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Goodwill har sedan länge varit ett kontroversiellt ämne. Genom införandet av det nya 
internationella regelverket IFRS kom hanteringen av goodwill att förändras. Istället för att 
göra årliga nedskrivningar ska nu goodwillposten hos börsnoterade företag på minst årlig 
basis genomgå en nedskrivningsprövning, för att se om ett nedskrivningsbehov föreligger. 
Detta har emellertid mottagit viss kritik, då det anses vara subjektiva bedömningar som ligger 
till grund. En följd av detta skulle således kunna vara att företag medvetet undviker 
nedskrivningar.  

Kritik riktas även mot de höga goodwillposter som svenska företag redovisar. Trots den 
globala kris som världen har befunnit sig i sedan 2007 förefaller det som att goodwill hos 
svenska företag inte har påverkats i en negativ riktning. Detta kritiseras öppet av 
praktiserande ekonomer, samt strider mot tidigare forskning inom ämnet. Studier har funnit 
att makroekonomiska faktorer såsom lågkonjunktur bör leda till sänkta nivåer av goodwill, då 
en nedskrivning sannolikt bör vara aktuell.  

För att kunna studera de fulla effekterna av en lågkonjunktur bör vidare, enligt forskning, en 
viss tidsfördröjning ha ägt rum. Detta åskådliggjorde ett forskningsgap över svensk ekonomi, 
och således något som denna uppsats ämnar fylla. Genom att studera årsredovisningar från 36 
stycken svenska företag noterade på Large Cap-listan, granskades företagens andel goodwill 
av eget kapital. En jämförelse av goodwillposten innan lågkonjunkturen samt efter 
lågkonjunkturens början exekverades. För att kunna ta en eventuell effekt av en 
tidsfördröjning i beaktande, studerades goodwill år 2011. Ytterligare jämförelser utfördes för 
år 2010, 2009, 2008 och 2007 med året innan konjunkturförsämringen (som här representeras 
av år 2006). Detta för att undersöka om andelen goodwill i förhållande till eget kapitel 
minskade i ett tidigare skede av konjunkturförsämringen. 

Studiens resultat indikerar att de undersökta företagen inte uppvisar en lägre andel goodwill 
efter lågkonjunkturens början. Data visar att goodwillposten de facto var högre efter 
lågkonjunkturens början än innan. Detta strider mot tidigare forskning, samt är avvikande mot 
den trend som kan observeras i andra länder som exempelvis USA. Då även länder som USA 
tillämpar ett regelverk som anses vara ekvivalent med IFRS, är måhända subjektiva 
bedömningar av goodwillpostens värde otillräckligt för att förklara de höga goodwillposterna 
som förekommer i Sverige. 

En förklaring som eventuellt kan anses ligga bakom denna diskrepens av erhållna resultat för 
svenska företag och tidigare forskning om lågkonjunktur, är den svenska ekonomin. 
Begreppet tigerekonomi har använts för att beskriva den styrka och beständighet som har 
illustrerats i den svenska återhämtningen från finanskrisen.  
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Goodwill har länge varit ett omdiskuterat begrepp, och debatteras även fortfarande i hög 
utsträckning (e.g. Cooper, 2007, s. 241-262; Gauffin & Thörnsten, 2010a, s. 38). 
Goodwillposten anses vara viktig för externa intressenter vid bedömning av företaget som 
helhet, då postens värdering ska reflektera de prognostiserade kassaflödena (Hayn & Hughes, 
2006, s. 224-225). Detta till trots råder det diskrepens beträffande just hur goodwillposten 
brukar värderas (Gauffin & Thörnsten 2010b, s. 51-52; Power, 2001, s. 691; Seetharaman et 
al., 2006, s. 338). 

Den senaste tiden har ett väldigt relevant diskussionsområde uppstått; nämligen den höga 
andel goodwill i förhållande till eget kapital som förekommer hos svenska företag (Gauffin & 
Thörnsten, 2010a, s. 41; Grant Thornton, 2010; Grefberg, 2009, s. 9). Detta skulle kunna bero 
på svårigheten att värdera goodwill då det inte existerar någon aktiv marknad för den, eller att 
företagsledningen medvetet undviker att skriva ned goodwill (Chorafas, 2006, s. 136; 
Holthausen & Watts, 2001, s. 32-33; Seetharaman et al., 2006, s. 340). Företag skulle 
eventuellt kunna avstå från att skriva ned goodwill, i syfte att förmedla en mer positiv bild av 
företagets ekonomi. Hanteringen av denna post är nämligen av stor vikt då dess värdering har 
avsevärd effekt på företagets finansiella ställning. Goodwill förefaller således vara ett 
förhållandevis diffust begrepp, som för externa intressenter kan vara svårt att bedöma.  

Den goodwill som uppstår vid förvärv av ett företag benämns förvärvad goodwill, och 
definieras som skillnaden mellan köpeskillingen och det uppköpta företagets nettotillgångar, 
värderade till verkligt värde. Den goodwill som uppstår vid förvärv anses vara möjlig att 
verifiera, och får därför redovisas som en tillgång i balansräkningen då goodwill representerar 
framtida ekonomiska förmåner, och ska återspegla de kommande kassaflödena. (Hamberg et 
al., 2011, s. 265; Hayn & Hughes, 2006, s. 225; Marton et al., 2010, s. 331; Sundgren et al., 
2009, s. 117-118) 

Kritik riktades tidigare mot företags redovisning av goodwill, vilken innebar att svenska 
företag skulle göra linjära avskrivningar. Detta betydde i praktiken att goodwill skrevs av med 
samma belopp varje år över en förutbestämd tidsperiod. Denna metod kritiserades då det 
redovisade värdet på goodwill inte reviderades av externa faktorer ! såsom exempelvis 
konjunkturförändring ! som skulle kunna påverka värdet av posten, utan istället hade en 
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förutbestämd värdeminskning med utgångspunkt i anskaffningsvärdet. Detta gjorde det svårt 
för investerare att få en aktuell uppskattning av goodwill, då det redovisade värdet inte alltid 
återspeglade det verkliga värdet. (Masters-Stout et al., 2008, s. 1371-1372; Laux & Leuz, 
2009, s. 826-830) 

För att öka harmoniseringen av internationella redovisningsnormer, vilket förbättrar 
jämförbarheten mellan olika länder, beslutades att nya redovisningsregler skulle införas. Den 
första januari 2005 trädde de nya reglerna i kraft, och dessa innebar att börsnoterade företag 
inom EU skulle tillämpa internationella redovisningsstandarder enligt International F inancial 
Reporting Standards (IFRS). (Marton et al., 2010, s. 2) Detta medförde således en förändring 
i hur vissa tillgångar ska värderas. Tillgångar som tidigare värderades till anskaffningsvärde 
ska enligt de nya reglerna värderas till verkligt värde, i syfte att återspegla företags aktuella 
finansiella ställning, och därmed tillhandahålla externa intressenter en verklighetstrogen och 
korrekt bild över denna (IASB 2005a). 

Det nya regelverket innebar även för redovisning av goodwill ett ökat krav på värdering som 
visar det verkliga värdet, till skillnad från tidigare då goodwillvärderingen reflekterade värdet 
vid förvärvstidpunkten. I enlighet med IFRS ska företag istället för årliga avskrivningar 
använda nedskrivningsprövningar vid värdering av goodwill. En prövning ska kontinuerligt, 
på minst årlig basis, genomföras för att utreda om det föreligger ett nedskrivningsbehov. En 
sådan prövning verkställs genom att beräkna goodwillpostens återvinningsvärde, vilket är det 
högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Om företaget fastställer att 
återvinningsvärdet de facto är lägre än dess redovisade värde, är det företagets skyldighet att 
skriva ned värdet på posten.  

Trots riktlinjer för hur värderingen av goodwill ska implementeras finns vissa brister. De nya 
normativa reglerna i International Accounting Standards 36 (IAS 36), som beskriver hur 
goodwill ska behandlas, kan eventuellt betraktas som arbiträra då de endast erbjuder 
rekommendationer till hantering av goodwill (Marton, 2007a, s. 18). Då goodwill inte kan 
betraktas separat och inte själv skapar några kassaflöden, uppstår det vissa problem att 
bestämma dess verkliga värde (Seetharaman et al., 2006, s. 340-341).  

I flertalet studier hävdas, på grund av ovan nämnda, att det nya regelverket inte underlättar för 
att förmedla en relevant och verklighetstrogen bild av företagets ekonomiska ställning (Carlin 
& Finch, 2008, s. 1-4; Hayn & Hughes, 2006, s. 225-227; Nordlund, 2012, s. 32-33). Detta 
innebär därför att jämförbarheten mellan svenska företag kan försvåras, enligt Jan Marton 
(2007b, s. 37). Något som vidare kan försvåra en extern bedömning av goodwill är att många 
svenska bolag väljer att exkludera information kring de antaganden som 
nedskrivningstesterna bygger på (Gauffin & Nilsson, 2007, s. 41).  

En följd av införandet av det nya redovisningssättet för goodwill är att det leder till ökade 
möjligheter för företag att göra subjektiva bedömningar av det aktuella värdet (Hamberg et 
al., 2011, s. 267; Ramanna, 2008, s. 276; Seetharaman et al., 2006, s. 340). Det leder även till 
ökade krav på företagsledningar, och att deras uppskattningar av goodwillvärdet har fastställts 
på ett relevant sätt, då det nya regelverket lämnar rum för antagande.  Trots avsaknad av en 
aktiv marknad för goodwill kan ledningen alltså själv fastställa vad det verkliga värdet är, 
vilket uppenbarligen medför vissa bedömningssvårigheter (Hayn & Hughes, 2006, s. 229; 
Massoud & Raiborn, 2003, s. 28). Möjligheten till subjektiva bedömningar kan enligt 
Holthausen och Watts (2001, s. 32-33) leda till att företagsledningen gör opportunistiska 
bedömningar av goodwill. Detta kan skönjas genom att vissa företag tenderar att ställa sig 
motvilliga till att skriva ned goodwill (Ramanna & Watts, 2009, s. 1-3; Seetharaman et al., 
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2006, s. 340). Denna motvillighet tycks vara mer påtaglig under lågkonjunktur (Kjaer, 2008, 
s. 45), trots att makroekonomiska faktorer, såsom konjunkturförändringar, rimligtvis bör ha 
påverkan på värdet av goodwill (Seetharaman et al., 2006, s. 347). För externa parter är 
verkligt värde på goodwill således svårt att verifiera, då det till stor del har grundats på 
ledningens antagande (Ramanna & Watts, 2011, s. 1-3; Seetharaman et al., 2006, s. 338-341). 

När en nedskrivning av goodwillposten sker så påverkar den omedelbart företagets årsresultat 
då nedskrivningen ska kostnadsföras i resultaträkningen, i enlighet med IAS 36. Goodwill kan 
därmed ha en väldigt stor påverkan på företags redovisade resultat, och Masters-Stout et al. 
(2008, s. 1382) menar att de nya redovisningsreglerna leder till nya sätt för företagsledningar 
att utforma sina finansiella rapporter. Ytterligare studier styrker detta, då de framlägger 
resultat som tyder på att nedskrivningar av goodwill används som ett verktyg för att medvetet 
styra den finansiella rapporteringen (Pajunen, 2012, s. 3; Ramanna & Watts, 2009, s. 26; 
Seetharaman et al., 2006, s. 351). Vidare kan en skillnad påträffas i hur företagsledningar 
faktiskt implementerar regelverket vid sin värdering av goodwill (Masters-Stout et al., 2008, 
s. 1382). Företag kan alltså genom att undvika nedskrivning av goodwill förbättra sitt resultat, 
något som med de gamla reglerna inte var möjligt.  

Det kan finnas olika anledningar till att ett företag har redovisat goodwill på ett visst sätt. Byte 
av VD kan vara en förklarande faktor. Tidigare studier har nämligen funnit att en ny 
tillträdande VD tenderar att skriva ned goodwill i början av sin tjänst för att sänka resultatet, 
vilket leder till att ledningen i ett senare skede får lättare att åstadkomma ett bättre resultat 
(Masters-Stout et al., 2007, s. 1382; Pajunen, 2012, s. 19-21). Ett incitament till att ledningen 
tvärtom undviker en nedskrivning av goodwill kan vara bonusprogram. Om ledningen erhåller 
en högre bonus när företaget redovisar ett högt resultat kan detta vara skäl till att en 
nedskrivning uteblir (Healy & Wahlen, 1999, s. 380; Ramanna & Watts, 2011, s. 31-32; 
Watts & Zimmerman, 1990, s. 138). Vidare kan eventuellt hävdas att en nedskrivning bör 
vara aktuell i de fall företaget uppnår ett sämre resultat än anteciperat, men det verkar som att 
företag tvärtom väljer att istället upprätthålla en positiv bild av företagets resultat i dessa fall 
(Seetharaman et al., 2006, s. 340).  
 
Det finns sätt att undvika en nedskrivning av goodwillposten. Genom att prognostisera de 
framtida kassaflödena kan företaget bedöma vad det verkliga värdet på posten anses vara. Den 
diskonteringsränta som företaget väljer kommer att ha stor effekt på prövning av 
nedskrivningsbehov, då ledningen för att fastställa goodwillvärdet beräknar de framtida 
kassaflödena med nuvärdesberäkning (Carlin & Finch, 2008, s. 17; Marton et al., 2008, s. 
323-324). I sin studie har Carlin och Finch noterat att företag tenderar att använda en låg 
diskonteringsränta vid nedskrivningsprövningar, just i syfte att undvika en nedskrivning. Då 
företag verkar avvakta med att realisera en nedskrivning av goodwill, implicerar det 
övervärderade goodwillposter (Ramanna & Watts, 2011, s. 31-32), något som strider mot 
IFRS och god redovisningssed.  
 
Trots att det skiljer mellan olika svenska företag beträffande nedskrivning av goodwill kan ett 
mönster urskiljas: den höga andel goodwill i förhållande till eget kapital (Hamberg et al., 
2011, s. 274). Som det ovan har beskrivits finns det olika incitament och metoder för att 
undvika en nedskrivning av goodwill. Detta har som följd att analytiker och investerare 
tenderar att ignorera goodwillposten vid företagsvärdering (Elwin, 2008, s. 205). Detta kan 
emellertid anses vara svårt att berättiga med avseende på de höga goodwillposter som 
redovisas. Ett stort antal svenska företag gick in i lågkonjunkturen med en väldigt hög andel 
goodwill i jämförelse med exempelvis USA, och flera av dessa bör ha haft anledning att 
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skriva ned sin goodwill för att inte riskera att bolagsrapporterna så småningom helt upptas av 
denna post (Grant Thornton, 2010).  

Då tillgångar ska redovisas till verkligt värde innebär det att de därmed ska återspegla den 
rådande ekonomiska marknaden. Detta bör rimligtvis vara påtagligt när världskonjunkturen 
förändras. Grefberg (2009, s. 9) menar dock att dessa effekter inte verkar ha infunnit sig till 
den nivå som skulle kunna förväntas i Sverige under lågkonjunkturen. Detta illustreras tydligt 
av en jämförelse mellan svenska och amerikanska börsnoterade företag. Noterade företag i 
Sverige skrev år 2008, under den globala krisen, ned goodwill med 1,5 % av den totala 
goodwillposten, medan börsnoterade företag i USA skrev ned goodwill med 30 % under 
samma period (Gauffin & Thörnsten, 2010, s. 38). Detta trots att IFRS och den amerikanska 
motsvarigheten SFAS är jämförbara regelverk som båda syftar till att skapa en ökad 
jämförbarhet mellan olika bolags finansiella rapporter (Marton et al., 2010 s. 2; 15).  
 
Då en konjunkturförändring bör påverka värdet på goodwill (Seetharaman et al., 2006, s. 347) 
är det måhända förvånande att en högre andel av goodwill inte har skrivits ned i Sverige. 
Under en lågkonjunktur bör sannolikt de förväntade kassaflödena generellt försvagas ! i 
synnerhet om företaget verkar på en marknad som är konjunkturskänslig ! och sålunda leda 
till att ett nedskrivningsbehov föreligger. Huruvida beslut att inte skriva ned goodwill beror på 
att företaget eventuellt förväntar sig att en konjunkturuppgång ska ske inom en förhållandevis 
snar framtid kan det dock bara spekuleras i. Detta styrks av studier som har kommit fram till 
att när värdet på goodwill har försämrats, tycks ledningen i ett initialt skede avvakta med 
nedskrivning av goodwill (Li & Sloan, 2010, s. 4). Hayn och Hughes (2006, s. 258-262) har i 
en studie funnit att det i genomsnitt förekommer en tidsfördröjning på tre till fyra år mellan en 
försämring i prestation hos förvärvet som gav upphov till goodwill, och att den faktiska 
nedskrivningen av goodwillposten äger rum. Detta kan möjligen förklaras av det faktum att 
nedskriven goodwill inte får återläggas, och att företag därmed är försiktiga vid nedskrivning 
av posten och väntar tills marknadsförändringarnas fulla effekt är synlig. Enligt Lundberg 
(1994, s. 16) kan varaktigheten av en lågkonjunktur vara svår att förutsäga i dess 
inledningsskede, då ingen konjunkturförändring är den andra lik.  

