerna var 0,610 respektive 
0,089.  
 
För de kvalitativa variablerna tidshorisont och indikatorer vilka testats för hypotes 9 och 10 är 
chi2-test inte genomförbart det var för få observationer.  

 

4.2.3 Undersökningsmodell 2: Skillnader i antaganden mellan hög- och lågkonjunktur  

 
HA

11: Det finns en skillnad i angivna diskonteringsräntor inom den specifika 
proportionsgruppen mellan hög- och lågkonjunktur. 
 
Tabell II visade de observerade skillnaderna för diskonteringsräntan mellan hög- och 
lågkonjunktur. Dessa skillnader är inte normalfördelade vilket innebär att u-test har 
genomförts för att testa dem. Då den genomsnittliga diskonteringsräntan för företag med hög 
proportion jämförs mellan hög- och lågkonjunktur går det ej att förkasta nollhypotesen. 
Rankvärdet för hög proportion i högkonjunktur var 15,22 och i lågkonjunktur 17,78. Detta 
innebär att den genomsnittliga diskonteringsräntan har ökat mellan de två konjunkturlägena, 
vilket även kunde utläsas i figur 3. Testet gav dock ett p-värde på 0,439 vilket betyder att 
skillnaden inte kan statistiskt säkerställas.  
 
Företag med låg proportion goodwill har marginellt sänkt sin genomsnittliga 
diskonteringsränta mellan hög- och lågkonjunktur, men med ett p-värde på 0,632 går denna 
förändring inte att statistiskt säkerställa. Nollhypotesen för låg proportion går alltså inte heller 
att förkasta.  
 
Gauffin & Thörnsten (2010b, s. 50-2) anmärker i sin debattartikel på att redovisad 
diskonteringsränta sjunkit i fyra fall av tio, detta mellan 2008 och 2009 för bolagen på 
Stockholmsbörsen. Diskonteringsräntan bör avspegla marknadens riskvärdering och 
avkastningskrav på företagen. Under lågkonjunkturen har risken för att investera kapital i 
bolagen ökat vilket borde leda till stigande diskonteringsräntor i samband 
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nedskrivningsprövningar. Det som skulle kunna försvara sänkta diskonteringsräntor är att den 
riskfria räntan sjunkit under lågkonjunkturen. Av resultatet i studien går det dock inte att dra 
slutsatser då statistisk signifikans saknas för de observerade skillnaderna. 
 
HA

12: Det finns en skillnad i antal angivna kassagenererande enheter inom den specifika 
proportionsgruppen mellan hög- och lågkonjunktur 
 
Vad gäller företag med hög proportion går det att utläsa från figur 3 att genomsnittligt 
redovisade antal KGE har ökat mellan hög- och lågkonjunktur. Ranktalen hög proportion har 
ökat från 15,59 till 18,32 mellan tidsperioderna. Nollhypotesen för hög proportion går dock 
inte att förkasta då p-värdet uppgick till 0,403. För företag med låg proportion har redovisat 
genomsnittligt antal dock sjunkit från ett ranktal på 18,08 till 17,91. Detta är dock en 
marginell minskning vilket p-värdet på 0,959 vittnar om. Carlin, Finch & Ford (2007, s.10-1) 
menar att volatiliteten i balansräkningarna tenderar att minska, då företag med opportunistiska 
beteenden kan undvika nedskrivningar genom sammanslagning av fler KGE till färre KGE. I 
samband med lågkonjunkturen borde dock framtida kassaflöden minskat vilket borde rendera 
i nedskrivningar. Med bakgrund av detta skulle ökningen av antal rapporterade KGE för 
företag med hög proportion förklaras av att de upplevt ett ökat nedskrivningsbehov. Det som 
talar emot denna förklaring av ökningen av KGE för företag med hög proportion, är att denna 
proportionsgrupp har skrivit ned relativt mindre goodwill i jämförelse med mindre 
proportionsgrupper. Med hänsyn till att varken nedskrivet goodwill eller antal KGE i 
förhållande till proportionsgrupp är statistiskt säkerställd kan dock sägas att KGE som 
variabel är tvetydig och dess påverkan och samband med goodwillpostens storlek är 
svårförklarlig.   
 
HA

13: Det finns en skillnad i angivna tillväxttakter inom den specifika proportionsgruppen 
mellan hög- och lågkonjunktur 
 
Skillnaderna i genomsnittlig tillväxttakt mellan hög- och lågkonjunktur är också testat med u-
test. Liksom i figur 3 har den genomsnittliga tillväxttakten minskat under lågkonjunkturen 
jämfört med högkonjunkturen, vilket också är rimligt med tanke att företagen borde anta en 
mer konservativ ställning då det allmänna konjunkturläget försämras. Företag med hög 
proportion goodwill hade rankttal för tillväxt på 15,57 för högkonjunktur och 12,31 för 
lågkonjunktur. De företag som föll inom gränsen låg proportion hade ranktal på 13,36 
respektive 9,64. Nollhypotesen går dock inte att förkasta för någon av proportionsgrupperna 
då p-värdena uppgick till 0,264 och 0,150.   
 
Hypoteserna HA

14 och HA
15, vilka testade skillnaderna mellan angivna tidshorisonter och 

indikationer med avseende på proportionsgrupp mellan hög- och lågkonjunktur, visade sig 
vara ogenomförbara då tillräckligt många observationer saknades.  
 

4.2.4 Sammanställning av hypotesprövningarna 

 
I detta avsnitt återges hypotesprövningarna och resultatet av dem i sammanställd form. Tabell 
III visar de fem första hypoteserna, vilka test som genomförts, berörda variabler, resultat från 
testen samt huruvida de är signifikanta. Tabell IV återger hypotes sex till elva, vilka är 
uppbyggda på samma sätt som de första tabellerna med två undantag. Hypoteserna i tabell IV 
testar endast variablerna för de observationer där nedskrivning har genomförts och även 
förhållandet mellan nedskrivet goodwill och proportionsstorlek har testats. Slutligen återges 



43 

 

resultaten från de sista fem hypoteserna i tabell V. Dessa hypoteser testar samma variabler 
som föregående men med skillnaden att samma proportionsgrupp testas över två olika 
konjunkturlägen. 

 
 

Tabell III: Sammanfattning av skillnader i antaganden mellan proportionsgrupper 
 
Hypotes Test Variabel Resultat Signifikans 

 

HA T-test Diskonteringsränta Låg proportion > Mellan proportion Ej signifikant 

HA T-test Diskonteringsränta Hög proportion < Mellan proportion Signifikant 

HA
1 

U-test KGE Låg proportion < Mellan proportion Signifikant 

HA
1
 U-test KGE Hög proportion < Mellan proportion Ej signifikant 

HA
2 

Chi2-test Tidshorisont 
Tydligast skillnad för låg proportion vad 

gäller ej angiven tidshorisont 
Signifikant 

HA
3
 U-test Tillväxttakt Låg proportion < Mellan proportion Ej signifikant 

HA
3
 U-test Tillväxttakt Hög proportion < Mellan proportion Ej signifikant 

HA
4
 Chi2-test Indikationer Tydligast skillnad för låg proportion Signifikant 

 

 
 

Tabell IV: Sammanfattning av skillnader mellan proportionsgrupper där nedskrivningar skett 
 

Hypotes Test Variabel Resultat Signifikans 
 

HA
5
 U-test Nedskrivet GW Låg proportion > Mellan proportion Ej signifikant 

HA
5
 U-test Nedskrivet GW Hög proportion < Mellan proportion Ej signifikant 

HA
6
 T- test Diskonteringsränta Låg proportion < Mellan proportion Ej signifikant 

HA
6
 T- test Diskonteringsränta Hög proportion < Mellan proportion Ej signifikant 

HA
7
 U-test KGE Låg proportion < Mellan proportion Ej Signifikant 

HA
7
 U-test KGE Hög proportion < Mellan proportion Signifikant 

HA
8
 U-test Tillväxttakt Låg proportion < Mellan proportion Ej Signifikant 

HA
8
 U-test Tillväxttakt Hög proportion > Mellan proportion Ej Signifikant 

HA
9
 Chi2-test Tidshorisont Test ej genomförbart - 

HA
10

 Chi2-test Indikatorer Test ej genomförbart - 

 
 

Tabell V: Sammanfattning av skillnader i antaganden mellan hög- och lågkonjunktur 
 
Hypotes Test Proportion Variabel Resultat Signifikans 

 

HA
11 

U-test Hög Diskonteringsränta Högkonjunktur < Lågkonjunktur Ej signifikant 

HA
11

 U-test Låg Diskonteringsränta Högkonjunktur > Lågkonjunktur Ej signifikant 

HA
12

 U-test Hög KGE Högkonjunktur < Lågkonjunktur Ej signifikant 

HA
12

 U-test Låg KGE Högkonjunktur > Lågkonjunktur Ej signifikant 

HA
13

 U-test Hög Tillväxttakt Högkonjunktur > Lågkonjunktur Ej signifikant 

HA
13

 U-test Låg Tillväxttakt Högkonjunktur > Lågkonjunktur Ej signifikant 

HA
14

 Chi2-test Samtliga Tidshorisont Test ej genomförbart - 

HA
15

 Chi2-test Samtliga Indikationer Test ej genomförbart - 
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5. Diskussion och slutsatser 

 
I detta avslutande kapitel knyts resultat och analys samman med studiens syfte och 
problemformulering. Detta görs främst genom att de mest framträdande delarna i 
resultatet vidareanalyseras där även möjliga konsekvenser av belysta samband 
diskuteras. Slutligen diskuteras även studiens bidrag till teorin och förslag på fortsatt 
forskning. 