Ytterligare en orsak till att svenska företag inte har uppvisat en högre andel nedskrivningar 
kan bero på att det nya regelverket togs i kraft under 2005. Marknadens aktörer har således 
liten erfarenhet av det nya systemet, vilket kan ha adderat till den försiktighet som svenska 
företag och koncerner har uppvisat i sin goodwillnedskrivning. Den amerikanska 
motsvarigheten till det svenska systemet har använts av amerikanska företag under en längre 
tid, och de uppvisar som nämnt en högre grad av nedskrivning vilket följaktligen har 
resulterat i mindre goodwill (Grant Thornton, 2010a). Vidare är den världsomspännande 
lågkonjunktur som vi har befunnit oss i den första sedan införandet av det nya regelverket i 
Sverige. 

Under 2009 flaggade likväl revisionsfirman Ernst & Young för att flera svenska bolag skulle 
komma att bli tvingade att skriva ned sin goodwill till följd av det ekonomiska läget, samt att 
höga goodwillposter inte längre var försvarbart. Detta då de i en undersökning hade funnit att 
svenska bolag i genomsnitt hade goodwillposter som uppgick till 59 procent av det egna 
kapitalet. (Ernst & Young, 2009) 

Evidens från studier (e.g. Seetharaman et al., 2006, s. 347) indikerar att en lågkonjunktur bör 
leda till nedskrivningar av goodwill då sämre tider generellt leder till försämrade resultat. 
Tidigare uppsatser som behandlar goodwill har undersökt den andel goodwill som existerade i 
början av lågkonjunkturen. Enligt resultaten av Hayn och Hughes (2006, s. 258-262) kan det, 
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om nedskrivningsbehov föreligger, emellertid dröja tre till fyra år innan en nedskrivning 
faktiskt exekveras. Något som även andra studier bekräftar. Li och Sloan (2010, s. 4) har i sin 
studie funnit att det existerar en tidsfördröjning vid nedskrivningsbehov. För att verkligen 
kunna se de fulla effekterna av lågkonjunkturen bör goodwill således studeras efter en 
motsvarande tidsfördröjning. Detta skapar ett forskningsgap kring goodwill. Har den globala 
finanskrisen påverkat nedskrivning av goodwill på ett sätt som bör kunna förväntas? Då den 
svenska ekonomin fortfarande anses vara förhållandevis ostadig samt att det är osäkert hur 
ekonomin kommer att se ut de kommande åren (Finansdepartementet, 2012), bör detta 
sannolikt vara ytterligare en bevekelsegrund till att ett nedskrivningsbehov finns. Detta då 
goodwill som nämnt ska återspegla de framtida kassaflödena (Hamberg et al., 2011, s. 265; 
Hayn & Hughes, 2006, s. 225). Genom att studera svenska börsnoterade företags 
goodwillpost ämnar vi, med utgångspunkt i tidigare studier som påvisar en tidsfördröjning 
(Hayn & Hughes, 2006, s. 258-262; Li & Sloan, 2010, s. 4), undersöka om andelen goodwill 
av eget kapital är lägre under lågkonjunkturen. 

ABC!<$%@30)+%$)830$-*.!!
Är andelen goodwill av eget kapital hos svenska företag, noterade vid Large Cap-listan på 
Stockholmsbörsen, lägre efter lågkonjunkturens början än innan lågkonjunkturen?  

ABD!'E+,0!!
Företag tenderar att uppvisa ett sämre resultat under lågkonjunktur, vilket bör betinga ett 
nedskrivningsbehov av goodwillposten (Seetharaman et al., 2006, s. 347). Studier (Hayn & 
Hughes, 2006, s. 258-262; Li & Sloan, 2010, s. 4) har som nämnt påvisat att det i genomsnitt 
tar tre till fyra år innan företag de facto realiserar en nedskrivning av goodwill, efter att de har 
upptäckt att postens värde har försämrats. Vi har med stöd i dessa studier för avsikt att genom 
att studera andelen goodwill under året innan lågkonjunkturen samt åren efter 
lågkonjunkturens början, åskådliggöra om företag har en lägre goodwillpost. 

ABF!GH.$I*4*-*.($!!
Vi har studerat svenska börsnoterade företag på Nasdaq OMX Nordic Stockholm, listade på 
Large Cap, som innan lågkonjunkturen hade en goodwillpost. Detta implicerar att erhållna 
resultat inte kommer att vara applicerbara i ett världsomfattande perspektiv, samt att vi inte 
kommer att dra några slutsatser om svenska börsnoterade företag som inte är noterade på 
Large Cap-listan. 

För att kunna göra en jämförelse mellan goodwill innan lågkonjunkturen och efter 
lågkonjunkturens början, har vi valt att studera svenska börsnoterade företags 
årsredovisningar under åren 2006 och 2011. Denna population valdes på basis av fem 
anledningar. Den allra viktigare är att bolagen följer regelverket IFRS, då detta kräver att 
företag gör årliga nedskrivningsprövningar av goodwill. Vidare hade majoriteten av denna 
population goodwillposter, vilket var önskvärt för studiens syfte. Företag listade på Large Cap 
offentliggör sina årsredovisningar på våren, vilket sålunda gav oss tillgång även till företagens 
finansiella rapport för verksamhetsåret 2011 inför vårt arbete. Större företag kan även tänkas 
ha en bredare kompetens gällande värdering, vilket skulle kunna innebära att goodwillposten 
kan anses vara mer tillförlitlig. Avslutningsvis kan det argumenteras för att större företag 
befinner sig på internationella marknader, och att de därmed skulle vara mer benägna att 
uppvisa en andel goodwill av eget kapital som inte avviker alltför mycket från bolag i andra 
länder, som exempelvis USA. Detta är något som gör dessa noterade bolag väldigt intressanta 
att studera, då svenska företag som ovan nämnt tenderar att ha förhållandevis höga 
goodwillposter.  
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B F L ! Bokför ingslagen  
Lagen påvisar hur redovisningsskyldiga juridiska och fysiska personer ska utföra sin redovisning.  

BNP ! B ruttonationalprodukten 
Ett välfärdsmått som påvisar det samlade värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land 
under en given tidsperiod.   

C D Os ! Collateralized Debt O bligations 
Kan beskrivas som en tillgångsuppbackad säkerhet som köps och säljs på finansmarknaden. 

E U ! Europeiska Unionen  
Ett föredragsbundet samarbete mellan 27 europeiska demokratier. 

F ASB - F inancial Accounting Standards Board 
Den amerikanska motsvarigheten till IASB, deras arbete syftar till att kvalitetsförbättra den finansiella 
redovisningen för amerikanska bolag.   

I ASB ! International Accounting Standard Board 
En internationell organisation vars arbete syftar till att kvalitetsförbättra finansiell redovisning.  

I AS ! International Accounting Standard 
En internationell redovisningsstandard, regelutformningen bestäms av organisationen IASB. 
Reviderade eller nyligen utformade regelversioner betecknas numera med IFRS istället för IAS.  

I F RS ! International F inancial Reporting Standard 
En internationell standard för redovisning i exempelvis börsnoterade bolag. 

SF AS - Statements of F inancial Accounting Standards  
Den amerikanska motsvarigheten till de internationella redovisningsstandarderna IFRS och IAS.  

US G A AP ! Generally Accepted Accounting Principles 
Ett samlingsnamn för de allmänt accepterade redovisningsprinciperna som tillämpas av 
amerikanska bolag.  

Å R L ! Å rsredovisningslagen  
Lagen beskriver hur års- och koncernredovisningar ska uppföras samt hur delårsrapporter bör 
utformas.  

 

 

 

 

 



-)('./#&!012!+%0.%+"3(!.%4%.%#3.)5!

!
E!

!

G/()0/3/-!
A+,-%./0![!

\)&%)83=,!%)2)%)/=%+*!

T)8)/=,+?(3-!
*)8&0!

$%+,83=,!*)8&0! R*?3%3!! :/+(7=!
6(.8=+8=![!
>3=,.==3&/!

6+//3/-=,%38)%3)%!

!

? 

CB!
7(6.$8*&!%51!90%$0,-46!$0+0$0*4$()!
!

 

 

 

 

!
 
 
För att på bästa möjliga sätt guida läsaren genom vår teoretiska referensram har vi utformat en 
modell (se Figur 1). Syftet med modellen är att utifrån olika teman bland annat belysa de 
teorier och makroekonomiska faktorer som eventuellt kan påverka hur stor andel goodwill 
som redovisas i förhållande till det egna kapitalet i de studerade bolagen. Dessa teman 
kommer sedan ligga till grund för vår analys av den statistiska undersökning vi ämnar 
genomföra.  
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Enligt Årsredovisningslagen (2 kap. 1 §)!måste alla svenska börsnoterade företag för varje 
räkenskapsår redogöra för sin ekonomiska ställning i en årsredovisning. Denna ska upprättas 
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på ett överskådligt sätt och i överensstämmelse med god redovisningssed (2 kap. 2 §). 
Årsredovisningen ska sammanfatta det senaste årets verksamhet och tillhandahålla en 
helhetsbild av företaget. Denna ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning, en 
kassaflödesanalys, noter samt en förvaltningsberättelse (med tillägget finansieringsanalys för 
större företag), som ska skapa en helhet och ge en rättvisande bild av bolagets finansiella 
ställning och resultat (2 kap. 1 §; 3 §). Det är viktigt att den finansiella information som 
tillhandahålls i årsredovisningen återger en korrekt bild av bolagets finansiella ställning, då 
syftet är att erbjuda externa intressenter en relevant bild av företaget varje räkenskapsår. 
(Årsredovisningslagen, 1995: 1554) 

CBC!?0.03H0$6!!
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De internationella redovisningsreglerna IFRS samt IAS blev under 2005 obligatoriska för 
svenska börsnoterade bolag. (Sundgren et al., 2009, s. 12; Marton et al., 2010 s. 2) Detta 
regelverk används inte bara i Sverige utan hundratals länder har anslutit sig till systemet, som 
syftar till att förbättra kvaliteten på finansiella rapporter. Systemet ska öka transparensen i den 
ekonomiska rapporteringen och därmed underlätta jämförelsen mellan bolag; en 
harmonisering som syftar till att underlätta externa intressenters beslutsfattande. (Daske et al., 
2008, s. 1 086) 

Rekommendationerna som ges av IFRS bygger på IASB:s föreställningsram och syftar som 
nämnt främst till att tillhandahålla information som underlättar ekonomiska beslut. (IASB:s 
föreställningsram, förord, p. 12) IASB:s rekommendationer är utformade så att de ska 
tillgodose ett antal kvalitativa egenskaper. En finansiell rapport ska exempelvis vara 
lättbegriplig för användaren, och dess innehåll bör innehålla relevant information för att 
underlätta olika beslut. Vidare ska informationen i den finansiella rapporten vara tillförlitlig 
och öka intressentens förståelse för företagets ekonomiska ställning. (IASB:s 
föreställningsram) 

!"#$%&%
Då goodwill är en tillgång som uppkommer i samband med rörelseförvärv faller 
redovisningen av goodwill under IFRS 3. Ett rörelseförvärv innebär att en transaktion 
genomförs, och utmynnar i en situation där en förvärvare erhåller bestämmande inflytande 
över en eller flera verksamheter i rörelse. Goodwill beskrivs i IFRS 3 som en tillgång som 
representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer vid förvärvet, vilka inte enskilt 
kan identifieras. Nedan följer en definition av immateriella tillgångar samt en beskrivning av 
skillnaden mellan internet upparbetad och förvärvad goodwill. (IFRS 3) 

!''()*+,*--(%),--./0.(+%
"#$%&'( )*+(,-(./0%#%/123(/#( %442'/1%/$$('%$$&5#&(364(7/#( %./#'%0%/1821(%9:/-monetär tillgång 
utan fys%3:(06147;(<%$$&5#&/#(3:2(:=##2(%./#'%0%/123(69>(2?3kiljas från exempelvis goodwill. 
Företaget ska även besitta kontroll över tillgången samt få del av de ekonomiska fördelar som 
tillgången kan generera. Det kan exempelvis handla om patent, upphovsrätter och 
kundregister etcetera.  (IAS 38 p. 8-17)  

!0)*+0)%122(+3*)(4%.5546,--%
Begreppet internt upparbetad goodwill syftar ofta till företags och organisationers 
upparbetade renommé hos kunder och andra marknadsaktörer. Värderingen av posten bygger 
exempelvis på företagets rykte och en värdering av varumärket. Företag får inte redovisa 
internet upparbetad goodwill som en tillgång i balansräkningen. (Sundgren et al., 2009, s. 
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117; Marton et al., 2010 s. 374-375) Sundgren et al. (2009, s. 117) menar att den främsta 
anledningen till att denna form av goodwill inte får upptas som en tillgångspost är att den inte 
anses kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

"7+89+8(4%.5546,--%
Giuliani och Brännström (2011, s. 161-162) menar att det fortfarande är oklart vad den exakta 
definitionen av goodwill är, och hävdar även att en teoretisk definition är otillräcklig. De 
menar därför att definitioner av goodwill uppkommer när redovisningen upprättas.  

Enligt en teoretisk definition beskrivs förvärvad goodwill emellertid som skillnaden mellan 
köpeskillingen vid ett företagsförvärv och det uppköpta företagets nettotillgångar, värderad 
till verkligt värde. Denna typ av goodwill anses vara lättare att verifiera, och därmed beräknas 
på ett tillförlitligt sätt, vilket gör att förvärvad goodwill får tas upp i balansräkningen som en 
tillgång. Denna typ av goodwill ska sedan 2005 årligen nedskrivningsprövas enligt IAS 36 
bestämmelser. Förvärvad goodwill är vidare en indikator som ska återspegla de framtida 
kassaflödena. (Hamberg et al., 2011, s. 265; Hayn & Hughes, 2006, s. 225; Sundgren et al., 
2009, s. 118-119)  

CBCBC!/G'!DK!
$:;)*%5<=%),--9'20,0.>5'+/4*%
IAS 36 rekommendationer syftar till att beskriva de metoder som ska användas för att 
säkerställa att ett tillgångsvärde inte redovisas för högt. Om en tillgångs redovisade värde mot 
förmodan överstiger tillgångens återvinningsvärde, ska tillgången skrivas ned enligt de 
rekommendationer som ges i IAS 36. Denna standard kan tillämpas på framför allt 
immateriella tillgångar och goodwill men även på andra tillgångstyper. Tillgångsposter som 
faller under IAS 36 ska varje år nedskrivningsprövas i samband med bokslut eller under det 
löpande räkenskapsåret om det förekommer några interna eller externa indikationer på att ett 
nedskrivningsbehov kan komma att föreligga. Ett företag som har skrivit ned beloppet av 
tillgången tillåts inte av IAS 36 att återföra värdet. 

!04,?(),50*+%2/%0*4>?+,80,0.>3*=58@%*0-,.)%!A$%&B%%
Ett företags goodwillpost ska enligt IAS 36 nedskrivningsprövas på årsbasis eller om det finns 
indikationer på att ett nedskrivningsbehov föreligger under det löpande verksamhetsåret. 
Indikationerna som exemplifieras i stadgarna är både internt och externt relaterade. Nedan 
följer en kort summering av några av de exemplifierade nedskrivningsindikationerna enligt 
IAS 36 p. 12-13. 

Om det under perioden har skett förändringar i de marknadsförutsättningar som företagets 
verksamhet lever under, eller om andra ekonomiska eller juridiska förutsättningar har 
förändrats kan ett nedskrivningsbehov finnas. (IAS 36 p.12)  

Ytterligare en indikation kan vara om företagets egna kapital överskrider det observerade 
börsvärdet. Detta då det kan betyda att marknaden anser företaget vara övervärderat, 
alternativt att det finns en pessimistisk syn på företagets framtid och framtida avkastning på 
investerat kapital. Här bör tas i beaktning att en finansiell kris kan innebära att det generella 
värdet på hela börsen sjunker, och att marknadens bedömning då färgas och helt enkelt är 
felaktig, något som bör framgå i en nedskrivningsprövning.  (IAS 36 p.12; E & Y, 2011) 

Om betydande förändringar eller avyttringar, som kan komma att påverka möjligheten att 
utnyttja tillgången, förväntas äga rum bör ett nedskrivningstest genomföras. (IAS 36 p.12) 
Detta är en intern indikation och bör med avseende på goodwill innebära förändringar i de 
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kassagenererande enheter som goodwilltillgången kan härledas till, då goodwill är en restpost 
som inte genererar någon kassa.  