 
Syftet med denna studie har varit att synliggöra eventuella samband mellan företagens 
antaganden och goodwillstorlekar i förhållande till eget kapital. Vidare ämnades att 
anledningar och konsekvenser av dessa samband skulle förklaras och analyseras utifrån 
befintlig kunskap. Av resultaten och analysen har det framkommit att det finns redovisade 
antaganden som skiljer sig mellan företagen med avseende på dess goodwillproportion. 
Tydligheten och logiken kring sambanden mellan skillnaderna varierar dock beroende på 
vilka antaganden som mätts, vilka tidsperioder samt vilka grupper som ingår i mätningarna.  

 
Genomgången av tidigare forskning kring problematiken med goodwillhantering ger en bild 
av ett ifrågasättande av efterlevnaden av IAS/IFRS, vilket förefaller befogat med stöd av 
resultaten i denna studie. Forskningen som till stor del genomförts på börsbolag i Australien 
och USA vittnar om diskonteringsräntor vilka är marknadsmässigt tvivelaktiga, allt för 
optimistiskt tilltagna tillväxtprognoser, systematisk underlåtenhet att upplysa om antaganden, 
samt för få redovisade KGE. I Sverige har debatten till stor del handlat om svårigheterna som 
följt i kölvattnet efter implementeringen av IAS/IFRS varpå varningens finger höjts för att 
principbaserad redovisning faktiskt ger företagen utrymme för att parera kanske nödvändiga 
men likväl oönskade nedskrivningar. Samtidigt höjs röster för att goodwillvärdena ökar i 
snabbare takt sedan IAS/IFRS implementerades. De incitament som enligt bland andra 
Ramanna & Watts (2010 s. 29) leder till opportunistiska beteenden hos företagsledningar, 
menar Ekberg & Lorentzon (2007, s. 52-3) återfinns hos företag med stora goodwillposter.  

 
I resultatet av denna studie framgår det att närmare 40 observationer över alla fyra år har ett 
goodwillvärde motsvarande minst 90 procent av eget kapital. Denna grupp redovisar också en 
signifikant lägre genomsnittlig diskonteringsränta än vad de med 10-90 procent 
goodwillproportion gör. Detta är ett samband som tyder på att högt goodwillvärde utgör ett 
sådant incitament som Carlin & Finch (2008b, 2010) menar ligger till grund för 
opportunistiskt beteende vad gäller att undvika nedskrivningar. Vidare styrker även 
sambandet Ekberg & Lorentzons (2007, s. 52-3) farhågor, nämligen att företag med goodwill 
som överstiger eget kapital upprätthåller sitt höga värde med hjälp av lågt beräknade 
diskonteringsräntor. Följden av att använda låga diskonteringsräntor i en kassaflödesmodell är 
nämligen att nuvärdena av framtida kassaflöden, vilka utgör verkligt värde för goodwill, blir 
högre. 

 
Tester har även gjorts gällande redovisad diskonteringsränta och goodwillstorlek för de 
observationer där nedskrivningar faktiskt genomförts. Här fanns inga statistiskt säkerställda 
samband, men genomgående var medelvärdena för diskonteringsräntan högre än 
medelvärdena var i de fall då samtliga 177 observationer ingick i testet, vilket också styrker 
resonemang från teorin om opportunistiskt beteende vad gäller användande av låga räntor då 
nedskrivningar undviks.  
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Carlin, Finch & Ji (2010, s. 18) menar att sannolikheten för nedskrivning ökar då 
nuvärdesberäkning sker över många KGE. Resultatet från denna studie visade dock att företag 
med liten andel goodwill redovisade färre KGE än de övriga goodwillgrupperna, vilket i 
betraktelse av teorin kan se märkligt ut då de med liten andel goodwill skrivit ner procentuellt 
störst andel. Rimligen är det så att de med lite goodwill redovisar få KGE, just på grund av 
goodwillpostens ringa storlek. Företag med lite goodwill besitter rimligen inte samma 
incitament för att undvika nedskrivning, alltså opportunistiskt beteende, som företag med 
mycket goodwill gör. I ljuset av detta är det intressant att notera att företag med hög andel 
goodwill redovisade färre antal KGE än de med mellanstor proportion. Även om detta inte 
kunde statistiskt säkerställas är det intressant, då de med störst andel goodwill också borde ha 
flest KGE att fördela den på. Detta samband styrker att det skulle kunna finnas incitament för 
opportunistiskt beteende gällande KGE. Variabeln KGE är dock tvetydig och sambanden med 
goodwillstorlek är svårtolkade. Då hypotestest gjordes med företag som genomfört 
nedskrivningar uppstod det nämligen en signifikant skillnad, då företag med hög proportion 
goodwill redovisade färre KGE än de med mellanstor proportion. Detta försvårar förklaringen 
av sambanden då inga signifikanta skillnader borde uppstå enligt teorin, eftersom båda 
grupper har genomfört nedskrivningar. Detta skulle kunna innebära att KGE inte har den 
tydliga inverkan på opportunistiska beteenden som tidigare forskning gör gällande. Ytterligare 
en orsak till att slutsatserna gällande KGE är komplexa är att rapporterade antal KGE ökade 
mellan hög- och lågkonjunktur för företag med hög proportion goodwill. Detta hade förvisso 
inte varit något anmärkningsvärt om dessa företag varit de som också hade ökat sina 
nedskrivningar mest mellan konjunkturlägena. Istället var det företag med låg proportion som 
ökade nedskrivningarna mest då konjunkturen vände nedåt, samtidigt som dessa företag 
minskade antal rapporterade KGE. Komplexiteten består alltså delvis av att de företag som 
skrev ned mest också borde ökat antal rapporterade KGE, detta har inte skett vilket talar emot 
ett opportunistiskt beteende. Den andra delen av komplexiteten är att företag med hög 
proportion goodwill ändå rapporterar färre KGE än de med mellanstor proportion dock utan 
signifikans, vilket till vis del talar för opportunistiskt beteende.   

 
Både tillväxttakt och procentuellt nedskriven goodwill följer resonemangen kring vad gäller 
att företag med hög proportion goodwill skulle ha större incitament för att undvika 
nedskrivningar än företag med låg proportion. Denna analys försvåras och försvagas dock av 
bristen på signifikanta samband. För tillväxttakt beror detta troligen på bortfall. Ej redovisade 
uppgifter beskrivs som ett problem för tillförlitligheten i nedskrivningsprövningarna, men 
huruvida de utelämnats på grund av bristande kompetens, komplext regelverk eller 
underlåtenhet från företagsledningarna går bortom undersökningen för denna studie. 
Bidragande orsak till att statistisk signifikans inte går att få för gjorda nedskrivningar är 
troligen bristen på antal observationer.  

 
Angivna indikationer och tidshorisonter i samband med nedskrivningsprövningar gav ett 
förvånande resultat, eftersom företag med minst andel goodwill var de som mest frekvent 
undanlät att redovisa dessa antaganden. Då Carlin, Finch & Ford (2007, s. 22) menar att 
systematisk underlåtenhet att redovisa antaganden antingen kan bero på opportunistiskt 
beteende eller vara ett resultat av ett komplext regelverk, ses det sistnämnda som mer troligt. 
Anledningen till detta är dels att företag med låg andel goodwill skriver ner mer än övriga 
grupper samtidigt som variabler såsom diskonteringsränta och KGE, vilka har en mer direkt 
effekt på nuvärdesberäkningen, tyder på att företag med låg andel goodwill saknar incitament 
för ett opportunistiskt beteende vad gäller att undvika nedskrivningar.     
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Studiens problemformulering har varit hur företagens antaganden skiljer sig med avseende på 
goodwillpostens storlek. Dessa skillnader, samband samt orsakerna till dem har diskuterats 
ovan och har genom studien besvarats av hypotestester utifrån tre infallsvinklar. Hypotestester 
har utförts för samtliga observationer, vars egenskaper har varit att möjliggöra generella 
slutsatser kring problemställningen och även syftet. Ytterligare infallsvinklar har varit att 
studera samma eller liknande samband och skillnader med avseende på konjunkturläge samt 
rensat för observationer utan gjorda nedskrivningar. Om generella slutsatser kan dras från 
samtliga observationer, bidrar ytterligare infallsvinklar till att styrka generaliseringarna 
alternativt ifrågasätta dem. I tabell VI återges de samband och skillnader som framkommit för 
denna studie.  
 