!'2(,+'*0))*>)%% % 
En av de största förändringarna i samband med att det nya regelverket togs i bruk innebar att 
det inte längre var tillåtet att göra linjära avskrivningar på förvärvad goodwill. Anledningen 
till detta var att goodwill anses vara en tillgång som har en obestämbar livslängd. 
Tillgångsposten ska istället årligen nedskrivningstestas i ett så kallat impairmenttest för att 
fastställa om ett nedskrivningsbehov föreligger. (Sundgren et al., 2009, s. 147!148; Lorentzon 
& Ekberg, 2007)  

Ett impairmenttest genomförs i två steg. Det första steget syftar till att identifiera om ett 
nedskrivningsbehov faktiskt föreligger, något som ska ske i enlighet med IAS 36:s 
bestämmelser. En uppskattning av tillgångens återvinningsvärde görs initialt, och om det 
värdet tycks understiga det redovisade värdet av tillgången kan ett nedskrivningsbehov 
existera. Då goodwill i sig inte är en kassagenererande enhet testas nedskrivningsbehovet 
utifrån de kassagenererande enheter som goodwillposten kan härledas till. Således, om dessa 
kassagenererade enheter uppvisar ett återvinningsvärde lägre än det redovisade värdet 
föreligger alltså ett nedskrivningsbehov. (Marton et al., 2010, s. 322; Sundgren et al., 2009, s. 
147; Aktiespararna, 2007; Petersen & Plenborg, 2010, s. 422) 

Steg två syftar till att faktiskt fastställa återvinningsvärdet, vilket är det högsta av 
nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet för tillgången. Tillgångsposten justeras sedan med 
skillnaden mellan det redovisade goodwillvärdet och återvinningsvärdet, och tas upp som en 
kostnad i företagets resultaträkning. (IAS 36 p. 90; Sundgren et al., 2009, s. 147; 
Aktiespararna, 2007; Petersen & Plenborg, 2010, s. 422)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritiska röster menar att bedömningar angående huruvida nedskrivningsbehov föreligger eller 
inte är alltför subjektiva, och forskning av Petersen och Plenborg (2010, s. 437) visar att 
testernas tillförlitlighet kan bero av faktorer såsom företagsstorlek och storleken på 
goodwillposten. De menar att större företag har en ökad möjlighet att knyta till sig individer 
med kompetens inom exempelvis värdering och på så sätt uppnå en tillförlitlig värdering. 
Vidare diskuterar Petersen och Plenborg (2010, s. 437) att organisationer som besitter en stor 
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andel goodwill i sin balansräkning lägger mer tid och resurser på värderingen än ett företag 
med en mindre andel goodwill.  

En faktor som möjligtvis kan bidra till subjektivitet vid ett impairmenttest är att 
nyttjandevärdet baseras på diskonterade framtida kassaflöden. Företag ska själva beräkna de 
anteciperade kassaflödena utifrån egen bedömning, vilken ska vara tillförlitlig och ska baseras 
på tidigare budgetar och prognoser. Då nyttjandevärdet är ett nuvärde av de framtida 
kassaflöden som en tillgång förväntas generera, skapas vissa svårigheter att beräkna detta då 
det som nämnt baseras på värderingar. Nyttjandevärdet är således avhängigt två variabler, 
beräkning av kassaflöde och den diskonteringsränta som används. Om företaget väljer en 
högre diskonteringsfaktor kommer tillgången att tillskrivas ett lägre värde när framtida 
kassaflöden diskonteras. Diskonteringsfaktor ska i motsats till framtida kassaflöden grundas 
på marknadsbedömningar. (IAS 36; Marton et al., 2010, s. 323-324) Vissa menar emellertid 
att även diskonteringsfaktorn väljs efter en subjektiv bedömning. Carlin och Finch (2011, s. 
382-384) har funnit att företag tenderar att välja en låg diskonteringsfaktor vid 
nedskrivningsprövning, med avsikt att undvika en nedskrivning av goodwill. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
C22-:>0,0.>?+(8%*0-,.)%!A$%&B%!
Företag erfordras lämna upplysningar gällande de bedömningar som ligger till grund för 
beslut att skriva ned goodwillposten, upplysningar måste även ges om företaget beslutar att 
inte skriva ned tillgångens värde (IAS 36; Aktiespararna, 2007).  I dessa upplysningar ska det 
enligt IAS 36 tydligt framgå vilka antaganden för diskonteringsräntan, kassaflödesprognoser 
samt tillväxträntan som nedskrivningstestet baseras på. Det bör även framgå hur 
kassaflödesprognoserna har fastställts. (IAS 36; Ernst & Young, 2011) 

Informationen kring de antaganden som nedskrivningstestet bygger på återfinns ofta i 
företagets årsredovisning, i form av en not. Under de senaste åren har flera svenska bolag 
kritiserats för att ha lämnat otillfredsställande lite information gällande de antaganden som 
nedskrivningstesterna grundas på, vilket kan leda till att en bedömning av tillgångens värde 
försvåras för en extern intressent. (Grant Thornton, 2010; Gauffin & Nilsson, 2007, s. 41 ) 
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Konjunkturcykler uppstår när den observerade nivån av BNP (bruttonationalprodukten) ligger 
över eller under det som ofta refereras till som BNP-trend, vilket är den prognostiserade nivån 
av BNP. Fluktuationer i BNP är temporära avvikelser och om den observerade nivån på BNP 
ligger över den trendmässiga nivån brukar det ekonomiska läget betecknas vara i 
högkonjunktur. Detta innebär att en observerad BNP som befinner sig under trendmässig BNP 
benämns som lågkonjunktur. (Konjunkturinstitutet, 2011; Elsässer, 2011, s. 106!107) 

Fluktuationer i BNP beror av en rad olika faktorer, såsom marknadens framtidsutsikter såväl 
som utbudet och efterfrågan av varor, tjänster och arbetskraft. (Begg et al., 2010, s. 614-616; 
Elsässer, 2011, s. 106!107) Förändringar i konjunkturen är en trögrörlig variabel och det är 
nästintill omöjligt att fastställa när en förändring kan tänkas äga rum (Lundberg, 1994, s. 16).  
En rad olika faktorer påverkar konjunkturcykler, och Lundberg (1994, s. 15!22) diskuterar 
betydelsen av att det ekonomiska systemet präglas av en ekonomisk instabilitet och att 
konjunkturförändringar är uttryck för dessa. Vidare diskuterar Lundberg (1994, s. 18!22) 
vikten av externa störningar samt hur utformningen av ekonomisk-politiska åtgärder kan 
komma att påverka konjunkturläget. Externa störningar syftar främst till det faktum att mindre 
exportberoende nationer som exempelvis Sverige inte kan värja sig mot förändringar på 
världsmarknaden gällande exempelvis finansiella krascher, råvarupriser och valutakriser 
(Lundberg, 1994, s. 36). Ytterligare en faktor som kan påverka konjunkturläget enligt 
Lundberg (1994, s. 22!23) är de observerade inflationsnivåerna. Den svenska riksbanken har i 
dagsläget ett inflationsmål under två procent och använder främst styrräntan för att kontrollera 
inflationsnivån. Styrräntan sätter ramverket för de räntenivåer som sedan erbjuds till 
privatpersoner och företag vid belåning från de svenska affärsbankerna. (Riksbanken, 2012c) 

Enligt IAS 36 p. 12b bör företag testa om ett nedskrivningsbehov föreligger i de fall det under 
perioden i fråga har skett förändringar som kan vara av betydelse för värderingen av 
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tillgången. Exempel på förändringar kan vara ändrade marknadsförutsättningar, eller att det 
har inträffat en förändring i den ekonomiska eller juridiska situationen som kan komma att ha 
negativa effekter för företaget. Vi skulle argumentera för att konjunkturförändringar bör ses 
som en förändring av marknadsförutsättningar, och att de kan komma att påverka den 
ekonomiska situationen för företag. Nedan följer en redogörelse för hur en hög- respektive 
lågkonjunktur kan komma att förändra marknadsförutsättningarna.  

CBDBC!O#.6%*N8*6,8$!
I ekonomiska termer beskrivs en högkonjunktur som en period där den observerade nivån på 
BNP ligger över den potentiella nivån av BNP. Under en högkonjunktur präglas ekonomin av 
optimism där efterfrågan på varor och tjänster är hög. Detta leder till att marknaden präglas av 
en hög sysselsättningsgrad och ett högt kapacitetsutnyttjande. (Lundberg, 1994, s. 16; 
Elsässer, 2011, s. 106-107) Den ökade efterfrågan leder ofta till att företag väljer att investera 
i nya anläggningar samt förvärva företag i en högre utsträckning (Lundberg, 1994, s. 23-24). 
Ett fenomen som kunde observeras under åren som ledde fram till den finanskris som i 
Sverige bröt ut under den senare delen av 2008, då många svenska bolag investerade i nya 
anläggningar och ett stort antal företagsförvärv genomfördes i Sverige. En utveckling som 
kom att innebära att allt fler svenska företag och koncerner redovisade större goodwillposter. 
(Gauffin & Thörnsten, 2010a, s. 41) 

Under en högkonjunktur finns alltid en risk att ekonomin överhettas, och ofta tar 
centralbanker till de penningpolitiska instrument de har till sitt förfogande om de exempelvis 
upplever att inflationsnivån stiger. De kan då välja att justera räntenivåer samt se över den 
utbjudna penningmängden. (Riksbanken, 2012b; Riksbanken, 2012c; Persson et al., 2011, s. 
27-32) Justeringar för att förebygga en eventuell överhettning kan även göras på en politisk 
nivå genom finanspolitiska åtgärder. (Begg et al., 2010, s. 398-399; Persson et al., 2011, s. 46-
47) 

CBDBD!P2.6%*N8*6,8$!
En lågkonjunktur innebär att den observerade nivån av BNP uppmätts till värden under vad 
som anses vara den potentiella BNP-nivån. En lågkonjunktur innebär att det ekonomiska läget 
är osäkert och marknaden präglas av ett restriktivt förhållningssätt. Efterfrågan på produkter 
och tjänster sjunker under en lågkonjunktur. (Begg et al., 2010, s. 614-615) En lågkonjunktur 
innebär också ett lågt resursutnyttjande och stigande arbetslöshet (Elsässer, 2011, s. 106-108). 

Under en lågkonjunktur genomför företag ofta omstruktureringar och utgifter bantas 
(Lundberg 1994, s. 16). Vidare innebär ofta lågkonjunkturer att felinvesteringar avslöjas samt 
att svagare företag tvingas till konkurs, om de inte förvärvas av någon extern part (Lundberg, 
1994, s. 39). Centralbankers huvudsakliga roll under en lågkonjunktur är att genom sina 
åtgärder stimulera ekonomin, och på så sätt öka den ekonomiska stabiliteten (Riksbanken, 
2012a). 

Enligt en artikel av Zaudy (2009) bör många företag i en lågkonjunktur tvingas verkställa 
vissa nedskrivningar av goodwill, då denna post i åtskilliga fall härrör från förvärv som 
genomfördes under högkonjunktur och som därmed medförde ett högt goodwillvärde. Zaudy 
menar att detta kan bero på att de förvärvade bolagen under en lågkonjunktur kan uppvisa 
sämre resultat än förväntat. När utvecklingen av de förvärvade bolagen förutspåddes vara 
positiv skulle en högre goodwill sannolikt vara befogad, men när de förväntade kassaflödena 
inte anteciperas vara så positiva bör en nedskrivning vara motiverad.  
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Den före detta första vice riksbankschefen Svante Öberg (2011) beskriver i ett anförande tiden 
innan finanskrisen 2008 som en tid som präglades av en expansiv penningpolitik, där ett stort 
antal länder visade på en hög ekonomisk tillväxt. BNP-tillväxten var globalt sett omkring fyra 
till fem procent per år.  

Vidare beskriver Öberg (2011) en tendens till stigande huspriser på framförallt den 
amerikanska bostadsmarknaden, och även många europeiska länder visade tecken på samma 
utveckling. Den finansiella marknaden präglades av ett flertal innovationer och marknaden för 
avancerade derivatinstrument växte under perioden innan finanskrisen. Detta till stor del på 
grund av att kraven för långivning lättades, samt att bostadslån medgavs till låntagare som 
tidigare hade klassats som högrisksegment. Detta var något som ökade kraftigt framförallt på 
den amerikanska bostadsmarknaden.  

Dessa högrisklån paketerades sedan om till avancerade finansiella instrument, Collateralized 
Debt Obligations (CDO:s). Mekanismen bakom dessa är att de förflyttar risken för lånet till en 
tredje part. Detta genom att den initiala långivaren buntar ihop ett stort antal högrisklån för att 
sedan sälja dessa vidare och då som nämnt överföra risktagandet för utlåningen. Det innebär 
också att den initiala långivaren går miste om de eventuella framtida ränte- och 
amorteringsinbetalningarna som lånet garanterar till en tredje part. (Howells & Bain, 2008, s. 
533-534; Persson et al., 2011, s. 14; Jobst, 2008, s. 48-49) Enligt Østrup et al. (2009, s. 181) 
såldes en tredjedel av dessa CDO:s till banker och investerare utanför den amerikanska 
marknaden, där majoriteten av investerarna var verksamma i Europa.  

Enligt Svante Öberg (2011) steg även råvarupriser på till exempel olja under tiden innan 
finanskrisen, och flera länder såg en ökad inflation som följd. Öberg menar i sitt anförande att 
alla dessa faktorer sammantaget påverkade den utveckling som världsmarknaden bevittnade 
under åren 2007 och 2008.  

Med en hög ekonomisk tillväxt utgjorde goodwill den största delen av köpeskillingen hos 
svenska företag tiden innan finanskrisen. Giuliani och Brännström (2011, s. 165-167) har i sin 
studie undersökt företag noterade på den svenska börsen, och fann att dessa under 
redovisningsåret 2006 hade en goodwill som utgjorde hela 77,65 % av köpeskillingen. Då 
denna post utgjorde en så stor del av det pris som betalades vid förvärvet kan det eventuellt 
hävdas att detta bör vara ytterligare incitament till att skriva ned goodwill under en period av 
global ekonomisk kris. Detta då tidigare studier som nämnt har visat att makroekonomiska 
faktorer har en signifikant påverkan på en nedskrivning av goodwill (Seetharaman et al., 
2006, s. 347).  

CBDBJ!"-*(*46$-40*!CRRS!
Under den senare delen av 2008 drabbades det internationella banksystemet av en 
likviditetskris. Detta på grund av en markant ökning av så kallade högrisklån på den 
amerikanska bostadsmarknaden samt den utbredda handeln med avancerade finansiella 
derivat på världsmarknaden. När den amerikanska bostadsbubblan brast befann sig banker 
och andra finansiella institut världen över i en situation där deras investeringsportföljer 
tappade i värde, och belåningen på interbankmarknaden frös fullständigt. Flera banker kunde 
inte längre täcka sina kostnader och utlåningen till privatpersoner och privata företag 
bromsades eller erbjöds till stigande räntor. (Howells & Bain, 2008, s. 603-604; Bernanke, 
2007). 
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Detta innebar att ekonomin nu präglades av en pessimism där efterfrågan minskade och börser 
över hela världen sjönk. Världsmarknaden befann sig i en lågkonjunktur och effekterna spred 
sig även till länder som Sverige, då det ekonomiska systemet har integrerats allt mer tack vare 
den ökade globaliseringen. I Sverige, som kan beskrivas som en liten exportintensiv nation, 
sågs en inbromsning av den ekonomiska tillväxten och exporten minskade med 16 procent 
mellan det första kvartalet 2008 och samma period 2009. Den minskade efterfrågan ledde 
också till en ökad arbetslöshet på den svenska arbetsmarknaden. (Ekonomifakta, 2009; Öberg, 
2008) 

Trots konjunkturläget och försämrade resultat skrev svenska företag emellertid inte ned sina 
goodwillposter i någon större utsträckning när lågkonjunkturen kom. Noteras bör att svenska 
bolag i sin årsredovisning 2008 uppvisade en goodwill som uppgick till 30 % av eget kapital 
(Gauffin & Thörnsten, 2010b, s. 50). Under samma år skrev svenska noterade företag endast 
ned sina goodwillposter med i genomsnitt 1,5 % (Gauffin & Thörnsten, 2010a, s. 38). Vissa 
menar att dessa nivåer av nedskrivning av goodwill är för låga (Grefberg, 2009, s. 9). Detta 
kan möjligtvis rättfärdigas med att man fortfarande befann sig i ett relativt tidigt skedde av 
lågkonjunkturen, och således inte visste hur länge denna globala kris skulle fortsätta. Det kan 
spekuleras om huruvida svenska företag av den anledningen valde att vara försiktiga i sin 
nedskrivning av goodwill. Det kan dock förefalla märkligt då företag i USA, som tillämpar 
regelverket SFAS (Statements of F inancial Accounting Standards) vilket betraktas likvärdigt 
med det svenska regelverket IFRS, gjorde betydligt högre nedskrivningar av goodwillposten 
under 2008; amerikanska noterade företag skrev i genomsnitt ned goodwill med hela 30 % 
(Gauffin & Thörnsten, 2010a, s. 38). En annan förklaring skulle kunna vara att det i USA 
finns en myndighet, Securities and Exchange Commission (SEC), som enligt Björn Gauffin 
(Grant Thornton, 2010) noga har kontrollerat de amerikanska bolagens goodwillnivåer och i 
vissa fall har myndigheten utövat påtryckningar för att få fram en nedskrivning.   