Tabell VI: Sammanfattning de skillnader som framkommit i denna studie 
 

Diskonteringsränta 
 

Variabeln som tydligast styrker ett opportunistiskt beteende för 
företag med hög proportion, eftersom dessa uppvisar genomsnittligt 
lägre medelvärde. Ingen signifikant skillnad mellan låg och 
mellanstor proportion. Utan signifikant testat samband framstår 
medelvärdet vara genomgående högre för samtliga 
proportionsgrupper då nedskrivning genomförts. 
 

KGE Svårtolkad variabel vad gäller opportunistiskt beteende. Signifikanta 
skillnader är att låg proportion generellt redovisar minst antal KGE, 
medan hög proportion redovisar färre KGE än mellanstor proportion i 
de fall nedskrivningar gjorts. Hög proportion visar ökat antal KGE i 
lågkonjunktur, trots minst nedskrivningar. Sammantaget tyder inte 
alla resultat på att opportunistiskt beteende går att härleda från KGE.  
   

Tillväxttakt Inga signifikanta skillnader för denna variabel. Samband utan 
signifikans visar dock på att låg proportion tenderar att redovisa lägre 
tillväxttakt än högproportion. Antydan på opportunistiskt beteende för 
företag med hög proportion. Många bortfall för variabeln.   
 

Tidshorisont Signifikanta samband mellan skillnaderna för variabeln. Tydligast 
skillnad var att låg proportion inte angav någon tidshorisont i 
jämförelse med övriga proportioner. Underlåtenhet att redovisa 
antaganden kan förklaras som opportunistiskt beteende alternativt 
frukten av komplext regelverk. Med avseende på resultaten från ovan 
variabler är opportunistiskt beteende för låg proportion mindre troligt. 
  

Indikationer Signifikanta samband mellan skillnaderna för variabeln. Likt 
tidshorisont är den tydligaste skillnaden att låg proportion i flest fall 
inte angett några indikatorer. Resultatet tolkas på samma vis som för 
tidshorisont. 
 

Nedskrivet goodwill För samtliga observationer tenderar större nedskrivningar ske för låg 
proportion och minst nedskrivningar för hög proportion. Skillnaden 
mellan hög- och lågkonjunktur är marginell, förutom för låg 
proportion där skillnaden var relativt stor. Detta talar för 
opportunistiskt beteende för företag med stor proportion goodwill. 
Dock fanns ingen signifikans. 
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Då företag med hög proportion goodwill har genomfört minst nedskrivningar, redovisat färre 
KGE än företag med mellanstor proportion, redovisat lägre genomsnittlig diskonteringsränta 
och lägre genomsnittlig tillväxt, är det också en rimlig slutsats att det existerar skillnader 
mellan antaganden i samband med nedskrivningsprövningar och storlek på goodwillinnehav. 
En aspekt som bör beaktas kring de slutsatser som görs i denna studie är den metodologiska 
aspekten. I studien tas nämligen ingen hänsyn till företagens branschtillhörighet och de 
specifika omständigheter som råder kring olika branscher. Denna aspekt skulle kunna beaktas 
genom att förutom genomföra tester med avseende på goodwillstorlek även testa med 
avseende på branschtillhörighet. Detta skulle dock kräva ett större urval, då signifikansen för 
denna studie blev lidande på grund av bortfall trots 177 observationer. Å andra sidan har 
företag från samtliga branscher som finns representerade på Large Cap ingått i denna studie, 
varför det bör vara rimligt att generalisera resultaten för dessa bolag och även för samtliga 
börsnoterade bolag. Ytterligare en anledning till att generalisering bland samtliga 
börsnoterade bolag rimligen borde vara möjlig är att resultaten i denna studie går att härleda 
till det aktuella debattklimatet samt aktuell forskning.  

 
Syftet med den principbaserade redovisning som IAS/IFRS innebär, är harmonisering mellan 
olika länders redovisningstraditioner och på lång sikt en globalt normerande 
redovisningsstandard. I föreställningsramen för IFRS framgår de kvalitativa egenskaper vilka 
ligger till grund för de standarder som utformas och utifrån vilka tolkningar bör ske då 
standarderna tillämpas. Bland dessa kvalitativa egenskaper är tillförlitlighet, relevans, 
begriplighet och jämförbarhet viktiga begrepp. Resultaten av denna studie visar dock att det 
finns mer att önska av redovisningen av goodwill, då det i dagsläget kan ifrågasättas huruvida 
dessa kvalitativa egenskaper uppfylls. Anledningen är att det i denna studie framkommit att 
det finns skillnader i antaganden såsom exempelvis diskonteringsränta och tillväxttakter, vilka 
har direkt påverkan på värdet av framtida kassaflöden. Det bör förvisso diskuteras huruvida 
skillnaderna i antaganden kan bero på faktorer såsom branschtillhörighet och ekonomiska 
nyckeltal. Indelning efter goodwillproportion skulle även kunna medföra att omständigheter 
som inte är beaktade i denna studie, men som skulle kunna ha påverkan på antagandena, blir 
skevt fördelade.   Även om det skulle kunna finnas skäl till varför antaganden varierar i 
samband med nedskrivningsprövningar, tyder resultaten i denna studie på att opportunistiska 
beteenden möjliggörs genom princip och tolkningsbaserad redovisning. Alternativet till 
nedskrivningsprövningar skulle vara en återgång till avskrivning enligt plan för goodwill, 
vilket inte skulle fungera i enlighet med IAS/IFRS och regelverkets strävan efter redovisning 
till verkligt värde. Istället hade tydligare vägledning i samband med tolkningssituationer varit 
att föredra. Subjektiva bedömningar kommer dock alltid vara ett inslag då verkligt värde ska 
fastställas genom beräkningar då fungerande marknader saknas. I detta bör revisorerna spela 
en viktig roll och från offentligt håll bör det ifrågasättas varför opportunistiska beteenden inte 
motverkas då dessa per de facto hämmar redovisning av verkliga värden i och med att 
nedskrivningar undviks. Risken är annars att de kvalitativa egenskaperna, relevans, 
tillförlitlighet, begriplighet och jämförbarhet blir svåruppnådda, i alla fall vad gäller 
goodwillposten.  

 

 

 

 



48 

 

5.1 Studiens teoretiska bidrag  

 

Tidigare studier inom området har till stor del behandlat antaganden i samband med 
nedskrivningsprövningar med avseende på opportunism i syfte att undvika nedskrivningar. 
Förvisso har belägg framkommit för att företag som vill undvika nedskrivningar också 
tenderar att göra detta med hjälp av subjektiviteten i samband med 
nedskrivningsprövningarna. Forskningen har dock fokuserat på nedskrivningarna, eller brist 
på nedskrivningarna, snarare än vilka som kan tänkas systematiskt uppvisa opportunistiska 
beteenden. Denna studie har belyst samband mellan redovisade antaganden och 
goodwillstorlekar. Genom att identifiera goodwillstorleken som ett potentiellt incitament för 
underlåtenhet alternativt opportunistiskt beteende har denna studie bidragit till befintlig 
forskning. 
 
Vidare har det i den svenska debatten framkommit inlägg i linje med resultaten av denna 
studie. Dessa inlägg har dock främst handlat om enskilda företag och dess konservativa 
antaganden i samband med nedskrivningsprövningar. För praktiskt bruk blir då denna studie 
ett inlägg i debatten, vilket kan vara av intresse för de som menar att bolag med mycket 
goodwill i generell mening har incitament för opportunistiska antaganden.  
 
Vidare borde denna studie även vara av intresse ur ett externt granskande perspektiv, då 
revisionsbyråer, investerare och granskande myndigheter bör ha ett intresse av att 
opportunistiska beteenden motarbetas.     
 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 

 
Denna studie har testat företagens antaganden i samband med (a) samtliga år, (b) mellan hög- 
och lågkonjunkturåren, samt (c) genomförda nedskrivningar. Beträffande punkt (a) får det 
anses att den empiri som kunde insamlas var fullständig och väl lämpad för att genomföra 
hypotestester. Regelverket kring IFRS har varit i bruk under endast några år, vilket potentiellt 
skulle kunna medföra att skillnader i antaganden med avseende på goodwillproportion i 
framtiden är tydligare att urskilja.  
 
Eftersom relativt få företag genomfört nedskrivningar under de studerade åren skulle det vara 
av intresse att söka utöka urvalet, för att på ett djupare och mer tillförlitligt sätt undersöka 
skillnader i antaganden med avseende på goodwillproportion. Detta skulle potentiellt kunna 
öka kunskapsnivån kring huruvida hög goodwillproportion leder till opportunistiskt beteende.  

 
I denna studie har det noterats att företag vars goodwillproportion är relativt låg undviker att 
redovisa antaganden kring tidshorisont och indikationer. Detta kan förslagsvis ingå i en 
framtida studie där anledningen till detta studeras. Likaså skulle en liknande studie med 
tillägg för de observerade bolagens ekonomiska förhållanden bidra till djupare förståelse av 
uppkomna samband.   
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Appendix 1: Tidigare studier 

 



 

 

 



 

 

Appendix 2: Hypoteser 

 
Undersökningsmodell 1: Skillnader i antaganden mellan proportionsgrupperna, samtliga år 

 
H0: Det finns ingen skillnad i angivna diskonteringsräntor med avseende på 
proportionsgrupp.  

 
HA: Det finns en skillnad mellan angivna diskonteringsräntor med avseende på 
proportionsgrupp 

 
H0

1: Det finns ingen skillnad i antal angivna kassagenererande enheter med avseende på 
proportionsgrupp.  

 
HA

1: Det finns en skillnad i antal angivna kassagenererande enheter med avseende på 
proportionsgrupp. 

 
H0

2: Det finns ingen skillnad i angivna tidshorisont med avseende på proportionsgrupp.  
 

HA
2: Det finns en skillnad i angivna tidshorisonter med avseende på proportionsgrupp 
 

H0
3: Det finns ingen skillnad i angivna tillväxttakter med avseende på proportionsgrupp.  
 

HA
3: Det finns en skillnad i angivna tillväxttakter med avseende på proportionsgrupp 
 

H0
4: Det finns ingen skillnad i angivna indikationer med avseende på proportionsgrupp.  
 

HA
4: Det finns en skillnad i angivna indikationer med avseende på proportionsgrupp 
 

Undersökningsmodell 1: Skillnader i nedskrivningar och antaganden mellan proportionsgrupperna, i de 
fall nedskrivning skett 

 
H0

5: Det finns ingen skillnad i nedskrivet goodwill med avseende på proportionsgrupp i de 
fall då nedskrivning gjorts. 

 
HA

5: Det finns en skillnad i nedskrivet goodwill med avseende på proportionsgrupp i de fall 
då nedskrivning gjorts 

 
H0

6: Det finns ingen skillnad i angivna diskonteringsräntor med avseende på 
proportionsgrupp i de fall då nedskrivning gjorts  

 
HA

6: Det finns en skillnad i angivna diskonteringsräntor med avseende på proportionsgrupp i 
de fall då nedskrivning gjorts 

 
H0

7: Det finns ingen skillnad i angivna kassagenererande enheter med avseende på 
proportionsgrupp i de fall då nedskrivning gjorts  

 
HA

7: Det finns en skillnad i angivna kassagenererande enheter med avseende på 
proportionsgrupp i de fall då nedskrivning gjorts  

 



 

 

H0
8: Det finns ingen skillnad i angivna tillväxttakter med avseende på proportionsgrupp i de 

fall då nedskrivning gjorts 
 

HA
8: Det finns en skillnad i angivna tillväxttakter med avseende på proportionsgrupp i de fall 

då nedskrivning gjorts 
 

H0
9: Det finns ingen skillnad i angivna tidshorisonter med avseende på proportionsgrupp i de 

fall då nedskrivning gjorts 
 

HA
9: Det finns en skillnad i angivna tidshorisonter med avseende på proportionsgrupp i de 

fall då nedskrivning gjorts 
 

H0
10: Det finns ingen skillnad i angivna indikationer med avseende på proportionsgrupp i de 

fall då nedskrivning gjorts 
 

HA
10: Det finns en skillnad i angivna indikatorer med avseende på proportionsgrupp i de fall 

då nedskrivning gjorts 
 

Undersökningsmodell 2: Skillnader i antaganden mellan hög- och lågkonjunktur 
 
H0

11: Det finns ingen skillnad i angivna diskonteringsräntor inom den specifika 
proportionsgruppen mellan hög- och lågkonjunktur 
 
HA

11: Det finns en skillnad i angivna diskonteringsräntor inom den specifika 
proportionsgruppen mellan hög- och lågkonjunktur. 

 
H0

12: Det finns ingen skillnad i angivna kassagenererande enheter inom den specifika 
proportionsgruppen mellan hög- och lågkonjunktur 

 
HA

12: Det finns en skillnad i antal angivna kassagenererande enheter inom den specifika 
proportionsgruppen mellan hög- och lågkonjunktur 

 
H0

13: Det finns ingen skillnad i angivna tillväxttakter inom den specifika proportionsgruppen 
mellan hög- och lågkonjunktur. 

 
HA

13: Det finns en skillnad i angivna tillväxttakter inom den specifika proportionsgruppen 
mellan hög- och lågkonjunktur 

 
H0

14: Det finns ingen skillnad i angivna tidshorisonter inom den specifika proportionsgruppen 
mellan hög- och lågkonjunktur. 

 
HA

14: Det finns en skillnad i angivna tidshorisonter inom den specifika proportionsgruppen 
mellan hög- och lågkonjunktur. 

 
H0

15: Det finns ingen skillnad i angivna indikationer inom den specifika proportionsgruppen 
mellan hög- och lågkonjunktur. 

 
HA

15: Det finns en skillnad i angivna indikationer inom den specifika proportionsgruppen 
mellan hög- och lågkonjunktur. 



 

 

Appendix 3: Goodwillproportion och nedskrivningar 

 

2009 Goodwill 

Eget 

Kapital 

Andel GW av 

EK Nedskrivet Nedskrivet/GW 

Alfa Laval 6143 12229 50,2 % 0 0,000 % 

Assa Abloy 20333 19334 105,5 % 64 0,314 % 

AstraZeneca 69223 145747 47,5 % 0 0,000 % 

Atlas Copco 8254 25671 32,2 % 16 0,193 % 

Axfood 1539 2635 58,4 % 0 0,000 % 

Boliden 3328 16257 20,5 % 0 0,000 % 

Electrolux 2274 18841 12,1 % 0 0,000 % 

Elekta 2224 3244 68,6 % 0 0,000 % 

Ericsson 27375 141027 19,4 % 0 0,000 % 

Getinge 14228 12562 113,3 % 0 0,000 % 

Hakon Invest 712 10218 7,0 % 0 0,000 % 

Handelsbanken 6759 83088 8,1 % 0 0,000 % 

Hennes & Mauritz 424 40163 1,1 % 0 0,000 % 

Hexagon 10196 12484 81,7 % 0 0,000 % 

Husqvarana 6461 12126 53,3 % 0 0,000 % 

JM 62 3668 1,7 % 0 0,000 % 

Kinnevik 836 41675 2,0 % 0 0,000 % 

Latour 962 9956 9,7 % 0 0,000 % 

Lindab 2922 3003 97,3 % 0 0,000 % 

Meda 13260 13664 97,0 % 0 0,000 % 

MIC 3836 16170 23,7 % 0 0,000 % 

Moderna Times 5239 5680 149,5 % 3252 38,299 % 

NCC 1750 7685 22,8 % 0 0,000 % 

Nordea 29470 224200 13,1 % 0 0,000 % 

Nokia 51710 147490 41,2 % 9080 14,937 % 

Oriflame Cosmetics 54 1581 3,4 % 0 0,000 % 

Ratos  18507 16802 110,1 % 0 0,000 % 

Saab  3457 10682 32,4 % 0 0,000 % 

Sandvik 11135 29957 37,7 % 154 1,364 % 

SCA  19147 67906 28,2 % 0 0,000 % 

Scania  1296 23303 5,6 % 0 0,000 % 

SEB  10829 99669 13,8 % 2969 21,518 % 

Seco Tools  227 2230 10,2 % 0 0,000 % 

Securitas  13558 8821 153,7 % 0 0,000 % 

Skanska  4363 20457 22,4 % 210 4,592 % 

SKF  2759 18280 15,5 % 67 2,371 % 

SSAB  19701 31002 63,5 % 0 0,000 % 

Stora Enso  2080 51830 4,0 % 0 0,000 % 

Swedbank  15368 89974 18,4 % 1191 7,192 % 



 

 