I Sverige verkar bland andra Nasdaq OMX Stockholm som den svenska finansinspektionens 
förlängda arm vad gäller granskningen av den finansiella rapporteringen som delges av de 
noterade svenska bolagen.  Nasdaq OMX Stockholm har inte, likt SEC, kritiserat de svenska 
bolagens goodwillnivåer. Den enda kritik som riktats mot börsen gällande IAS 36, de senaste 
åren, är att vissa bolag anses lämna otillräcklig information i samband med 
nedskrivningsprövning, något som kan försvåra en extern analys av bolaget.  

Något som ytterligare talar för att svenska företag bör ha skrivit ned goodwill i högre 
utsträckning är att de, som ovan nämnt, under åren som ledde upp till lågkonjunkturen 
genomförde förvärv som skapade höga goodwillposter (Gauffin & Thörnsten, 2010a, s. 41). 
Dessa goodwillposter är hänförliga till en period som återspeglar en mycket god ekonomi (i.e. 
åren innan den globala ekonomiska krisen), och de nedskrivningstester som utfördes för dessa 
goodwillposter genomfördes vid en period som, enligt Gauffin och Thörnsten (2010a, s. 40-
41), är allmänt betraktad som en av våra värsta kriser någonsin. Gauffin och Thörnsten 
(2010a, s. 40) rapporterar vidare att under 2008 sänkte en tredjedel av svenska företag 
diskonteringsräntan, vilket leder till ett minskat nedskrivningsbehov. Den dramatiska 
riskökningen på de finansiella marknaderna reflekterades alltså inte i de svenska bolagens 
nedskrivningsprövningar.  

CBDBK!'H0$-.0!0+,0$!CRRT!
Trots att den svenska ekonomin påverkades negativt av krisen som rådde under 2008 och 
2009 har den återhämtat sig bättre än många andra jämförbara länder, vilket är något som har 
uppmärksammats i det internationella samfundet. Sverige ses numera närmast som ett 
föregångsland vad gäller ekonomisk krishantering. (Berggren, 2011) 
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Epitetet ekonomisk tiger har använts för att beskriva den svenska ekonomin.  I vetenskaplig 
litteratur beskrivs ekonomiska tigrar som länder vars ekonomiska tillväxt är snabb, något som 
i sin tur leder till att utländska investerares intresse för landet ökar. Länder som har tillhört 
denna kategori återfinns främst i Sydostasien som exempelvis Hong Kong, Singapore och 
Taiwan. (Keum, 1992, s. 40) Begreppet kom dock att omformuleras under lågkonjunkturen, 
och har använts för att beskriva den svenska ekonomin och den återhämtning som Sverige 
uppvisade efter åren av ekonomisk instabilitet 2008-2009.  (Berggren, 2011) 
 
Under 2010 växte nationens BNP med hela 5,5 procent; en siffra som placerade Sverige i topp 
bland OECD-länderna (Organisation for Economic Co-Operation and Development). 
Anledningen till den snabba tillväxten beskrivs ofta bero på de starka statsfinanser som 
Sverige under lång tid har uppvisat, det ihärdiga arbetet mot ett särskilt inflationsmål samt att 
statens budget har varit i balans. (Berggren, 2011) 
 
Den svenska varuexporten har även uppvisat en återhämtning sedan 2009 (se figur 5). Detta är 
något som eventuellt skulle kunna beskriva BNP-tillväxten, då upp till 50 procent av Sveriges 
totala BNP utgörs av export, främst till europeiska länder såsom Tyskland och Norge. 
Tjänsteexportsektorn har däremot inte visat på samma tillväxt utan har varit relativt stabil 
under de undersökta åren, och växte faktiskt mellan 2008 och 2009 (se figur 5). 
(Ekonomifakta, 2012a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidare kan sysselsättningsgraden vara ett värdefullt mått för att beskriva hur den svenska 
ekonomin har återhämtat sig efter den finansiella krisen. Detta då en lågkonjunktur, som 
tidigare har beskrivits, leder till ett lågt kapacitetsutnyttjande med en låg sysselsättningsgrad 
som följd. Den svenska sysselsättningen uppvisade en positiv trend innan krisen 2008-2009. 
Det framgår dock enligt figur 6 (se nästa sida) att den svenska sysselsättningen har återhämtat 
sig och visade under 2010 och 2011 återigen en positivt ökande trend. (Ekonomifakta, 2012b) 
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Ytterligare indikationer på att den svenska ekonomin har återhämtat sig efter krisen kan vara 
att se till det svenska näringslivets investeringsbeteende under perioden. Det framgår enligt 
figur 7 att investeringarna sjönk främst under 2009, och har sedan återhämtat sig och påvisar 
en svagt uppåtgående trend. Det kan även vara av intresse att diskutera hur den svenska 
befolkningen har disponerat sina inkomster mellan sparande och konsumtion. Enligt figur 7 
framgår att sparkvoten, som är andelen sparande av den disponibla inkomsten, ökade under 
främst 2009. Ett ökat sparande är en naturlig reaktion på en lågkonjunktur. (Ekonomifakta, 
2012c; Ekonomifakta, 2012d) 
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Trots att den svenska ekonomin har visat tecken på en snabb tillväxt, riskerar givetvis den 
skuldkris som många sydeuropeiska länder uppvisade under hösten 2011 att påverka den 
svenska ekonomin negativt. Den svenska finansministern Anders Borg menar dock i ett 
uttalande publicerat på finansdepartementets webbsida att den svenska ekonomin står väl 
rustad och att man är redo att vidta åtgärder om det skulle krävas. (Borg, 2011)  

CBF!?0483,(,4,E$*-*.!
Nedskrivning av goodwill påverkar företagets resultat då goodwillposten ska kostnadsföras i 
resultaträkningen. Det finns olika strategier som företag kan använda för att manipulera 
redovisningen, vilka bland annat innebär att de kan välja att redovisa goodwillposten på ett 
specifikt sätt i syfte att påverka resultatet. Vidare existerar det teorier om den bakomliggande 
anledningen till att en företagsledning väljer att manipulera redovisningen. Nedan följer en 
redogörelse för vissa generella teorier och strategier som behandlar detta, och som är av vikt 
då det nya regelverket lämnar rum för subjektiva bedömningar av värdering av 
goodwillposten. 

CBFBA!G.0*,,0%$-*!
Agentteorin (Jensen & Meckling, 1976) handlar om delegering mellan två parter. 
Agentrelationen definieras som en relation varvid en eller flera ägare (principaler) anställer en 
VD (agent) som på bästa sätt ska driva företaget samt förvalta de tillgångar som företaget 
innehar (Hill & Jones, 1992, s. 132-133). Agenten ska således agera på ett sätt som främjar 
principalerna och inte på ett sätt som främjar egenintresse (Karni, 2008, s. 338). När dessa 
intressen och målsättningar skiljer sig åt kan det skapa problem. Om det finns incitament, som 
exempelvis bonusprogram, för agenterna att agera opportunistiskt är det enligt denna teori risk 
att de handlar på ett sätt som inte ligger i principalerna intresse. (Braun & Guston, 2003, s. 
303; Ramakrishnan & Thakor, 1982, s. 503)   
 
Förhållandet mellan dessa parter ska konstitueras av ett avtal som specificerar agentens 
monetära ersättning på basis av resultat, samt att agenten ska jobba för principalens bästa 
(Karni, 2008, s. 338). Det kan emellertid uppkomma viss informationssymmetri mellan 
parterna beträffande företagets ekonomiska situation, vilket ofta innebär att agenten besitter 
betydligt mer information än principalen. Detta leder till att agenten kan handla på ett sätt som 
går emot principalens bästa, utan att principalen behöver vara medveten om eller kunna 
verifiera detta (Eisenhardt, 1989, s. 58).  
 
Man brukar i dessa sammanhang tala om två problem, moral hazard och adverse selection. 
Moral hazard innebär att agenten har incitament att agera i eget intresse, och därmed på ett 
sätt som är motstridigt med principalens intresse, om dessa inte är desamma, samt att 
principalen inte med säkerhet vet om agenten kommer att driva företaget på bästa möjliga sätt. 
Adverse selection åsyftar att principalen inte har tillräckligt med information om vilken agent 
som är optimal för jobbet. (Braun & Guston, 2003, s. 303-304)  

CBFBC!=($*-*.4!)(*(.0)0*,!
Det nya regelverket lämnar som tidigare nämnt ett visst utrymme för subjektiva bedömningar 
i företags redovisning, då regelverkets innehåll de facto är rekommendationer. Detta leder till 
att företag kan manipulera sin redovisning och således praktisera något som kallas earnings 
management. Med earnings management menas att en företagsledning kan justera sin 
finansiella rapportering (Healy & Wahlen, 1999, s. 368).  

Det finns olika anledningar till varför en företagsledning väljer att vara strategisk och använda 
sig av earnings management vid hantering av goodwill (Healy & Wahlen, 1999, s. 380). Det 
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kan exempelvis vara ett bonusprogram som ligger till grund (Healy, 1985, s. 88-90). 
Ledningen kan alltså ha incitament att redovisa på ett visst sätt för att maximera sin egen 
bonus. Earnings management kan även, enligt Healy och Wahlen (1999, s. 368), förekomma 
för att vilseleda aktieägare om företagets ekonomiska prestation samt för att inte bryta 
kontrakt med långivare. Ledningen kan även använda sig av earnings management för att 
lättare uppnå omgivningens förväntade resultat (Lambert & Sponem, 2005, s. 719). 

Genom att välja att avstå från en nedskrivning eller att välja en nedskrivning av goodwill kan 
företag följaktligen påverka resultatet. Hur företag väljer att använda sig av earnings 
management kan bero på motiven att styra redovisningen, samt vilken målsättning som finns. 

D5>,),8*%A<<510),0.%E=*5+:%
Med Positive Accounting Theory menas kortfattat att ledningen gör opportunistiska 
bedömningar av företaget (Lambert & Sponem, 2005, s. 720). Man använder sig av det ovan 
0@1:$212./( 8/&1/AA/'( 7/21#%#&3(42#2&/4/#'7( 0@1( 2''( 3'B12( 1/.6?%3#%#&/#;(C4( $/.#%#&/#( '%$$(

exempel har ett kontrakt med någon extern part som stipulerar att ett visst resultat måste 
uppnås, kan detta vara ett incitament från ledningens sida att vara medvetet positiv i sin 
redovisning (Watts & Zimmerman, 1990, s. 138). Genom att vara positiv i sin bedömning av 
värdet på goodwillposten, och således vid nedskrivningsprövningen undvika en nedskrivning 
av goodwill, kan företaget redovisa ett bättre resultat. Detta då en nedskrivning ska bokas som 
en kostnad i resultaträkningen, vilket sänker resultatet. 
!
#*>1-)()1)F9'0,0.%
Genom att använda resultatutjämning kan företagen som namnet antyder jämna ut resultaten 
genom åren, och på så sätt minska fluktuationerna i företagens årliga resultat över tid. Detta är 
alltså en medveten strategi från ledningen sida för att erhålla en jämn resultatutveckling. De år 
företaget har ett resultat som är över förväntan kommer de att justera ned resultatet, och de år 
som företaget uppvisar resultat som är sämre än förväntat kommer företaget att justera upp 
resultatet. (Furdenberg & Tirsole, 1995, s. 75-76) Genom att skriva ned goodwillposten under 
en högkonjunktur, och undvika en nedskrivning vid lågkonjunktur, kan företaget genom dessa 
justeringar jämna ut resultatet. 
 
!"#$%&'(&()'*+%",-.(/)"($0/'1-1/2'3+45.#2%
En strategi som används för att få en periods resultat att verka sämre än vad det är benämns 
Steel Bath theory (alternativt Big Bath theory) och är ett förfaringssätt för ledningen att 
manipulera regelverket. Denna strategi innebär att ett företag väljer att ytterligare minska sin 
låga årsvinst på grund av att det under redovisningsåret inte har uppnått anteciperade 
förväntningar eller målsättning. Genom skriva ned så mycket de kan minimerar de sin redan 
undermåliga årsvinst, vilket sedermera skapar bättre förutsättningar för att redovisa högre 
resultat i framtiden. Detta innebär att företag/'(&/#64(2''(7'2(/''(3'5$82.7(4/.?/'/'(2&/121(0@1(
att influera de framtida årsvinsterna genom att reducera årsvinster det aktuella året. Ett stålbad 
kan ske till exempel genom att företaget skriver ned goodwill. Studier har funnit att företag 
använder sig av s.k. stålbad i syfte att påverka sin redovisning, och vidare att nedskrivning av 
goodwill sker i stålbadsscenarion. (Charles & Stanley, 2004, s. 66; Jordan & Clark, 2004, s. 
63-68; Masters-Stout et al., 2008, s. 1375-1379; Sevin & Schroeder, 2005, s. 50-54). 
D/3=$'2'/'( /0'/1( 2''( /''( 0@1/'2&( >21( 7'2&%'( /''( 3'5$82.7( 3:%$E/1( 3%&( 3%&#%0%:2#'( 015#( #6142$2(

resultat, och skapar sålunda bättre förutsättningar för ökande resultat kommande år (Stolowy 
& Breton, 1993, s. 27). 
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Det finns många olika orsaker till att en företagsledning väljer att skriva ned eller inte skriva 
ned goodwill. Företag kan vilja projicera en mer positiv bild av företaget. Detta kan bero på 
att finansiella analytiker och investerare tenderar att revidera sina förväntningar till en lägre 
nivå när en nedskrivning av goodwill har verkställts (Li et al, 2006, s. 36). Ledningen per se 
verkar vara en avgörande faktor i huruvida en nedskrivning av goodwill genomförs. Detta är 
något som synliggörs i en rad olika situationer. Exempelvis har studier funnit att vid byte av 
ledning förekommer nedskrivning av goodwill i högre utsträckning (Masters-Stout et al., 
2008, s. 1376; Pajunen, 2012, s. 3; Strong & Meyer, 1987, s. 649).  

Enligt vissa studier (Masters-Stout et al., 2008, s. 1371) kan ett mönster skönjas, i vilket 
hanteringen av goodwill verkar användas som ett medel att styra de ekonomiska rapporterna. 
Det finns olika incitament för en företagsledning till att manipulera resultat. En i litteraturen 
vanligt för/:6442#./( 8/#F4#%#&( A5( ./''2( F1( 7/21#%#&3( 42#2&/4/#'7G( 364( ?%( 6?2#( >21(
bahandlat (Guidry et al., 1999, p. 120; Schipper, 1989, s. 92). Det bonusprogram som i vissa 
fall ligger till ledningens förfogande förefaller vara en anledning för ledningen att redovisa på 
ett specifikt sätt, i syfte att erhålla en stor bonus (Healy & Wahlen, 1999, s. 380).  
 
Studier har även visat att en nyligen tillsatt verkställande direktör tenderar att utföra en 
nedskrivning av goodwill i början av tjänsten (Masters-Stout et al., 2008, s. 1376; Pajunen, 
2012, s. 3). Detta kan förklaras av att om de i ett tidigt skede av sin tjänst sänker resultatet 
kommer en höjning av resultatet efterkommande år att betraktas som mer positiv, samt att en 
ökning även blir lättare att uppnå om resultatet inledningsvis är förhållandevis lågt då kraven 
initialt har sänkts (Pourciau, 1993, s. 334). Detta skulle även kunna innebära att VD:n tilldelas 
en högre bonus. Andra studier (Beatty & Weber, 2006, s. 259) har vidare funnit att en VD 
som har en kortare anställning är mer benägen att skriva ned goodwillposten än en VD som 
har en längre anställningsperiod.  