Swedish Match 2609 903 288,9 % 0 0,000 % 

Tele2  10179 28465 35,8 % 5 0,049 % 

TeliaSonera 85737 142499 60,2 % 4 0,005 % 

Tieto Corporation 4020 5180 77,6 % 0 0,000 % 

Trelleborg  10478 12361 84,8 % 0 0,000 % 

Volvo  23827 67034 35,5 % 0 0,000 % 

2008 Goodwill 

Eget 

Kapital 

Andel GW av 

EK Nedskrivet Nedskrivet/GW 

Alfa Laval 5383 10493 51,30 % 0 0,000 % 

Assa Abloy 20669 18838 109,72 % 0 0,000 % 

AstraZeneca 69118 112420 61,48 % 0 0,000 % 

Atlas Copco 8399 23768 35,34 % 0 0,000 % 

Axfood 1536 2259 67,99 % 0 0,000 % 

Boliden 3303 16131 20,48 % 0 0,000 % 

Electrolux 2095 16385 12,80 % 3 0,143 % 

Elekta  2390 2555 93,54 % 0 0,000 % 

Ericsson 24877 142084 17,51 % 0 0,000 % 

Getinge 12104 11319 106,94 % 0 0,000 % 

Hakon Invest 304 9515 3,19 % 0 0,000 % 

Handelsbanken 6499 74963 8,69 % 12 0,184 % 

Hennes & Mauritz 431 36950 1,17 % 0 0,000 % 

Hexagon 10522 12014 87,58 % 0 0,000 % 

Husqvarana 6788 8815 77,01 % 0 0,000 % 

JM 56 3241 1,73 % 0 0,000 % 

Kinnevik 799 23530 3,55 % 37 4,426 % 

Latour 913 7894 11,57 % 0 0,000 % 

Lindab 2972 3346 88,82 % 0 0,000 % 

Meda 14256 13290 107,27 % 0 0,000 % 

MIC 3551 11565 30,88 % 20 0,560 % 

Moderna Times 8798 8980 98,82 % 76 0,856 % 

NCC 1772 6865 26,28 % 32 1,774 % 

Nokia 62570 165100 37,90 % 0 0,000 % 

Nordea 21430 178030 12,04 % 10 0,047 % 

Oriflame Cosmetics 54 1289 4,19 % 0 0,000 % 

Ratos  17621 17290 102,45 % 92 0,519 % 

Saab  3438 9330 37,95 % 103 2,909 % 

Sandvik 9831 36725 26,77 % 0 0,000 % 

SCA  19374 67252 28,81 % 0 0,000 % 

Scania  1307 21938 6,02 % 13 0,985 % 

SEB  13692 83729 16,35 % 0 0,000 % 

Seco Tools  243 2603 9,34 % 0 0,000 % 

Securitas  14104 8501 165,91 % 0 0,000 % 

Skanska  4442 19249 23,08 % 0 0,000 % 

SKF  3119 20598 15,34 % 40 1,266 % 

SSAB  21105 35193 59,97 % 0 0,000 % 



 

 

Stora Enso  2080 56510 7,86 % 2360 53,153 % 

Swedbank  17308 86462 21,64 % 1403 7,498 % 

Swedish Match 3166 1381 229,25 % 0 0,000 % 

Tele2  11473 28201 46,73 % 1705 12,938 % 

TeliaSonera 84431 141448 59,69 % 0 0,000 % 

TietoEnator 3890 4840 80,37 % 0 0,000 % 

Trelleborg  10901 10238 106,48 % 0 0,000 % 

Volvo  24813 84640 29,32 % 0 0,000 % 

2007 Goodwill 

Eget 

Kapital 

Andel GW av 

EK Nedskrivet Nedskrivet/GW 

Alfa Laval 4459 7937 56,18 % 0 0,000 % 

Assa Abloy 17271 15668 110,23 % 0 0,000 % 

AstraZeneca 68908 104405 66,00 % 0 0,000 % 

Atlas Copco 7902 14640 53,98 % 0 0,000 % 

Axfood 1182 2152 54,93 % 0 0,000 % 

Boliden 3173 12932 24,54 % 0 0,000 % 

Electrolux 2024 16040 12,62 % 0 0,000 % 

Elekta  1973 1813 108,83 % 0 0,000 % 

Ericsson 22876 135052 16,94 % 0 0,000 % 

Getinge 8128 6623 122,72 % 0 0,000 % 

Hakon Invest 279 9796 2,85 % 0 0,000 % 

Handelsbanken 6032 74491 8,10 % 0 0,000 % 

Hexagon 9523 10046 94,79 % 0 0,000 % 

Husqvarana 5461 7389 73,91 % 0 0,000 % 

JM 60 3893 1,54 % 0 0,000 % 

Kinnevik 621 50267 1,24 % 0 0,000 % 

Latour 660 10140 6,51 % 0 0,000 % 

Lindab 2713 2969 91,38 % 0 0,000 % 

Meda 11584 9364 123,71 % 0 0,000 % 

MIC 1287 9578 13,44 % 0 0,000 % 

Moderna Times 2491 5875 43,05 % 38 1,503 % 

NCC 1651 7237 24,06 % 90 5,169 % 

Nordea 24080 171600 14,03 % 0 0,000 % 

Nokia 13840 173380 7,98 % 0 0,000 % 

Oriflame Cosmetics 54 1289 4,19 % 0 0,000 % 

Ratos  16225 13870 117,00 % 3 0,018 % 

Saab  3404 11008 30,92 % 0 0,000 % 

Sandvik 8933 29823 29,95 % 0 0,000 % 

SCA  18161 64279 28,25 % 0 0,000 % 

Scania  1221 24812 4,92 % 0 0,000 % 

SEB  12419 76719 16,19 % 0 0,000 % 

Seco Tools  157 2406 6,53 % 0 0,000 % 

Securitas  13794 8814 160,47 % 350 2,475 % 

Skanska  4584 20274 22,65 % 8 0,174 % 

SKF  2567 18355 13,99 % 0 0,000 % 



 

 

SSAB  30203 29145 103,63 % 0 0,000 % 

Stora Enso  5030 75480 15,96 % 7020 58,257 % 

Swedbank  18523 68323 27,11 % 0 0,000 % 

Swedish Match 2799 724 386,60 % 0 0,000 % 

Tele2  12603 26849 51,84 % 1315 9,448 % 

TietoEnator 4160 4780 95,40 % 400 8,772 % 

TeliaSonera 71172 127057 56,02 % 10 0,014 % 

Trelleborg  9381 10052 93,32 % 0 0,000 % 

Volvo  19969 82781 24,12 % 0 0,000 % 

2006 Goodwill 

Eget 

Kapital 

Andel GW av 

EK Nedskrivet Nedskrivet/GW 

Alfa Laval 3706 6831 54,3 % 0 0,000 % 

Assa Abloy 16683 13645 122,3 % 0 0,000 % 

AstraZeneca 7679 107912 7,1 % 0 0,000 % 

Atlas Copco 2571 32708 7,9 % 0 0,000 % 

Axfood 1131 2420 46,7 % 0 0,000 % 

Boliden 3049 16089 19,0 % 0 0,000 % 

Electrolux 1981 13194 15,0 % 0 0,000 % 

Elekta  1586 1863 85,1 % 0 0,000 % 

Ericsson 6824 120895 5,6 % 0 0,000 % 

Getinge 4707 5516 85,3 % 0 0,000 % 

Hakon Invest 101 8650 1,2 % 0 0,000 % 

Handelsbanken 9425 66226 14,2 % 0 0,000 % 

Hexagon 5973 8609 69,4 % 0 0,000 % 

Husqvarana 1780 6264 28,4 % 0 0,000 % 

JM 55 3590 1,5 % 0 0,000 % 

Kinnevik 621 34442 1,8 % 0 0,000 % 

Latour 529 10926 4,8 % 0 0,000 % 

Lindab 2616 2190 119,5 % 0 0,000 % 

Meda 5082 4297 118,3 % 0 0,000 % 

Millicom International 

Cellular 1373 4076 33,7 % 0 0,000 % 

Moderna Times 2103 5105 41,2 % 0 0,000 % 

NCC 1700 6870 25,0 % 20 1,163 % 

Nordea 22470 153220 14,7 % 0 0,000 % 

Nokia 5320 120600 4,4 % 0 0,000 % 

Oriflame Cosmetics 54 1289 4,2 % 0 0,000 % 

Ratos  9199 11814 79,4 % 178 1,898 % 

Saab  3294 10025 33,0 % 15 0,453 % 

Sandvik 5156 27198 19,1 % 34 0,655 % 

SCA  16997 58963 28,8 % 0 0,000 % 

Scania  1041 26134 4,0 % 0 0,000 % 

SEB  11668 67267 17,3 % 0 0,000 % 

Seco Tools  151 2221 6,8 % 0 0,000 % 

Securitas  14031 9603 146,5 % 41 0,291 % 



 

 

Skanska  4490 19337 23,2 % 0 0,000 % 

SKF  1572 19607 8,7 % 128 7,529 % 

Stora Enso  9070 79030 11,6 % 90 0,983 % 

Swedbank  13793 60277 22,9 % 0 0,000 % 

Swedish Match 1991 2290 86,9 % 0 0,000 % 

Tele2  18491 29123 74,8 % 3300 15,144 % 

TeliaSonera 62638 127717 49,0 % 5 0,008 % 

Tieto Corporation 4480 6260 71,6 % 0 0,000 % 

Trelleborg  8968 9687 94,2 % 157 1,721 % 

Volvo  8849 87188 10,1 % 0 0,000 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Appendix 4: Antaganden 

 

2009 KGE 

Tillväxt  

%  

Tidshorisont 

(kodad) 

Indikationer 

(kodad) 

Disk.ränta  

%  

Alfa Laval 2 - 3 3 10,93 

Assa Abloy 5 3 1 3 12,7 

AstraZeneca 1 - 3 3 11 

Atlas Copco 20 3 2 3 9,9 

Axfood 5 2 0 3 9 

Boliden 1 - 3 0 10 

Electrolux 4 2 1 3 11,5 

Elekta 6 - 3 0 10 

Ericsson 3 3 2 0 16,2 

Getinge 3 5,7 3 0 11,1 

Hakon Invest 4 - 2 0 13 

Handelsbanken 3 - 3 1 3,8 

Hennes & Mauritz 1 - 3 0 12 

Hexagon 1 - 2 0 9 

Husqvarana 2 - 1 0 9 

JM 1 2 1 3 11 

Kinnevik 3 2 0 0 11,7 

Latour 6 - 3 3 12,5 

Lindab 3 3 3 0 11,25 

Meda 3 0 1 1 12,6 

MIC 7 1,5 1 3 13 

Moderna Times 4 - 2 3 10 

NCC 3 1,5 2 3 12,2 

Nordea 8 4,5 2 3 12,2 

Nokia 3 2,7 0 3 12,4 

Oriflame Cosmetics 1 - 2 1 12,2 

Ratos  6 - 2 2 11,5 

Saab  8 - 2 3 12 

Sandvik 10 3 2 1 10 

SCA  6 3,5 3 3 8,4 

Scania  - 3,5 0 3 11 

SEB  6 3 2 3 14,9 

Seco Tools  2 - 0 0 9 

Securitas  4 2 2 3 9,7 

Skanska  8 2 1 3 9,1 

SKF  6 5,9 3 3 13 

SSAB  2 2 2 3 11,7 

Stora Enso  4 0 2 3 9,7 

Swedbank  25 6,2 2 3 12,1 



 

 

Swedish Match 9 1,5 2 3 10 

Tele2  9 1,5 2 0 12 

TeliaSonera 8 1,9 3 3 12,6 

Tieto Corporation 3 3,5 1 1 10 

Trelleborg  4 2 2 3 10,4 

Volvo  7 3 1 0 12 

2008 KGE 

Tillväxt  

%  

Tidshorisont 

(kodad) 

Indikationer 

(kodad) 

Disk.ränta  

%  

Alfa Laval 2 - 3 3 9,35 

Assa Abloy 5 3 1 1 9,4 

AstraZeneca 1 0 3 3 11 

Atlas Copco 21 5,5 2 3 11,8 

Axfood 5 2 2 3 9,1 

Boliden 1 - 3 1 10 

Electrolux 4 - 1 3 11,3 

Elekta  6 2 3 1 9 

Ericsson 3 3 2 3 16,2 

Getinge 3 5,3 3 3 10,3 

Hakon Invest 2 2,5 1 0 13 

Handelsbanken 4 2 2 1 5,5 

Hennes & Mauritz 1 2 3 0 12 

Hexagon 1 2 3 3 7,8 

Husqvarana 2 2 1 1 10 

JM 1 2 1 1 11 

Kinnevik 3 1,3 0 0 11,7 

Latour 4 3,8 3 3 11,1 

Lindab 3 3 2 3 8,3 

Meda 3 0 1 3 12,6 

MIC 7 1,5 1 3 13,4 

Moderna Times 4 - 2 3 - 

NCC 3 1,5 2 3 13,5 

Nokia 3 2,7 0 3 13,5 

Nordea 7 5 1 3 12,2 

Oriflame Cosmetics 1 - 2 1 - 

Ratos  6 - 2 3 12,2 

Saab  9 0 2 3 11 

Sandvik 10 2 2 1 10 

SCA  6 3,5 3 3 9,5 

Scania  - 3,5 0 3 11 

SEB  5 3,2 2 3 9,2 

Seco Tools  2 - 0 1 10 

Securitas  4 2 2 3 9,3 

Skanska  8 2 1 3 9,9 

SKF  6 2 1 3 13,25 

SSAB  2 2 2 3 12,3 



 

 

Stora Enso  9 0 2 3 13,4 

Swedbank  24 2 1 3 15,6 

Swedish Match 4 0,4 2 3 7,3 

Tele2  14 1 2 3 12 

TeliaSonera 8 1,8 2 3 11,8 

TietoEnator 3 6 2 1 11,5 

Trelleborg  4 2 2 3 10,4 

Volvo  7 3 1 1 12 

2007 KGE 

Tillväxt  

%  

Tidshorisont 

(kodad) 

Indikationer 

(kodad) 

Disk.ränta  

%  

Alfa Laval 2 - 3 3 10,74 

Assa Abloy 5 3 0 1 9,4 

AstraZeneca 1 - 3 1 12 

Atlas Copco 20 7 2 1 11,8 

Axfood 4 3 2 3 9,7 

Boliden 1 - 3 1 12 

Electrolux 4 3 1 3 12,4 

Elekta  7 - 3 1 10 

Ericsson 3 - 2 3 17,6 

Getinge 3 6,5 3 3 9,3 

Hakon Invest 1 2 1 0 12 

Handelsbanken 4 - 2 1 7,4 

Hexagon 1 2 2 3 9,1 

Husqvarana 2 - 1 1 10 

JM 1 2 1 1 11 

Kinnevik 2 2 0 0 13 

Latour 6 - 3 3 9 

Lindab 3 3 2 3 10,5 

Meda 3 1,5 1 3 9,3 

MIC 6 1,5 1 3 13 

Moderna Times 4 - 0 3 - 

NCC 2 1,5 2 3 12,2 

Nordea 7 5 1 3 11,9 

Nokia 3 2,8 0 3 12,7 

Oriflame Cosmetics 5 - 2 1 - 

Ratos  6 - 2 3 10,8 

Saab  9 2 2 3 12,2 

Sandvik 10 2 2 1 10 

SCA  6 3,5 3 3 9,9 

Scania  - 3,5 0 3 11 

SEB  5 3,2 2 3 12,2 

Seco Tools  1 3 0 3 10,6 

Securitas  5 2 2 3 9,2 

Skanska  8 2 1 3 9,3 

SKF  5 2,5 3 3 13,5 



 

 

SSAB  - - 0 0 - 

Stora Enso  8 0 2 3 12,3 

Swedbank  17 - 1 0 13,4 

Swedish Match 4 2 2 0 10,7 

Tele2  15 1,5 2 3 13,5 

TietoEnator 3 3 1 1 15 

TeliaSonera 5 1,5 2 3 14,7 

Trelleborg  4 2 2 0 10,4 

Volvo  7 3 1 1 12 

2006 KGE 

Tillväxt  

%  

Tidshorisont 

(kodad) 

Indikationer 

(kodad) 

Disk.ränta  

%  

Alfa Laval 2 - 3 3 10,6 

Assa Abloy 4 3 1 0 7,8 

AstraZeneca 1 - 3 0 12 

Atlas Copco 17 7 2 1 11,5 

Axfood 4 3 2 3 8 

Boliden 1 - 3 1 11 

Electrolux 4 5 1 3 12 

Elekta  5 - 3 1 10 

Ericsson 1 - 1 2 12 

Getinge 3 5,3 2 3 8,7 

Hakon Invest 1 2 1 0 10 

Handelsbanken 4 - 3 0 5,7 

Hexagon 1 2 2 0 9,45 

Husqvarana 2 0 1 0 10 

JM 2 2 1 1 11 

Kinnevik 2 2 0 0 9 

Latour 2 - 3 3 9 

Lindab 3 3 3 3 12 

Meda 2 3 1 1 12,6 

Millicom International 

Cellular 7 1,5 2 3 13 

Moderna Times 4 - 0 3 - 

NCC 2 1,5 2 3 12,2 

Nordea 7 5 0 0 10,1 

Nokia 3 - 0 3 18,5 

Oriflame Cosmetics 5 - 2 1 - 

Ratos  3 - 2 3 10,8 

Saab  8 2 2 3 12,5 

Sandvik 6 2 2 1 11 

SCA  7 3,5 2 3 9,9 

Scania  - - 0 3 11 

SEB  5 5,6 1 0 11,6 

Seco Tools  1 3 0 0 9,8 

Securitas  6 3 2 1 10 



 

 

Skanska  5 2 1 3 10,2 

SKF  6 - 0 0 17 

Stora Enso  7 0 2 2 12,2 

Swedbank  15 - 1 0 14,8 

Swedish Match 2 2 2 3 11 

Tele2  7 2 1 3 14 

TeliaSonera 6 2 2 3 10,1 

Tieto Corporation 3 3 1 1 14,6 

Trelleborg  4 2 2 3 9,7 

Volvo  6 3 1 1 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Appendix 5: Hypotestester 

 
H0: Det finns ingen skillnad i angivna diskonteringsräntor med avseende på 
proportionsgrupp.  