H''/1$%&21/(/''(46'%?( '%$$(2''( $/.#%#&/#(?F$E/1(2''(2#?F#.2(3%&(2?(7/21#%#&3(42#2&/4/#'7(:2#(

bero på att det finns vissa krav från aktieägare (Healy & Wahlen, 1999, s. 368-370; Watts & 
Zimmerman, 1990, s. 138; Lambert & Sponem, 2005, s. 746). Andra krav på ledningen kan 
vara att inte prestera sämre än anteciperat, och att företaget således väljer att inte skriva ned 
goodwill i syfte än visa ett bra resultat. Lambert och Sponem (2005, s. 719) hävdar att företag 
eftersträvar att uppnå resultat som ligger i linje med de förväntningar som finns. Vidare verkar 
företagsledningar, i ett försök att höja resultatet, dröja med att skriva ned goodwill. Resultat 
från studier (Li & Sloan, 2010, s. 4) tyder på att ledningen väljer att inte spekulera eller 
prognostisera om det förefaller ett nedskrivningsbehov utan istället tenderar att avvakta tills 
det står klart att värdet på goodwill redan är lägre än det redovisade värdet på posten. Detta 
trots att goodwillvärdet ska återspegla de framtida kassaflödena (Hayn & Hughes, 2006, s. 
225). För att studera hur nedskrivning av goodwill har sett ut under år av ekonomisk 
instabilitet bör det alltså ha passerat en tid, då effekterna kan bli synliga flera år efter att 
konjunkturens har svängt.  

CBFBF!/*&-6(,%$0$!+#$!*0&46$-H*-*.4@01%H!
Det finns olika indikatorer som tyder på att ett nedskrivningsbehov föreligger. I en studie av 
Hayn & Hughes (2006, s. 234-238) belyses indikatorer, och därmed situationer, när goodwill 
bör skrivas ned. En sådan indikator kan vara karaktäristika vid förvärv av tillgången samt 
försämring av prestation av denna tillgång. Det senare kan vara en följd av en extern faktor 
som konjunkturnedgång (Marton et al., 2010 s. 320-321; Seetharaman et al., 2006, s. 347). 
Syftet med studien av Hayn och Hughes var att undersöka huruvida den finansiella 
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informationen om företags goodwillpost är tillräcklig för en oberoende värdering av goodwill. 
I studien ämnades utröna om externa intressenter på ett effektivt sätt ska kunna prediktera en 
eventuell nedskrivning av goodwill. Detta anses vara oerhört viktigt, i synnerhet när företag 
nu ska tillämpa nedskrivning istället för avskrivning, då de nya rekommendationerna som 
tidigare nämnts lämnar ett visst spelrum för subjektivitet. Vidare poängteras att företag genom 
att utföra en objektiv och oberoende bedömning av goodwillpostens aktuella värde, erbjuder 
externa intressenter ! såsom exempelvis investerare ! möjligheten att dra slutsatser om 
ledningens kvalitet av den finansiella rapporten. (Hayn & Hughes, 2006, s. 223-225) Ett av 
syftena med att införa ett nytt regelverk var som nämnt att öka transparensen för att externa 
intressenter skulle därmed skulle kunna erhålla relevant och aktuell information. Hayn och 
Hughes fann dock att denna information var otillräcklig.  

Studien visade dessutom att nedskrivning av goodwill inte alls följde med i den ekonomiska 
utvecklingen. Mer specifikt att goodwill var övervärderad då det redovisade värdet inte 
stämde överens med den försämring av värdet som posten borde ha haft. Ett intressant 
forskningsresultat som har påträffats vid undersökningen av indikatorer på att en nedskrivning 
av goodwill behövs, är att nedskrivningar av inte skedde förrän efter tre till fyra år efter värdet 
på dess motsvarande tillgång hade sänkts. Detta indikerar att ledningen försöker förlänga 
tiden mellan den ekonomiska försämringen som råder för tillgången, och nedskrivning av dess 
redovisade värde. (Hayn & Hughes, 2006, s. 258-262) Dessa fynd stärks av andra studier som 
har påvisat liknande resultat, nämligen att företagsledningen tenderar att avvakta med 
nedskrivning till dess att det är ett faktum att värdet på goodwill de facto är lägre än det 
redovisade värdet (Li & Sloan, 2010, s. 4). Detta kan dock enligt Hayn och Hughes (2006, s. 
226) vara befogat då vissa företag kan förväntas återhämta sig från en kortare tid av försämrat 
resultat. De visar emellertid att det redovisade goodwillvärdet för ungefär en tredjedel av 
företag inte skrivs ned, trots att dess motsvarande tillgång har haft fortsatt försämrad 
prestation under en period på sex till 10 år. Detta återger eventuellt, enligt Hayn och Hughes, 
'/9:/#(A5(2''( $/.#%#&/#( %( 35.2#2( 0@1/'2&(2#?F#./1( 3%&(2?(7/21#%#&3(42#2&/4/#'7( %( 3B0'/( 2''(

uppnå vissa målsättningar. 

Det förefaller baserat på dessa resultat som att den värdering av goodwill som återfinns i 
företags årsredovisning inte alltid är helt tillförlitlig, och därmed inte återspeglar verkligt 
värde. Detta bland annat då tillgänglig informationen från företagen inte verkar vara adekvat. 
Hayn och Hughes (2006, s. 226) menar att detta problem uppstår på grund av att det i 
årsredovisningar behövs mer information av prestationen på själva tillgången som 
goodwillvärdet motsvarar (i.e. hur mycket denna tillgång genererar). För prediktion av 
goodwill kan det måhända finnas andra faktorer som i realiteten håller ett högre mått av 
tillförlitlighet. Enligt Hayn och Hughes (2006, s. 235) kan förändringar i det ekonomiska 
klimatet kan vara en sådan indikator; alltså att makroekonomiska faktorer kan vara en 
indikation på att en nedskrivning av goodwill erfordras. Detta styrks av ytterligare studier som 
hävdar att externa faktorer såsom konjunkturnedgång bör vara en tydlig indikator på att en 
nedskrivning av goodwill föreligger (Seetharaman et al., 2006, s. 347). 
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Denna studie är av kvantitativ karaktär. Vi har mätt en företeelse (i.e. om huruvida andelen 
goodwill av eget kapital förefaller vara lägre i lågkonjunktur), och detta är enligt Bryman 
(2008, s. 40) något som är distinkt för denna typ av forskningsstrategi. Förutom att det inom 
förfaringssätt av detta slag framhålls en kvantifiering beträffande datainsamling och 
dataanalys, ligger fokus även på att det innefattar ett deduktivt synsätt, samt har ett 
positivistiskt tillvägagångssätt och en objektiv verklighetssyn (Bryman, 2008, s. 40). Dessa 
beskrivs mer utförligt nedan. 

DBA!"#$+#$4,20340!!
För att som läsare lättare kunna göra en kritisk bedömning av denna uppsats, beskrivs tidigare 
erfarenheter samt förförståelse som eventuellt kan diskuteras ha påverkat studien i något 
avseende. Förförståelse är inte något medfött utan baseras på tidigare erfarenheter, och kan 
vidare bidra med en subjektivitet hos forskaren (Johansson Lindfors, 1993, s. 25). Nedan 
följer således en redogörelse för vår förförståelse och praktiska erfarenhet. Detta belyser våra 
föreställningar och kan därför potentiellt bidra till en mer nyanserad bild av studiens 
tillvägagångssätt. 

Grunden för vår teoretiska förförståelse lades under vår studietid på Handelshögskolan vid 
Umeå universitet. Vi har båda läst redovisning på C-nivå. Under denna kurs diskuterades det 
nya regelverket IFRS som svenska noterade företag nu ska följa, och den skillnad i 
redovisning som regelverket medför. Under denna kurs uppstod ett intresse för hur goodwill 
redovisas med det nya systemet, och den problematik som då kan uppstå. Frågor som hur 
verkligt värde egentligen kan beräknas, och hur företagsledningen kan påverka och till viss 
del styra sin framställning av företagets finansiella situation, väcktes under kursens gång. 

På basis av våra studier inom redovisning har vi förhållandevis god förförståelse för 
redovisning av goodwill. Dock har vi under våra förberedelser till vår uppsats eftersträvat att 
fördjupa denna kunskap och läsa om aspekter som vi under kursens gång inte berörde. I det 
initiala arbetet breddade vi vår kunskap genom vetenskapliga artiklar. Detta för att undvika att 
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vår teoretiska referensram skulle vara för snäv, och enbart baseras på den kunskap om IFRS 
vi har erhållit under våra studier. Vi ämnade få en bred förståelse i syfte att ha en bra grund 
med översikt över ämnet och dess relaterade problem, samt kunna belysa och diskutera 
relevanta teorier. Vissa av dessa teorier har vi under våra studier vid Handelshögskolan 
behandlat, vilket implicerar viss förförståelse. Vi anser dock inte att detta ska ha färgat vårt 
tillvägagångssätt, eller påverkat studiens trovärdighet. Det kan emellertid inte uteslutas att 
viss förförståelse existerar beträffande några nämnda teorier eller val av ämne, men detta har 
inte påverkat studien på annat sätt än ett intresse att undersöka nedskrivning av goodwill. 
Under förarbetet med uppsatsen fann vi artiklar i vilka ekonomer diskuterar hur lågkonjunktur 
bör påverka goodwillposten, samt teorier som kan förklara varför nedskrivningar hos vissa 
företag tenderar att utebli under tid av finansiell oro. 

Vår studie är av kvantitativ karaktär, och vi anser att vi därmed inte i någon väsentlig 
utsträckning har påverkats av vår teoretiska förförståelse i utformandet av studien. Detta då vi 
har studerat den procentuella andelen goodwill av eget kapital.  

Vår praktiska förförståelse är begränsad då ingen av oss har någon arbetslivserfarenhet inom 
redovisning, utan kan härledas till tidigare kurser vid Handelshögskolan. Av denna anledning 
har vi som tidigare nämnt inte bara använt vetenskapliga artiklar, utan har även använt artiklar 
författade av praktiserande ekonomer.  

DBC!<0$4;06,-H!
Det är inte bara förförståelse som kan påverka en studie; detsamma gäller för vilken synvinkel 
forskaren har då denna kan påverka studiens resultat (Halvorsen, 1992, s. 37-38). I denna 
studie antas synvinkeln från användare av den finansiella informationen. Syftet med studien är 
att se om andelen goodwill de facto är lägre vid lågkonjunktur, något som den enligt 
konsensus hos forskare och ekonomer bör vara. Om företag emellertid inte har lägre 
goodwillpost under lågkonjunkturen ligger denna kunskap i allra högsta grad i externa 
intressenters intresse. Detta då det kan implicera att redovisningen av den finansiella 
ställningen inte behöver överensstämma med verkligheten och att en viss form av earnings 
management kan förekomma hos bolagen.!

DBD!:0$63-.10,44E*!!!%*,%3%.-!!
Avsikten är att genom att neutralt förhållningssätt insamla empiriskt material i en kvantitativ 
studie. Vi antar i linje med den ontologiska ståndpunkten objektivism att det finns en yttre 
verklighet, och vi ämnar på ett objektivt sätt redogöra för den.  

Det är emellertid konsensus att forskare i sina studier inte kan vara helt objektiva, då dessa 
baserar exempelvis sin problemformulering eller sin datainsamling på basis av teorier eller 
tidigare forskningsresultat (Patel & Tebelius, 1987, s. 44-45). Då undersökningen är 
kvantitativ kan här hävdas att detta implicerar att vi får ökade möjligheter att förhålla oss 
objektiva till insamlad data, då vi inte kan påverka resultatet genom subjektiva bedömningar 
(Ejvegård, 2009, s. 38-39). I en kvantitativ studie innebär objektiviteten vid datainsamlingen 
enligt Patel och Tebelius (1987, s. 45) att olika individers mätvärden ska kunna jämföras. 

Vår problemformulering baseras på tidigare forskning som indikerar att 
konjunkturförändringar bör påverka värdet av goodwill. Detta illustrerar hur vi under 
arbetsprocessens gång kommer att fatta beslut som är avhängiga av tidigare erfarenheter och 
eventuellt värderingar (Patel & Tebelius, 1987, s. 44). Vi menar dock att studien har utförts på 
ett objektivt sätt. 
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Ambitionen med denna studie är att återge rådande verklighet genom att empiriskt testa om 
höga goodwillposter förekommer i större utsträckning under lågkonjunktur, i enlighet med 
vad som i tidigare studier har påträffats. Detta utförs genom att i en kvantitativ studie 
undersöka hur stor andel goodwill i förhållande till eget kapital som företag har haft före 
lågkonjunkturen, samt efter en viss tidsfördröjning från lågkonjunkturens början. Mer 
specifikt realiseras detta genom att med insamlad data statistiskt säkerställa om given hypotes 
kan bekräftas eller förkastas, något som inte baseras på subjektiva bedömningar utan endast är 
en redogörelse för andel goodwill. Vi eftersträvar således att från en objektiv utgångspunkt 
återge verkligheten utan att påverka denna redogörelse. Något som är typiskt för den 
positivistiska kunskapssynen är att objektivitet eftersträvas, och det förhållningssätt och 
förfarande som har använts här skulle kunna betraktas ligga i linje med positivism (Ejvegård, 
2009, s. 148; Johansson Lindfors, 1993, s. 10-11, 44-45; Patel & Tebelius, 1987, s. 30-31). 

Ett ytterligare element som är av vikt i positivism är replikerbarhet (Patel & Davidson, 1991, 
s. 28). Med en undersökning av kvantitativ karaktär som denna bör det vara möjligt för någon 
annan att replikera denna undersökning och erhålla samma resultat. Resultaten från denna 
studie är empiriska resultat som statistiskt analyseras med utgångspunkt i resultat från tidigare 
studier. Vi har vidare eftersträvat att beskriva vår arbetsgång på ett väldigt utförligt sätt, i 
syfte att göra denna replikerbar. 

DBJ!"%$46*-*.4(*4(,4!!
Det existerar främst två forskningsansatser som förklarar förhållandet mellan teori och empiri. 
Dessa är deduktiv och induktiv teori (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). 

I denna studie är utgångspunkten den befintliga forskning som finns inom området, och 
hypotesen som testas är baserad på denna. Syftet är att undersöka om andelen goodwill verkar 
vara lägre vid lågkonjunktur, och detta utförs i enlighet med tidigare forskning med en 
tidsfördröjning för att uppnå full effekt. Vår referensram innefattar resultat från vetenskapliga 
artiklar, varav vissa är inom närliggande områden. Vi kommer alltså på basis av befintliga 
teorier och forskningsresultat att statistiskt testa om hypotesen kan förkastas eller bekräftas.  

Detta är typiskt för en deduktivt angreppssätt, vilket innebär att utifrån teori deducera en 
hypotes som sedan empiriskt testas (Patel & Tebelius, 1987, s. 16-19). Den deduktiva 
ansatsen går ofta hand i hand med en objektiv verklighetsuppfattning samt en positivistisk 
kunskapssyn, vilket implicerar att studier tenderar att gå från teori till empiri (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 55). Vidare används vanligen en deduktiv ansats vid kvantitativ forskning 
där tyngden ligger på prövning av hypoteser (Bryman, 2008, s. 27). 
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Studien syftar till att studera hur stor andel goodwill utgör av det egna kapitalet hos svenska 
företag noterade på Large Cap-listan mellan åren 2006 och 2011. I det inledande skedet av vår 
datainsamling arbetade vi utifrån ett antal kriterier. Ett urval som baseras på forskarens egna 
bedömningar och uppsatta kriterier för urvalet kallas ett icke sannolikhetsurval, och huruvida 
urvalet blir representativt och generaliserbart beror då på forskarens bedömningar vid urvalet 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 95). Det är vidare av vikt att studiens urval är representativt för 
den population som man avser studera och beskriva för att garantera studiens kvalitet (Arbnor 
& Bjerke, 1994, s. 239).  

Det första kriteriet innebar att de utvalda företagen skulle falla under redovisningsstandarden 
IFRS. Detta då IFRS kräver att företag gör årliga nedskrivningsprövningar av goodwill. För 
att uppfylla detta urvalskriterium valde vi att se till de företag som är listade på Nasdaq OMX 
Nordic Stockholm, då dessa enligt lag faller under IFRS. (Marton et al., 2010, s. 2) Vidare 
beslutade vi oss för att koncentrera vårt urval till Large Cap-listan på Nasdaq OMX Nordic 
Stockholm. Börsen är uppbyggd av tre enheter, där företagen utifrån deras börsvärden delas in 
på Small- Mid- eller Large Cap-listan. Large Cap innehåller företag vars börsvärden 
överstiger 1 miljard euro. Valet att fokusera vårt urval till denna population bygger på två 
huvudsakliga argument. Det första är att majoriteten av dessa bolag uppvisade goodwillposter, 
vilket är ett urvalskrav. Det andra är att de publicerar sina rapporter under våren vilket även 
möjliggör en granskning av verksamhetsåret 2011. Slutligen beslutade vi oss för att 
koncentrera vår urvalsgrupp till företag vars ekonomiska ställning redovisades i svenska 
kronor (SEK). Detta för att inte riskera att eventuella valutaomräkningsfel ska komma att 
påverka studiens resultat, och eventuellt verka missvisande då vår studie bygger på 
information från flera år tillbaka.  

Andra fördelar med att välja företag som är börsnoterade på Large Cap-listan är att större 
företag kan, i linje med tidigare diskussioner, tänkas ha en bredare kompetens gällande 
värdering, vilket skulle kunna innebära att goodwillposten kan anses vara mer tillförlitlig. 
Avslutningsvis kan det argumenteras för att större företag befinner sig på internationella 

B$%%&"*&+'%$)"175%&."%'))"&%%"2$"),1&.$("$("%7#)'2"0')#"&/":3."1%3#'$("+.&*%'1*%":&."58.0$.$%%1"

69:"2$(6-58.%1;"C$13)%&%$%"&/"#$%%&"&.0$%$"*6--$."1$#&("&%%".$#6/'1&1"'"$-+'.'*&+'%)$%;"""



()*"+%$!9!

!
1C!

!

marknader, och att de därmed skulle vara mer benägna att uppvisa en andel goodwill av eget 
kapital som inte avviker alltför mycket från bolag i andra länder som exempelvis USA. 

Att vår urvalsgrupp består av företag listade på Large Cap-listan på Nasdaq OMX Nordic 
Stockholm ger, enligt vår mening, inte en möjlighet till generalisering över hela 
Stockholmsbörsen, i fråga om de resultat vi kan tänkas uppnå. Vår förhoppning är dock att vi 
ska kunna kan påvisa eventuella trender och mönster i hur svenska företag har skrivit ned 
goodwill mellan 2006-2011. Vår urvalsgrupp är emellertid representativ för den population vi 
avsåg studera, då denna var begränsad till större börsnoterade företag som var listade på Large 
Cap-listan.  

FBC!>(,(-*4()3-*.!
Datainsamlingen grundas i information från de utvalda företagens årsredovisningar mellan 
åren 2006-2011. Detta innebär att studien bygger på så kallad sekundärdata, något som 
innebär att forskar tar del av data som tidigare har samlats in i ett annat syfte (Bryman, 2008, 
p.300). Datainsamlingen innebar praktiskt att en genomgång gjordes av de 58 företag som den 
20 april 2012 fanns listade på Large Cap-listan på Nasdaq OMX Nordic Sthlm (OMX Sthlm, 
2012). Av dessa påvisade 46 stycken företag goodwillposter i sina årsredovisningar. För att 
utföra studien krävdes information gällande företagens redovisade goodwillposter samt vad 
det totala egna kapitalet uppskattades till. Detta för att kunna ställa den redovisade 
goodwillposten i relation till det egna kapitalet i ett senare skede. Vid insamlandet av de 
balansposter som vår studie erfordrar, använde vi oss av två olika metoder. För åren 2007 till 
2010 använde vi oss av databasen Affärsdata i genereringen av data. Denna databas gav oss 
inte tillgång till siffrorna för verksamhetsåren 2006 och 2011 så detta gjordes manuellt genom 
en genomgång av respektive företags årsredovisning. Den insamlade data sammanfördes 
sedan i ett excelark för att vidare bearbetas inför den statistiska undersökningen. 

FBD!G55044!
För att få tillgång till materialet använde vi oss som tidigare har beskrivits av databasen 
Affärsdata samt information hämtad från respektive företags årsredovisning. Vi har gjort det 
aktiva valet att lita på de siffror som återfinns i rapporterna och har inte heller ifrågasatt de 
värderingsmetoder som har använts vid värderingen av dessa. Vi tar här stöd i det faktum att 
de utvalda årsredovisningarna har granskats av oberoende revisionsbyråer, och vi väljer att 
sätta tilltro till deras kunskap och erfarenhet. Vi är dock medvetna om den subjektivitet som 
bedömningarna kan bygga på, samt att denna subjektivitet även kan påverka de 
nedskrivningstester som bolagen årligen erfordras genomföra och som sedermera avgör om 
ett nedskrivningsbehov föreligger eller inte. Dessa faktorer bör emellertid inte påverka vår 
studie i någon ansenlig omfattning då studien åsyftar att se om goodwillposten är lägre under 
den lågkonjunktur som världsmarknaden upplevde under 2008 och framåt. Den syftar inte till 
att utreda kvaliteten av de värderingar som årsredovisningarna bygger på. Vi tar dock med oss 
detta i vårt fortsatta arbete.  

I de fall då årsredovisningar inte har funnits tillgängliga har vi använt oss av information från 
exempelvis särskilda företagskommunikéer. Denna information hämtades från 
företagshemsidor där de ofta erbjuds i Pdf-format. Dessa revideras emellertid inte av 
företagens revisorer, och är således något som läsaren bör göras uppmärksam på.  

FBF!7%$,+(33!%51!@%$,+(334(*(3E4!
Det finns 58 stycken börsnoterade bolag på Large cap-listan. I det initiala skedet uppgick 
antalet bolag på Large Cap som hade redovisade goodwillposter under verksamhetsåret 2006 
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till 46 stycken bolag. Av dessa har tio stycken bolag exkluderats då urvalsramen baserades på 
fler kriterier än att besitta en goodwillpost i balansräkningen. Den främsta anledningen till att 
företag har uteslutits är att de har redovisat sin goodwill i utländska valutor, och vi önskar 
som nämnt minimera risken för omräkningsfel då detta eventuellt skulle kunna påverka 
studiens kvalitet och resultat. Ett antal företag uppvisade goodwillposter under 
verksamhetsåret 2007 och framåt men inte i 2006 års redovisning, även detta är något som har 
lett till att de har exkluderats från studien då en jämförelse då blir omöjlig.  
 
Vidare har vi valt att utelämna de fyra stora svenska affärsbankerna som finns listade på 
Large Cap, då deras redovisning skiljer sig från de övrigas. Affärsbankerna faller under andra 
regelverk till följd av deras verksamhet, och att inkludera dem skulle därmed eventuellt kunna 
verka missvisande för vår studie.  
 
Det kan naturligtvis leda till konsekvenser att inte inkludera alla bolag som är listade på Large 
Cap. Då vi efter att vissa företag ! som inte uppfyller ovan listade kriterier ! har fallit bort 
studerar ett färre antal bolag, blir det svårare att dra generella slutsatser om den avsedda 
populationen (i.e. alla börsnoterade bolag som är listade på Large Cap-listan på Nasdaq OMX 
Nordic Sthlm).  
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Den insamlade data från de 36 företag som utgör stickprovet för studien omarbetades för att 
påvisa den procentuella andelen redovisad goodwill i förhållande till det redovisade egna 
kapitalet. Detta är det nyckeltal som vi använder i vår statistiska undersökning för att jämföra 
verksamhetsåren. 
 
Då studien avser åskådliggöra hur den redovisade goodwillposten har utvecklats mellan åren 
2006 och 2011 beslutade vi oss för att utföra ett statistiskt signifikanstest. Efter handledning 
från den statistiska institutionen på Handelshögskolan vid Umeå Universitet beslutade vi oss 
för att utföra ett så kallat Matched Pairs T-test. Ett sådant test syftar till att jämföra stickprov 
parvis, och påvisar om det exempelvis går att styrka någon signifikant skillnad mellan 
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populationer före och efter en viss händelse (Moore et al., 2009 s. 343). Innan vi genomförde 
testet krävdes en del antaganden gällande modellen samt en tydligt formulerad hypotes. 
 
Den centrala gränsvärdessatsen (CGS) möjliggör ett antagande om en normalfördelning. Detta 
innebär att fördelningen av urvalets medelvärden kommer att vara mer lik normalfördelningen 
ju större urval som används. Det anses vedetaget att en normalfördelning bör kunna 
approximeras om urvalet innefattar minst 20 observationer (Jonsson & Norell, 2002, s. 91). 
Denna statistiska studie kan således antas vara normalfördelad, då vårt stickprov som tidigare 
nämnt 8/3'51(364(2?(,I(3'B9:/#(683/1?2'%6#/1;(J2'2('/3'23(4/.(/#(3%&#%0%:2#3#%?5(A5(K(L(MN(
= 0.05).  
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De teorier som en studie baseras på bör indikera att två variabler förhåller sig på ett visst sätt, 
för att ett test av vald hypotes ska kunna genomföras (Eliasson, 2006, s. 107). I detta fall 
hävdas i tidigare studier att det under lågkonjunktur ska vara en lägre andel goodwill, samt att 
detta ska vara mer påtagligt efter en viss tidsfördröjning (Hayn & Hughes, 2006, s. 258-262). 
Vår hypotes kommer därmed att testa om det föreligger det samband mellan lågkonjunkturen 
(med en tidsfördröjning) och andelen goodwill som bör kunna förväntas enligt vissa studier. 
 
Den för studien uppsatta hypotesen bygger på den teoretiska referensram som vi tidigare har 
presenterat, och baseras på antagandet om att den procentuella andelen goodwill av eget 
kapital bör vara signifikant lägre 2011 än den var 2006. Hypotesen är därför ensidig och ser 
alltså ut som följer: 
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Ovan illustreras att om nollhypotesen (H0) är sann, och därmed ej ska förkastas, så föreligger 
det ingen skillnad mellan de två studerade åren. Om alternativhypotesen (Ha) är sann, och 
nollhypotesen därmed ska förkastas, så är andelen goodwill lägre det år som jämförs med året 
innan lågkonjunkturens början (vilket i denna studie representeras av 2006). 
 
Det statistiska testet genomfördes sedan med hjälp av programvaran Minitab. För att 
underlätta vår studie tog vi stöd i handböcker (Carver, 2004; Ryan & Joiner, 2001) som 
beskriver programvaran och dess funktioner. Resultatet av våra tester redovisas i sin helhet i 
empirikapitlet.  

 
FBK!P-,,0$(,8$4#6*-*.!
I syfte att bygga en teoretisk grundram som ska leda till en djupare förståelse för ämnet samt 
förklara de fenomen som vi har valt att studera, har vi främst använt oss av vetenskapliga 
artiklar som återfinns i databaserna SAMSÖK och Google Scholar, och även de databaser 
som ingår i den förstnämndas utbudskatalog. Den tryckta litteraturen som har använts är 
främst hämtad från universitetsbiblioteks katalog, och vi har även i en mindre utsträckning 
använt oss av kurslitteratur. Uppsatsen baseras vidare på information från ekonomiska 
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tidskrifter så som exempelvis Balans. Vidare har en del information hämtats från olika 
myndigheters hemsidor samt från Svenska Riksbanken. Vi har även tagit stöd i information 
som har publicerats på några av de största svenska revisionsbyråernas hemsidor.  

Vissa av de sökord som har legat till grund för insamlandet av material för denna uppsats är: 
goodwill; impairment; IASB; IFRS; IAS 36; FASB; SFAS; US GAAP; konjunktur; earnings 
management. 

Uppsatsens referensram bygger till största del på information från vetenskapliga artiklar då vi 
skulle argumentera för att dessa aktualiserar uppsatsens informationsinnehåll. Det kan i 
sammanhanget noteras att det inte har genererats teorier beträffande goodwill i någon större 
utsträckning. Det finns emellertid teorier, vilka har beskrivs i den teoretiska referensramen, 
som indirekt erbjuder förklaringar till hantering av denna tillgångspost. Vidare har det 
genomförts studier som behandlar ämnet, vilket således innebär att det existerar aktuell och 
högst relevant forskning om goodwill. Då dessa studier främst är baserade på ekonomier i 
andra länder, anser vi det dock vara av stor vikt att balansera dessa forskningsresultat med 
fakta och motiverade åsikter från exempelvis praktiserande ekonomer gällande den svenska 
ekonomin.  

De artiklar som behandlar goodwill, och således diskuteras i vår uppsats, bygger till viss del 
på studier baserade på den amerikanska motsvarigheten av IASB:s regelverk IFRS, SFAS. 
Detta är något som dock inte bör påverka vår teoretiska referensram då de två regelverken är 
jämförbara och grundar sig i samma principer och regler (Marton et al., 2010, s. 2, 15).  

Vi har eftersträvat att uppnå en hög teoretisk aktualitet och har således försökt finna nya och 
relevanta forskningsresultat. Det har emellertid varit nödvändigt att även ta del av äldre 
forskning, om än i en betydligt mindre utsträckning. Detta för att kunna illustrera problemet, 
samt bygga en bred och relevant forskningsgrund. 

För att få en fördjupad förståelse för ämnet och problematiken kring nedskrivning av 
goodwill, har vi alltså utöver vetenskapliga artiklar även använt oss av artiklar publicerade i 
en rad olika ekonomiska tidskrifter, såsom tidningen Balans. I denna tidskrift ger 
praktiserande ekonomer och analytiker sin bild av aktuella teman inom området redovisning, 
där goodwill är ett ständigt återkommande ämne. Vi har även tagit stöd i information som 
återfinns i myndigheters hemsidor, samt information som delges på några av de största 
svenska revisionsbyråerna, varvid Ernst & Young är en av dessa. Vi anser att denna typ av 
informationskällor ger en tydlig bild av hur diskussionen och problematiken kring goodwill, 
samt hur nedskrivningen av denna post ser och har sett ut på den svenska marknaden. Detta 
är, enligt oss, essentiellt för att till fullo kunna studera fenomenet goodwill på den svenska 
marknaden. Den stora andel av vetenskapliga artiklar som vi under arbetets gång har använt 
oss av studerar som ovan klarlagt inte den svenska ekonomin, vilket naturligtvis explicit 
innebär att de inte tar de förutsättningar Sveriges ekonomi har i beaktande. För att få djup 
förståelse för problemet samt kunna analysera det ur ett relevant perspektiv är det högst 
väsentligt att studera hur goodwill behandlas av svenska företag och under vilka villkor beslut 
fattas av dessa företag.  

FBW!X$(*46*-*.!(H!3-,,0$(,8$H(3!
Under insamlingsprocessen för vår teoretiska referensram eftersträvade vi att uppnå en 
mättnad av teorier inom området. Med detta menas att en solid teoretisk grund uppnås, och 
innebär således att ytterligare sökningar tenderar att leda till litteratur som redan har 
registrerats av oss (Johansson Lindfors, 1993, s. 88). Under fas två av arbetet med den 



()*"+%$!9!

!
5"!

!

teoretiska referensramen är det enligt Johansson Lindfors betydelsefullt att förstahandskällor 
används samt att hänsyn tas till aktualiteten hos de studier forskningen baseras på. Detta är 
något som vi konsekvent har aspirerat att göra. Som ovan har diskuterats har vi endast använt 
källor som vi anser vara applicerbara på denna studie och det problem vi undersöker. De 
referenser som har använts är vidare förstahandskällor. Detta anser vi vara av yttersta vikt för 
att kritiskt kunna värdera dess erhållna resultat, och förstå studien i sin helhet. Risken med att 
använda sekundärkällor är att det ursprungliga resonemanget eventuellt kan förvanskas och att 
den ursprungliga författarens intention går förlorad eller förvrids (Bryman & Bell, 2005, s. 
237; Johnsson Lindfors, 1993, s. 89). 
 
Oavsett om det handlar om en vetenskaplig artikel eller andra informationskällor, samt om 
dessa är i sin originalutgåva eller av en sekundäranalytisk art, så finns det alltid en risk att 
informationen som presenteras har färgats av författaren. Detta även om dennas intention är 
att hålla sig objektiv till resonemanget. (Johansson Lindfors, 1993, s. 88-89) Detta problem är 
något som vi har varit medvetna om, och vi har således försökt minska den risken genom att 
noga granska innehållet och den diskussion som förs i alla de källor som återges. Vi finner det 
likafullt berättigat att göra läsaren av vår uppsats medveten om detta faktum. Även våra egna 
föreställningar om verkligheten och de förkunskaper vi besitter kan riskera att influera 
uppsatsen, och kan eventuellt innebära att vissa teorier eller källor premieras över andra. Detta 
är något som vi är väl medvetna om och vi har försökt överbrygga detta genom att anta ett 
kritiskt förhållningssätt till våra litteraturval, samt även kontinuerligt granska resonemanget 
kring dessa. Arbetet med teorigenereringen innebar att vi gick igenom ett stort antal 
vetenskapliga artiklar och böcker för att bredda vårt perspektiv kring ämnet, och på så vis 
bidra till att få en så relevant och sanningsenlig bild av vårt forskningsområde som möjligt.     
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För att kunna identifiera om andelen goodwill är signifikant lägre åren efter lågkonjunkturens 
början jämfört med innan lågkonjunkturens början har vi utfört en hypotesprövning. Syftet 
med denna var att erhålla kunskap om det förefaller som att svenska företag i linje med 
tidigare forskning faktiskt utför större nedskrivningar under en lågkonjunktur. Då studier har 
påvisat en tidsfördröjning innan lågkonjunkturens fulla effekter kan utrönas, studerades 
initialt 2006 och 2011 för att se om det förelåg signifikant lägre goodwill efter 
lågkonjunkturens början. 