 
HA: Det finns en skillnad mellan angivna diskonteringsräntor med avseende på 
proportionsgrupp 

 

Group Statistics 

 

Andel N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Diskonteringsränt

a 

Hög proportion >90 % 32 10,473

4 

1,58623 ,28041 

Mellan proportion 10-90 

% 

102 11,391

4 

1,96226 ,19429 

 

 
 
 

Group Statistics 

 

Andel N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Diskonteringsränt

a 

Mellan proportion 10-90 

% 

102 11,391

4 

1,96226 ,19429 

Låg proportion <10 % 36 11,166

7 

2,58656 ,43109 

 

F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

Equal 
variances 
assumed

1,992 ,161 -2,409 132 ,017 -,91794 ,38107 -1,67172 -,16415

Equal 
variances 
not 
assumed

-2,691 63,424 ,009 -,91794 ,34114 -1,59957 -,23630

Diskonteri
ngsränta

Independent Samples TestLevene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means

  
95% Confidence 

Interval of the 



 

 

 
 
 
 

H0
1: Det finns ingen skillnad i antal angivna kassagenererande enheter med avseende på 

proportionsgrupp.  
 

HA
1: Det finns en skillnad i antal angivna kassagenererande enheter med avseende på 

proportionsgrupp. 
 

Ranks 

 

Andel N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

KG

E 

Mellan proportion 10-90 

% 

104 71,66 7453,00 

Hög proportion >90 % 33 60,61 2000,00 

Total 137   

 
 

Test Statistics
a 

 KGE 

Mann-Whitney U 1439,00

0 

Wilcoxon W 2000,00

0 

Z -1,404 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,160 

a. Grouping Variable: Andel 

 
 
 
 
 

F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

Equal 
variances 
assumed

,269 ,605 ,542 136 ,589 ,22471 ,41494 -,59586 1,04527

Equal 
variances 
not 
assumed

,475 49,949 ,637 ,22471 ,47285 -,72507 1,17449

Diskonteri
ngsränta

Independent Samples TestLevene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means

  
95% Confidence 

Interval of the 



 

 

Ranks 

 

Andel N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

KG

E 

Låg proportion <10 % 35 45,74 1601,00 

Mellan proportion 10-90 

% 

104 78,16 8129,00 

Total 139   

 

Test Statistics
a 

 KGE 

Mann-Whitney U 971,000 

Wilcoxon W 1601,00

0 

Z -4,148 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,000 

a. Grouping Variable: Andel 

 
 

H0
2: Det finns ingen skillnad i angivna tidshorisont med avseende på proportionsgrupp.  
 

HA
2: Det finns en skillnad i angivna tidshorisonter med avseende på proportionsgrupp 

 
 

 

Inget 
angivet

Upp till 5 
år

5 års 
prognos Över 5 år

Count 14 8 10 7 39

Expected 
Count

5,1 9,9 16,1 7,9 39,0

% within 
Andel

35,9% 20,5% 25,6% 17,9% 100,0%

Count 7 29 46 22 104

Expected 
Count

13,5 26,4 42,9 21,2 104,0

% within 
Andel

6,7% 27,9% 44,2% 21,2% 100,0%

Count 2 8 17 7 34

Expected 
Count

4,4 8,6 14,0 6,9 34,0

% within 
Andel

5,9% 23,5% 50,0% 20,6% 100,0%

Count 23 45 73 36 177

Expected 
Count

23,0 45,0 73,0 36,0 177,0

% within 
Andel

13,0% 25,4% 41,2% 20,3% 100,0%

Andel Låg proportion <10%

Mellan proportion 10-90%

Hög proportion >90%

Total

Tidshorisont

Total



 

 

 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 24,176
a 

6 ,000 

Likelihood Ratio 20,382 6 ,002 

Linear-by-Linear 

Association 

7,806 1 ,005 

N of Valid Cases 177   

a. 1 cells (8,3 %) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,42. 

 

 
H0

3: Det finns ingen skillnad i angivna tillväxttakter med avseende på proportionsgrupp.  
 

HA
3: Det finns en skillnad i angivna tillväxttakter med avseende på proportionsgrupp 
 

Ranks 

 

Andel N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Tillv

äxt 

Låg proportion <10 % 22 48,18 1060,00 

Mellan proportion 10-90 

% 

79 51,78 4091,00 

Total 101   

 
 

Test Statistics
a 

 Tillväxt 

Mann-Whitney U 807,000 

Wilcoxon W 1060,00

0 

Z -,522 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,602 

a. Grouping Variable: Andel 

 
 



 

 

Ranks 

 

Andel N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Tillv

äxt 

Mellan proportion 10-90 

% 

79 53,67 4240,00 

Hög proportion >90 % 27 53,00 1431,00 

Total 106   

 
 

Test Statistics
a 

 Tillväxt 

Mann-Whitney U 1053,00

0 

Wilcoxon W 1431,00

0 

Z -,100 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,920 

a. Grouping Variable: Andel 

 
 

H0
4: Det finns ingen skillnad i angivna indikationer med avseende på proportionsgrupp.  
 

HA
4: Det finns en skillnad i angivna indikationer med avseende på proportionsgrupp 
 



 

 

 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,330
a 

6 ,026 

Likelihood Ratio 14,198 6 ,027 

Linear-by-Linear 

Association 

4,996 1 ,025 

N of Valid Cases 177   

a. 3 cells (25,0 %) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,58. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inga 
angivna 

indikation
er

Intern 
informatio

n

Extern 
Informatio

n

Intern och 
extern 

informatio
n

Count 13 12 1 13 39

Expected 
Count

7,5 8,4 ,7 22,5 39,0

% within 
Andel

33,3% 30,8% 2,6% 33,3% 100,0%

Count 15 18 1 70 104

Expected 
Count

20,0 22,3 1,8 59,9 104,0

% within 
Andel

14,4% 17,3% 1,0% 67,3% 100,0%

Count 6 8 1 19 34

Expected 
Count

6,5 7,3 ,6 19,6 34,0

% within 
Andel

17,6% 23,5% 2,9% 55,9% 100,0%

Count 34 38 3 102 177

Expected 
Count

34,0 38,0 3,0 102,0 177,0

% within 
Andel

19,2% 21,5% 1,7% 57,6% 100,0%

Mellan proportion 10-90%

Hög proportion >90%

Total

Indikationer

Total

Andel Låg proportion <10%



 

 

H0
5: Det finns ingen skillnad i nedskrivet goodwill med avseende på proportionsgrupp i de 

fall då nedskrivning gjorts. 
 
HA

5: Det finns en skillnad i nedskrivet goodwill med avseende på proportionsgrupp i de fall 
då nedskrivning gjorts 
 

Ranks 

 

Andel N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Nedskrivet goodwill Mellan proportion 10-90 

% 

30 20,27 608,00 

Hög proportion >90 % 9 19,11 172,00 

Total 39   

 

Test Statistics
b 

 Nedskrivet_

GW_ % 

Mann-Whitney U 127,000 

Wilcoxon W 172,000 

Z -,267 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,790 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 

,806a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Andel 

 

Ranks 

 

Andel N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Nedskrivet goodwill Låg proportion <10 % 5 21,40 107,00 

Mellan proportion 10-90 

% 

30 17,43 523,00 

Total 35   

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Test Statistics
b 

 Nedskrivet_

GW_ % 

Mann-Whitney U 58,000 

Wilcoxon W 523,000 

Z -,801 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,423 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 

,448a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Andel 

 
H0

6: Det finns ingen skillnad i angivna diskonteringsräntor med avseende på 
proportionsgrupp i de fall då nedskrivning gjorts  

 
HA

6: Det finns en skillnad i angivna diskonteringsräntor med avseende på proportionsgrupp i 
de fall då nedskrivning gjorts 

 

Group Statistics 

 

Andel N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Diskonteringsränt

a 

Mellan proportion 10-90 

% 

29 12,174

1 

1,62000 ,30083 

Hög proportion >90 % 8 11,200

0 

1,96323 ,69411 

 