Vi har formulerat en hypotes där nollhypotesen (H0) innebär att det inte existerar någon 
skillnad mellan de två jämförda åren, och alternativhypotesen (Ha) motsvarar att denna 
skillnad är lägre än noll; i.e. att goodwill är lägre år 2011. 

123#4# " 2 
153#4# 6 2 

 

För att testa detta använde vi ett Matched pairs t-test med en signifikansnivå på 0,05. Att 
förkasta nollhypotesen (H0) när nollhypotesen (H0) de facto är sann, benämns ett Typ I-fel. 
Att acceptera nollhypotesen (H0) (och därmed förkasta alternativhypotesen (Ha)) när 
alternativhypotesen (Ha) är sann, benämns Typ II-fel (Moore et al., 2009, s. 408). Den valda 
signifikansnivån innebär att det är 5 procents risk att erhållen data som förkastar 
nollhypotesen i realiteten är felaktig ! och således att nollhypotesen de facto är sann ! alltså 
att ett Typ I-fel begås. Testet utfördes i programmet Minitab, från vilket vi erhöll ett så kallat 
p-värde. Vi har sedan jämfört p-värdet med signifikansnivån som visar om bevisen är 
tillräckligt starka. Nollhypotesen, att ingen signifikant skillnad finns mellan de undersökta 
åren, förkastas om p < 0,05, vilket implicerar att vi i sådant fall accepterar den alternativa 
hypotesen. 
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Som tidigare har nämnts i praktisk metod så verkställs i denna studie en jämförelse mellan 
andel goodwill av eget kapital innan lågkonjunkturens början samt efter lågkonjunkturens 
början. 2006 klassas som högkonjunktur och övriga år i undersökningen (i.e. 2007-2011) 
klassas som påverkade av lågkonjunktur. Detta baseras på en rapport utförd av 
Konjunkturinstitutet (2008), som hävdar att konjunktursvängningen gjorde sig synlig under 
2007 men kom att bli mer påtaglig under 2008. Det bör emellertid poängteras att företag i 
andra delar av världen, som exempelvis USA, påverkades av konjunkturnedgången i större 
utsträckning än Sverige redan under 2007 (Taylor, 2009, s. 350-352). Detta är anledningen till 
att även 2007 klassas som ett lågkonjunkturspåverkat år, då flera svenska bolag bedriver sin 
verksamhet internationellt och att den svenska ekonomin därmed påverkades av det globala 
konjunkturläget redan under 2007.  
!

JBABC!=*!NI)+#$0340!(H!2$0*!CRRK!%51!CRAA!
Utifrån t-testet kan vi konstatera ett mycket högt p-värde (0,893), vilket innebär att vi inte kan 
förkasta nollhypotesen. Det förefaller alltså som att den skillnad som föreligger inte är 
signifikant för att kunna påstå att andelen goodwill är lägre 2011.  
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Tvärtom visar erhållen data från jämförelse mellan åren 2006 och 2011 att andelen goodwill 
inte var lägre efter lågkonjunkturen. Vi finner i motsats till alternativhypotesen att andelen 
goodwill till och med var högre 2011 än 2006, dock inte statistiskt signifikant högre.  
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Då andelen goodwill i förhållande till det egna kapitalet inte visade sig vara signifikant lägre 
efter en tidsfördröjning på fyra år från lågkonjunkturens början, gick vi vidare och undersökte 
om det eventuellt förelåg en tidsfördröjning på tre år, något som skulle ligga i linje med 
tidigare studier (e.g. Hayn & Hughes, 2006, s. 258-262). Vi jämförde således andelen 
goodwill av eget kapital för år 2006 med andelen goodwill av eget kapital för år 2010. 
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Resultaten visar att andelen goodwill var lägre efter en tidsfördröjning på tre år efter att 
lågkonjunkturen initierades i Sverige, men denna skillnad är emellertid inte signifikant. Som 
tabell 2 visar erhölls även här ett mycket högt p-värde (0,497). Vi kan därmed inte förkasta 
nollhypotesen, vilket innebär att vi inte har något empiriskt stöd för att andelen goodwill av 
eget kapital skulle vara lägre 2010.  

De erhållna resultaten från jämförelsen mellan år 2006 och år 2010 respektive år 2011 
illustrerade att det inte förefaller som att det finns någon tidsfördröjning i de effekter som en 
lågkonjunktur eventuellt skulle kunna innebära för goodwillposten.  
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Då andelen goodwill inte är signifikant lägre efter en tidsfördröjning från lågkonjunkturens 
början, gick vi vidare för att testa åren från lågkonjunkturens begynnelse fram till 2009. Detta 
för att undersöka om andelen goodwill av eget kapital var lägre efter lågkonjunkturens början, 
och om det eventuellt inte behöver förekomma en tidsfördröjning för att se de fulla effekterna. 
Mer specifikt testade vi om andelen goodwill var lägre år 2007, 2008 och 2009 i jämförelse 
med 2006. Vi börjar med en jämförelse av 2006 och 2009. 

234566!*(!Q#:#934%9@;&#B9!?#8!M=>BF&56@5!3?!A&5:!)11-!CGH!)110!

 

 

 

 

 

 

 

Erhållna resultat från jämförelsen mellan år 2006 och 2009 visar de facto en högre andel 
goodwill av eget kapital år 2009 än innan lågkonjunkturen, år 2006. Detta är alltså tvärtemot 
alternativhypotesen. Med ett högt p-värde på 0,968 kan vi således inte förkasta nollhypotesen. 
Vi kan utifrån vår statistiska undersökning konstatera att andelen goodwill till och med är 
statistiskt signifikant högre 2009 jämfört med 2006. Detta då vårt erhållna p-värde hade 
uppgått till 0,032 om vår alternativhypotes skulle ha omformulerats till µ > 0, vilket därmed 
innebär att nollhypotesen i ett sådant fall skulle förkastas då 0,032  <  0.05.   
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Som kan utläsas i tabell 4 är andelen goodwill även år 2008 högre är innan lågkonjunkturen, 
år 2006. Testen visar ett högt p-värde (0,974), och vi kan inte förkasta nollhypotesen. Även 
här kan vi konstatera att andelen goodwill är signifikant högre 2008 än 2006. Detta 
resonemang följer samma mönster som det vi diskuterade ovan i vår jämförelse av år 2006 
och 2009; nämligen att en omformulerad alternativhypotes där µ > 0 ger ett p-värde på 0,026 
vilket innebär att nollhypotesen skulle förkastas då 0,026  <  0,05.  
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Även vid en jämförelse mellan 2007 och 2006 ser vi att undersökta företag hade en högre 
andel goodwill av eget kapital efter konjunkturnedgångens början. Det höga p-värdet (0,904) 
leder till att vi inte kan förkasta nollhypotesen och därmed inte påvisa att det föreligger någon 
statistisk signifikans mellan åren 2006 och 2007. 
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Som har åskådliggjorts ovan förefaller det inte som att tidigare forskning (e.g. Hayn & 
Hughes, 2006, s. 258-262) kan bekräftas, och vi kan inte heller bekräfta att 
alternativhypotesen stämmer. Detta innebär alltså att vi inte under något av de undersökta 
åren kan förkasta nollhypotesen. Enligt data ser vi ingen tendens till någon lägre andel 
goodwill av eget kapital hos undersöka företag vid en konjunkturnedgång. Trots en 
undersökning av goodwillposten fyra år efter att lågkonjunkturen initierades i Sverige finner 
vi ingen effekt som är i linje med tidigare forskning inom området. 

För att illustrera utvecklingen av andel goodwill hos de studerade objekten under de år som 
kom att innebära en konjunkturförändring har vi för att ge en översiktlig bild sammanställt ett 
diagram (se diagram 13). Vi ämnar diskutera och analysera resultatet av vår studie i kapitel 6: 
Analys. 
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Det blev en kraftig förändring i den globala ekonomin under 2007. Världsekonomin började 
vackla och marknadsförhållandena reviderades, vilket sedermera ledde till en ekonomisk kris 
som likaledes drabbade Sverige. Enligt studier (Seetharaman et al., 2006, s. 347) bör en sådan 
konjunkturförändring reflekteras i företags finansiella rapportering. Detta då de antaganden 
som ligger till grund för beslut av nedskrivning bör vara mindre positiva, vilket därmed bör 
innebära att andelen goodwill torde vara lägre under en lågkonjunktur. I denna uppsats 
ämnades studera om en sådan yttring kan påvisas efter att lågkonjunkturen inleddes i Sverige. 
I linje med tidigare studier (e.g. Hayn & Hughes, 2006, s 258-262) undersöktes även detta 
med en viss tidsfördröjning för att lågkonjunkturens fulla effekter skulle kunna belysas. Mer 
specifikt var syftet med denna uppsats att ta reda på om andel goodwill i förhållande till eget 
kapital de facto var lägre under den ekonomiska krisen. 
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Detta utfördes genom att granska årsredovisningar från noterade företag på Large cap-listan 
mellan åren 2006 och 2011. Frågeställningen om huruvida goodwill efter en tidsfördröjning 
på tre till fyra år efter lågkonjunkturens början var lägre än innan konjunkturförsämringen, 
visade sig inte kunna bevisas med statistisk signifikans. Erhållna resultat tyder tvärtom på att 
företagen i realiteten hade en högre andel goodwill i förhållande till eget kapital år 2011 än 
innan den globala krisen (i.e. år 2006). Detta strider mot tidigare forskning inom området som 
menar att goodwillposten bör påverkas negativt av en lågkonjunktur samt att dessa effekter 
bör vara framträdande efter studerad tidsfördröjning (Seetharaman et al., 2006, s. 347; Hayn 
& Hughes, 2006, s 258-262). Vad gäller det erhållna resultatet i jämförelsen mellan åren 2006 
och 2010 kan vi se att andelen goodwill av det egna kapitalet de facto var något lägre under 
2010, det var dock en marginell skillnad och ingen statistisk signifikans kunde styrkas.  

Resultaten av ytterligare utförda tester påvisar vidare att det inte finns någon statistisk 
signifikans som bekräftar en lägre andel goodwill i något av de andra undersökta åren efter 
lågkonjunkturens början. Det är alltså inte så att det har kunnat observeras en lägre andel 
goodwill i åren som direkt följde lågkonjunkturens början. Det kan vidare vara värt att 
uppmärksamma att resultaten vid jämförelse mellan år 2008 och 2006, samt 2009 och 2006 
åskådliggör en statistisk signifikant högre andel goodwill efter långkonjunkturens början.  

Goodwillposten ska, som nämnts i tidigare kapitel, representera företagets prognostiserade 
kassaflöden (Hayn & Hughes, 2006, s. 224-225). Även om det ur ett externt perspektiv kan 
tyckas att ett nedskrivningsbehov föreligger så behöver det enligt företagsledningen inte 
finnas incitament till detta, då det i ett tidigt skede av en konjunkturförsämring inte står helt 
klart hur denna utveckling kommer att te sig. Det kan vara svårt att bedöma hur ekonomin 
kommer att se ut några år i framtiden. Detta implicerar att en prognostiserad beräkning inte 
nödvändigtvis behöver reflektera framtidens kassaflöden, och således att en nedskrivning 
potentiellt skulle kunna ge ett felaktigt värde på goodwillposten. Osäkerheten kring 
världsekonomin kan ha varit en bidragande faktor till ett mer restriktivt förhållningssätt till 
nedskrivningsprövningar av goodwill. Detta skulle kunna erbjuda en förklaring till att de 
undersökta företagen inte uppvisar en lägre andel goodwill under lågkonjunkturen. 

Tidigare studier har förklarat uteblivna nedskrivningar med att företagsledningar har en 
tendens att ställa sig motvilliga till att sänka värdet på goodwillposter (Ramanna & Watts, 
2009, s. 1-3). Det har framkommit att ledningen avvaktar med en nedskrivning till dess att det 
är ett faktum att det verkliga värdet redan är lägre än det redovisade värdet (Li och Sloan, 
2010, s. 4). En effekt av detta blir då att det sker en viss tidsfördröjning. Annorlunda uttryckt 
så kan man inte, med grund i tidigare forskning inom området, för att få fullt tillförlitliga 
resultat studera goodwillvärdet direkt efter att en konjunkturförsämring har inträffat. Detta är 
emellertid något som vi har tagit i beaktande, och studiens utformning har bearbetats utifrån 
detta.  

Det resultat som vår studie har genererat indikerar att det inte finns någon tidsfördröjning av 
nedskrivning av goodwill. Det verkar som att de undersökta företagen möjligen inte har haft 
något nedskrivningsbehov trots den försämrade globala ekonomin som även drabbade 
Sverige. Vi kan konstatera att andelen goodwill av företagets eget kapital inte var lägre efter 
en tidsfördröjning på tre till fyra år efter att lågkonjunkturen drabbade Sverige, än den andel 
goodwill som företagen hade innan konjunkturnedgången.    

Det finns ett flertal skäl som skulle kunna ligga till grund för hur svenska företag har hanterat 
goodwillposten, och varför den fortsätter ligga på höga nivåer. Regelverket IFRS som sådant 
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medför sannolikt en viss betänklighet med avseende på nedskrivning av goodwill, då 
regelverket inte tillåter en återinföring av värdet när detta väl har sänkts. 

Sverige skiljer sig vidare från andra länder som exempelvis USA beträffande nedskrivning, 
och hade innan finanskrisen samt har under finanskrisen haft en förhållandevis hög andel 
goodwill (Gauffin & Thörnsten, 2010a). Detta leder till diskrepens mellan studiens erhållna 
resultat och vad som baserat på tidigare studier (e.g. Hayn & Hughes, 2006, s. 224-225; 
Seetharaman et al., 2006, s. 347) bör kunna förväntas. Enligt dessa studier bör en 
lågkonjunktur påverka goodwillpostens värde i negativ riktning. Många av dessa studier har 
forskningsresultat som är baserade på länder som tillämpar regelverk ekvivalenta med IFRS.  

Om man jämför Sverige med USA så har de tillämpat den amerikanska motsvarigheten till 
IFRS (och IAS 36) under en längre tid än vad företag i Sverige har gjort. Detta skulle 
eventuellt kunna leda till en viss osäkerhet, som i sin tur medför en avvaktan vad 
nedskrivning anbelangar. En annan förklaring skulle kunna vara att det i USA finns en 
myndighet som noga har kontrollerat de amerikanska bolagens goodwill nivåer och i vissa fall 
tvingat fram en nedskrivning (Grant Thornton, 2010). Det kan emellertid diskuteras om detta 
(i.e. bristande kontroll) i realiteten skulle kunna ha sådan påverkan att goodwillnivåerna ligger 
betydligt högre i Sverige än i andra länder. En mer sannolik förklaring skulle möjligen kunna 
återfinnas i Sveriges ekonomiska position samt förmåga att återhämta sig. 

Den relativt snabba återhämtning som den svenska ekonomin visade prov på efter de globalt 
turbulenta åren 2008 ! 2009 innebar att den svenska ekonomin beskrevs som en tigerekonomi 
(Berggren, 2011). Med hög BNP och en stabiliserad export verkade Sverige 2010 ha klarat 
jämförelsevis bra trots den rådande ekonomiska krisen. Då den framtida ekonomin såg 
ljusglimtar som föreföll vara något bestående, kan det för svenska företag ha varit rimligt att 
avvakta ytterligare med att minska sina goodwillposter. Detta skulle kunna vara en förklaring 
till att svenska företag även under lågkonjunkturen uppvisade förhållandevis höga 
goodwillposter och att svenska företag även därmed kunde argumentera för dessa höga 
goodwillnivåer. Även om en tigerekonomi kan vara en förklaring till att nivåerna på goodwill 
är så höga i Sverige så menar många ekonomer (Grant Thornton, 2010; Grefberg, 2009, s. 9) 
att det inte är försvarbart med så stora goodwillposter i Sverige.  