 

 

 

 

 

 
 

F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

Equal 
variances 
assumed

,777 ,384 1,440 35 ,159 ,97414 ,67659 -,39941 2,34769

Equal 
variances 
not 
assumed

1,288 9,790 ,227 ,97414 ,75649 -,71634 2,66462

Diskonteri
ngsränta

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means

  
95% Confidence 

Interval of the 



 

 

Group Statistics 

 

Andel N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Diskonteringsränta Mellan proportion 10-90 % 29 12,174

1 

1,62000 ,30083 

Låg proportion <10 % 5 11,720

0 

4,18055 1,86960 

 

 
 
 

H0
7: Det finns ingen skillnad i angivna kassagenererande enheter med avseende på 

proportionsgrupp i de fall då nedskrivning gjorts  
 

HA
7: Det finns en skillnad i angivna kassagenererande enheter med avseende på 

proportionsgrupp i de fall då nedskrivning gjorts  
 

Ranks 

 

Andel N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

KG

E 

Mellan proportion 10-90 

% 

30 22,23 667,00 

Hög proportion >90 % 9 12,56 113,00 

Total 39   

Test Statistics
b 

 KGE 

Mann-Whitney U 68,000 

Wilcoxon W 113,00

0 

Z -2,250 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,024 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 

,025a 

F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

Equal 
variances 
assumed

5,441 ,026 ,443 32 ,661 ,45414 1,02504 -1,63380 2,54208

Equal 
variances 
not 
assumed

,240 4,209 ,822 ,45414 1,89365 -4,70191 5,61018

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means

  
95% Confidence 

Interval of the 

Diskonteri
ngsränta



 

 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Andel 

Ranks 

 

Andel N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

KG

E 

Låg proportion <10 % 4 13,25 53,00 

Mellan proportion 10-90 

% 

30 18,07 542,00 

Total 34   

 

Test Statistics
b 

 KGE 

Mann-Whitney U 43,000 

Wilcoxon W 53,000 

Z -,915 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,360 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 

,392a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Andel 

 
H0

8: Det finns ingen skillnad i angivna tillväxttakter med avseende på proportionsgrupp i de 
fall då nedskrivning gjorts 

 
HA

8: Det finns en skillnad i angivna tillväxttakter med avseende på proportionsgrupp i de fall 
då nedskrivning gjorts 
 
 
 
 
 
 

Ranks 

 

Andel N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Tillv

äxt 

Mellan proportion 10-90 

% 

27 15,31 413,50 

Hög proportion >90 % 5 22,90 114,50 

Total 32   



 

 

Test Statistics
b 

 Tillväxt 

Mann-Whitney U 35,500 

Wilcoxon W 413,50

0 

Z -1,702 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,089 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 

,098a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Andel 

 

Ranks 

 

Andel N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Tillv

äxt 

Låg proportion <10 % 4 13,88 55,50 

Mellan proportion 10-90 

% 

27 16,31 440,50 

Total 31   

 

Test Statistics
b 

 Tillväxt 

Mann-Whitney U 45,500 

Wilcoxon W 55,500 

Z -,511 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,610 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 

,629a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Andel 

 
H0

9: Det finns ingen skillnad i angivna tidshorisonter med avseende på proportionsgrupp i de 
fall då nedskrivning gjorts 

 
HA

9: Det finns en skillnad i angivna tidshorisonter med avseende på proportionsgrupp i de 
fall då nedskrivning gjorts 
 
 

 



 

 

H0
10: Det finns ingen skillnad i angivna indikationer med avseende på proportionsgrupp i de 

fall då nedskrivning gjorts 
 

HA
10: Det finns en skillnad i angivna tidshorisonter med avseende på proportionsgrupp i de 

fall då nedskrivning gjorts 
 

 
CHI2-test: Skillnad i tidshorisont & indikationer 

 
Ej genomförbart då antalet cells där expected count understiger 5 är för många.  

 
Antal cells som understiger 5:  Tidshorsiont: 9 (75 %) Indikationer: 10 (83 %) 

 
 
H0

11: Det finns ingen skillnad i angivna diskonteringsräntor inom den specifika 
proportionsgruppen mellan hög- och lågkonjunktur 

 
HA

11: Det finns en skillnad i angivna diskonteringsräntor inom den specifika 
proportionsgruppen mellan hög- och lågkonjunktur 
 
 
 

Ranks 

 

 N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Diskonteringsränt

a 

Hög proportion (>90 %) i 

högkonjunktur 

16 15,22 243,50 

Hög proportion (>90 %) i 

lågkonjunktur 

16 17,78 284,50 

Total 32   

Test Statistics
b 

 Diskontering

sränta 

Mann-Whitney U 107,500 

Wilcoxon W 243,500 

Z -,774 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,439 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 

,445a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Andel_HögLåg 

 



 

 

Ranks 

 

 N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Diskonteringsränt

a 

Låg proportion (<10 %) i 

högkonjkunktur 

19 17,71 336,50 

Låg proportion (<10 %) i 

lågkonjunktur 

17 19,38 329,50 

Total 36   

 
 

 

 
 
H0

12: Det finns ingen skillnad i angivna kassagenererande enheter inom den specifika 
proportionsgruppen mellan hög- och lågkonjunktur 

 
HA

12: Det finns en skillnad i antal angivna kassagenererande enheter inom den specifika 
proportionsgruppen mellan hög- och lågkonjunktur 
 

 

Ranks 

 

 N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

KG

E 

Hög proportion (>90 %) i 

högkonjunktur 

16 15,59 249,50 

Hög proportion (>90 %) i 

lågkonjunktur 

17 18,32 311,50 

Total 33   

 

Test Statistics
b 

 Diskontering

sränta 

Mann-Whitney U 146,500 

Wilcoxon W 336,500 

Z -,479 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,632 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 

,639a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Andel_HögLåg 



 

 

Test Statistics
b 

 KGE 

Mann-Whitney U 113,50

0 

Wilcoxon W 249,50

0 

Z -,836 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,403 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 

,423a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Andel_HögLåg 

 
 
 
 

Ranks 

 

 N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

KG

E 

Låg proportion (<10 %) i 

högkonjkunktur 

19 18,08 343,50 

Låg proportion (<10 %) i 

lågkonjunktur 

16 17,91 286,50 

Total 35   

 

Test Statistics
b 

 KGE 

Mann-Whitney U 150,50

0 

Wilcoxon W 286,50

0 

Z -,051 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,959 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 

,961a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Andel_HögLåg 

 



 

 

H0
13: Det finns ingen skillnad i angivna tillväxttakter inom den specifika proportionsgruppen 

mellan hög- och lågkonjunktur. 
 

HA
13: Det finns en skillnad i angivna tillväxttakter inom den specifika proportionsgruppen 

mellan hög- och lågkonjunktur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ranks 

 

 N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Tillvä

xt 

Hög proportion (>90 %) i 

högkonjunktur 

14 15,57 218,00 

Hög proportion (>90 %) i 

lågkonjunktur 

13 12,31 160,00 

Total 27   

Test Statistics
b 

 Tillväxt 

Mann-Whitney U 69,000 

Wilcoxon W 160,00

0 

Z -1,118 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,264 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 

,302a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Andel_HögLåg 

Ranks 

 

 N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Tillvä

xt 

Låg proportion (<10 %) i 

högkonjkunktur 

11 13,36 147,00 

Låg proportion (<10 %) i 

lågkonjunktur 

11 9,64 106,00 

Total 22   



 

 

Test Statistics
b 

 Tillväxt 

Mann-Whitney U 40,000 

Wilcoxon W 106,00

0 

Z -1,441 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,150 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 

,193a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Andel_HögLåg 

 

 
H0

14: Det finns ingen skillnad i angivna tidshorisonter inom den specifika proportionsgruppen 
mellan hög- och lågkonjunktur. 

 
HA

14: Det finns en skillnad i angivna tidshorisonter inom den specifika proportionsgruppen 
mellan hög- och lågkonjunktur. 

 
Testet ej genomförbart då antal observationer som understiger expected counts 5 är för många 

 
 

Chi-Square Tests: Hög proportion i högkonjunktur mot lågkonjunktur 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,202a 3 ,532 

Likelihood Ratio 2,975 3 ,396 

Linear-by-Linear 

Association 

1,090 1 ,297 

N of Valid Cases 34   

a. 6 cells (75,0 %) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,00. 

 
 
H0

15: Det finns ingen skillnad i angivna indikationer inom den specifika proportionsgruppen 
mellan hög- och lågkonjunktur. 

 
HA

15: Det finns en skillnad i angivna indikationer inom den specifika proportionsgruppen 
mellan hög- och lågkonjunktur. 

 
Test ej genomförbart. Se svar från föregående hypotes. 