Det finns även en mängd andra förklaringar som i studier har observerats påverka i vilken 
utsträckning nedskrivningar förekommer hos företag. Tidigare studier tyder på att 
förklaringarna kan ligga i incitament som exempelvis bonusprogram och VD-byte (Masters-
Stout et al., 2007, s. 1382; Pajunen, 2012, s. 19-21; Watts & Zimmerman, 1990, s. 138). 
Dessa studier menar att många företag använder sig av resultatstyrning, och på så sätt 
manipulerar de finansiella rapporterna för att uppnå olika syften. Av resultaten i denna 
uppsats, som visar att de undersökta företagen inte har en lägre goodwillpost under 
lågkonjunkturen, kan det spekuleras i om företagsledningar eventuellt har tillämpat vad som 
benämns som positive accounting, och således har valt att göra opportunistiska bedömningar. 
Detta skulle under en lågkonjunktur kunna innebära att företag väljer att underlåta att ta de 
ekonomiska effekterna av konjunkturförsämringen i beaktande vid beräkning av 
goodwillvärdet, och på så sätt undviker att värdet på goodwill minskas. När det finns 
incitament som ovan nämnda finns det en risk att företagsledningen väljer att agera 
opportunistiskt i sin värdering av goodwillposten, och således enligt agentteorin inte handlar 
på ett sätt som ligger i ägarnas intresse utan istället arbetar mot en egen agenda.  

Det kan även vara så att ledningen i många svenska företag inte vill att resultatet ska fluktuera 
i alltför stor utsträckning, och därmed väljer att undvika en nedskrivning av goodwill för att 



()*"+%$!O!

!
9"!

!

under lågkonjunkturen inte redovisa ett lågt resultat. Denna tillämpning av resultatstyrning 
skulle i sin tur kunna ha sin grund i förväntningar hos omgivningen eller ett försök från 
ledningens sida att upprätthålla en viss nivå på företagets aktiekurs.  

Att detta skulle ligga till grund för en betydligt högre andel goodwill hos svenska företag än 
hos amerikanska företag kan måhända verka långsökt, då även amerikanska företag bör 
använda sig av resultatstyrning. Detta är emellertid inte något som vi har valt att fokusera på, 
och vi har därmed endast aspirerat att se om andelen goodwill är lägre under lågkonjunkturen. 
Med detta sagt så finns det naturligtvis en mängd faktorer, såsom exempelvis bonusprogram, 
som skulle kunna ligga bakom avsaknaden av nedskrivningar hos svenska företag. Här kan 
emellertid konstateras att goodwill hos de undersökta företagen inte var lägre under den 
finansiella krisen. Detta gäller även när en viss tidsfördröjning tas i beaktande. Det bör dock 
som tidigare nämnts poängteras att lågkonjunkturen inte kan urskiljas som en isolerad 
variabel som ensam skulle kunna vara förklaring till en viss goodwillnivå hos svenska företag. 

En potentiell förklaring till att erhållna resultat inte påvisar en lägre andel goodwill skulle 
kunna vara att det existerar en viss tidsfördröjning hos svenska företag innan ledningen 
bestämmer att nedskrivning en bör ske. I detta fall skulle det alltså ha ägt rum mellan år 2010 
och 2011. Det faktum att goodwill ändå var högre efter denna tidsfördröjning kan bero på att 
den svenska ekonomin vid denna tidpunkt faktiskt såg ljusare ut, och att företagsledningar 
således valde att avvakta ytterligare. Det kan eventuellt vara försvarbart för vissa företag som 
kan förväntas återhämta sig om lågkonjunkturen inte visar sig långvarig. Det skulle även 
kunna diskuteras om det eventuellt krävs en längre tidsfördröjning även vad som i tidigare 
studier (e.g. Hayn & Hughes, 2006, s 258-262) har framkommit för att kunna se de 
fullständiga konsekvenserna av konjunkturförsämringen. Det är trots allt som nämnt ett nytt 
regelverk, och det kan i dagsläget vara svårt att förutse vilka effekter detta i framtiden 
kommer att ha för goodwillposterna hos företag som tillämpar detta regelverk. 

Då vi för två av de undersökta åren (i.e. 2008 och 2009) fann att andelen goodwill faktiskt var 
statistiskt signifikant högre än innan lågkonjunkturen (i.e. 2006) kan det spekuleras i vad detta 
kan bero på. En aspekt som kan ligga till grund för de höga goodwillnivåerna kan vara att 
företag under de undersökta åren eventuellt har gått med förlust. Ett negativt resultat minskar 
eget kapital, vilket kommer att leda till att andel goodwill av eget kapital blir högre. Andelen 
goodwill i förhållande till eget kapital är därmed ett relativt känsligt mått som skapar ett stort 
genomslag hos den undersökta populationen.  

Denna studie påvisar vidare en väsentlig skillnad i medelvärdena av den andel goodwill som 
utgör det egna kapitalet för åren 2009, 2010 och 2011. Åren 2009 och 2011 var medelvärdena 
för andelen goodwill av eget kapital 48,5 procent respektive 42 procent, medan 2010 års 
medelvärde uppgår till ungefär 33 procent. Denna skillnad skulle eventuellt kunna bero på 
den ökade tillväxt som den svenska marknaden uppvisade under 2010, och således att goda 
resultat då påverkade det egna kapitalet i en positiv riktning. Detta skulle följaktligen innebära 
att andelen goodwill av eget kapital sjönk. Under 2011 kan eventuellt skuldkrisen i Sydeuropa 
ha påverkat resultaten negativt, vilket i jämförelse med året innan kan ha lett till en motsatt 
effekt på det egna kapitalet och att andelen goodwill av eget kapital därmed ökade. 

Det kan förvisso även vara så att det faktiskt inte existerar något nedskrivningsbehov även vid 
en rådande en lågkonjunktur. Detta skulle implicit kunna innebära att de studerade företagen 
har positiva resultat, och inte de inte påverkas av makroekonomiska faktorer såsom 
lågkonjunktur i någon större utsträckning. En hög andel goodwill var måhända försvarbart för 
många svenska företag under undersökt tidsperiod.
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Syftet med denna uppsats var att undersöka om andelen goodwill av eget kapital var lägre 
under lågkonjunkturen. Tidigare studier har visat att så bör vara fallet, då de prognostiserade 
kassaflödena som goodwill baseras på rimligtvis kan förväntas vara lägre. Då 
forskningsresultat har påvisat att lågkonjunkturens fulla effekter inte kan studeras förrän efter 
tre till fyra år efter en konjunkturförsämrings inledningsskede, ämnade vi studera detta i hopp 
om att fylla ett befintligt forskningsgap samt belysa hur svensk ekonomi i lågkonjunkturens 
efterdyning har hanterat denna omdebatterade tillgångspost. Detta ledde till följande 
problemformulering:  
 
Är andelen goodwill av eget kapital hos svenska företag, noterade vid Large Cap-listan på 
Stockholmsbörsen, lägre efter lågkonjunkturens början än innan lågkonjunkturen?  

Baserat på tidigare forskning, och med utgångspunkt i problemformuleringen studerade vi 
goodwillposten hos dessa svenska noterade företag med hjälp av ett Matched paired T-test. 
Utifrån resultaten hos de studerade företagen kan vi inte påvisa att andelen goodwill av eget 
kapital är lägre efter tidsfördröjning på tre till fyra år från lågkonjunkturens början. Tvärtemot 
uppsatt hypotes tycks andelen goodwill av eget kapital ha vuxit under i stort sätt hela perioden 
med undantag för 2010, då andelen goodwill av eget kapital tycks ha minskat. Dock inte så 
mycket att det är statistiskt signifikant. Vi kan baserat på detta konkludera att de undersökta 
svenska företagen inte uppvisar det mönster som vi enligt forskning bör kunna förvänta oss. 
Som vi har redogjort i analysen kan detta förklaras av en mängd faktorer, vilka inte behöver 
vara avhängiga lågkonjunktur. Det finns även faktorer som kan vara indirekt relaterade till 
lågkonjunkturen, såsom exempelvis earnings management. Något som diskuterades i 
föregående kapitel.   
 
Vad som kan konstateras oberoende av bakomliggande orsaker eller incitament till att inte ha 
en lägre andel goodwill under en lågkonjunktur, är att Sverige verkar vara avvikande från 
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trenden. En sannolik förklaring kan tyckas vara att vår ekonomi, och dess beständighet, skiljer 
sig från många andra länder. Vidare kan även diskuteras huruvida företag tenderar att 
redovisa negativa resultat under perioder av ekonomisk lågkonjunktur, vilket kan påverka det 
redovisade egna kapitalet negativt. Detta skulle följaktligen leda till att den procentuella 
andelen goodwill av det egna kapitalet ökar.  

Då det i Sverige existerar så stora goodwillposter, som även av ekonomer och analytiker anses 
vara för höga, och dessa poster i motsats till forskning inom området inte heller är lägre under 
en lågkonjunktur, kan eventuellt vikten av denna tillgångspost diskuteras. Den höga andel 
goodwill som svenska företag uppvisar, erbjuder åtminstone en plausibel förklaring till den 
heta debatt som råder kring detta begrepp. Om denna post inte är tillförlitlig och inte skänker 
en reell värdering, vilket fokus bör egentligen externa intressenter lägga på goodwill vid en 
företagsvärdering? Om goodwillvärdering urvattnas och inte länge anses vara trovärdig, så 
kan det eventuellt leda till att företagsledningar inte fäster lika stort avseende vid denna 
värdering, vilket i sin tur leder till att värdet blir än mindre pålitligt för externa intressenter. 
Detta moment 22-scenario skapar incitament för ytterligare diskussion och debatt kring den 
omtalade goodwillposten. Det illustrerar även vikten av fortsatt forskning inom området. 

WBC!"$(),-&(!+%$46*-*.!
Denna studie innefattar endast lågkonjunkturen som inleddes 2007. Ingen 
konjunkturförändring är den andra lik, och det är därför svårt att dra några generella slutsatser 
av resultat med konjunktur som förklarande variabel. Det skulle således vara motiverat att 
studera goodwill under flera konjunkturcykler för att ytterligare öka förståelsen och 
kunskapen kring området.  

Framtida forskning inom ämnet skulle vidare kunna vara studier som jämför den grad av 
earnings management som förekommer i Sverige, med andra länder som i genomsnitt har en 
lägre andel goodwill av eget kapital. Detta är något som skulle kunna utföras genom en 
kombination av en kvantitativ och kvalitativ studie i vilken man undersöker företags 
ekonomiska redovisning, samt grunden på vilka de baserar sina antaganden. Detta skulle 
måhända åskådliggöra bakomliggande orsaker till Sveriges höga goodwillposter. Om det i 
sådana fall skulle visa sig att det finns en tendens till earnings management från de svenska 
företagens sida, skulle det eventuellt kunna vara intressant att gå vidare och studera om 
svenska aktier i större omfattning påverkas av lägre redovisade resultat. 

Om en studie utfördes på andra europeiska länder som inte kan betraktas ha en tigerekonomi 
skulle det eventuellt framkomma resultat som ligger i linje med tidigare forskning. Det vill 
säga resultat som tyder på att det bör ske en tidsfördröjning av lägre goodwillnivåer, samt att 
dessa nivåer kommer att vara signifikant lägre under en lågkonjunktur. Sverige kan möjligen 
anses vara unikt då det som synes förefaller ha en ekonomi som är beständig och 
motståndskraftig, och som till följd av det inte har påverkats i samma utsträckning av 
konjunkturförsämringar under 2008 och framåt, som vissa andra länder. 

Det skulle även vara intressant att under förutsättningar som innefattar en större tidsram, 
genomföra en studie som undersöker hur företagens förvärv har sett ut under en 
lågkonjunktur. Detta skulle följaktligen innebära att man undersöker hur företagen har valt att 
värdera motsvarande goodwillpost under en försämrad ekonomi. En vidare aspekt skulle 
lämpligen kunna vara att titta på de förvärv som verkställdes även innan lågkonjunkturen, och 
då studera företagens befintliga värdering av dessa. När andelen goodwill av eget kapital 
studeras framgår inte huruvida några ytterliga förvärv har exekverats under lågkonjunkturen. 
Detta kan betraktas som en brist, och något som om det togs med i undersökningen skulle 
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bidra till en mer nyanserad, och därmed mer omfattande, forskningsbild. Det kan även vara 
fallet att många av de studerade svenska företagen de facto innehar goodwill som kan 
hänföras till den tidigare högkonjunkturen. Detta förbises om man inte ser till företagsförvärv, 
och är även något som vi är medvetna om. 

Avslutningsvis skulle det vara intressant att se till revisorns roll vid godkännandet av 
goodwillpostens värde. Detta då flertalet stora svenska revisionsbyråer flaggar för att det finns 
ett behov av att justera ned goodwillposterna i svenska bolag, och det ändå är något som inte 
tycks realiseras. Här skulle en internationell jämförelse eventuellt kunna belysa skillnader, 
samt öka förståelsen för tillgångsposten och synen på värderingen av denna.  

WBD!M%*,$-@8,-%*!
Denna uppsats har emellertid uppfyllt ett existerande forskningsgap. Detta då tidigare 
uppsatser som har studerat svenska företag inte har undersökt hur andelen goodwill har sett ut 
för dessa företag med en tidsfördröjning på tre till fyra sedan lågkonjunkturens begynnelse. 
Detta är av vikt då forskning tyder på att det i realiteten krävs en sådan tidsfördröjning för att 
kunna se de fulla effekterna. 
 
Det faktum att vi här inte har funnit resultat som ligger i linje med tidigare forskning inom 
området kan betraktas vara av vikt, då resultatet belyser att Sverige inte verkar följa den trend 
som har observerats i andra länder beträffande storleken på goodwillposter.  
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En studie bör om den ska vara trovärdig ha hög validitet, vilket innebär att studien de facto 
mäter det som den avser mäta (Eliasson, 2006, s. 16-17). Vi har genom årsredovisningar 
undersökt hur hög goodwill svenska företag har. För att se om företag hade en lägre 
goodwillpost tre till fyra år efter en lågkonjunkturs inledningsskede, undersökte vi storleken 
på goodwillposten hos företag innan lågkonjunkturen samt igen efter den tidsfördröjning som 
enligt studier (Hayn & Hughes, 2006, s. 258-262) krävs för att se de fulla effekterna av 
lågkonjunkturen. Operationaliseringen av testet och den hypotes som har utformats, 
genomfördes med utgångsläge i den teori som finns inom ämnet, och som vi sålunda har 
diskuterat i uppsatsen. Detta för att uppnå en hög intern validitet. Det insamlade materialet 
fyller sin funktion då det har hög relevans till undersökningens ändamål, något som enligt 
Eliasson (2006, s. 16-17) krävs för att studien ska uppvisa hög validitet.  
 
En brist i studiens validitet kan emellertid anses vara dess begreppsvaliditet. Det kan vara av 
vikt att studera begreppsvaliditet hos det mått som har använts för att studera fenomenet i 
fråga, vilket realiseras genom att man deducerar hypoteser som är av relevans för det 
studerade ämnet (Bryman, 2008, s. 163). Detta är något som vi dock har uppnått i denna 
uppsats. Vi har som utgångspunkt haft den effekt som lågkonjunktur enligt studier bör ha på 
en goodwillpost. Genom att studera om andelen goodwill är lägre efter lågkonjunkturens 
början jämfört med innan lågkonjunkturen kan vi se om det verkar som att en signifikant 
skillnad existerar. Det kan emellertid även vara så att det i realiteten är andra faktorer som har 
påverkat om någon sådan skillnad skulle föreligga, och detta är något som vi inte testar i 
denna studie. Det är något som därmed skulle kunna ifrågasättas. Vi är därför väl medvetna 
om att vi bör iaktta en viss försiktighet beträffande de tolkningar och slutsatser vi drar för 
sambandet mellan lågkonjunktur och goodwill. Måttet kan betraktas otillräckligt för att 
erhålla den orsak som är bakomliggande de höga goodwillnivåer som trots lågkonjunktur 
råder i Sverige. Vi kan endast se om det verkar finnas signifikant lägre nivåer av andel 
goodwill av eget kapital efter konjunkturförsämringen hos svenska företag, och inte vilka de 
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eventuella förklaringarna skulle kunna vara. Detta var dock som tidigare nämnt inte något 
som vi eftersträvade att göra. 
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Med reliabilitet avses att erhållna resultat kommer att bli desamma om studien skulle 
genomföras igen. Detta är ett viktigt sanningskriterium för att försäkra sig om att resultaten 
inte beror på slumpmässiga premisser. Vid kvantitativa undersökningar rör detta om huruvida 
använda mått är stringenta. (Bryman, 2008, s. 49) Då vi har baserat vår studie på data som 
tillhandahålls av de undersökta företagen så bör det vara möjligt att erhålla samma resultat om 
undersökningen skulle genomföras igen. En kvantitativ undersökning som denna leder 
potentiellt till en högre reliabilitet än om vi hade ämnat studera goodwill genom exempelvis 
intervjuer eller enkäter. Något som för studiens syfte inte skulle ha varit av intresse.     
 

SBABD!X0*0$(3-40$@($10,!
Då vi endast har studerat företag noterade på Large Cap kan vi inte generalisera våra resultat 
utöver denna population. Specifikt, den generalisering vi gör är således begränsad till den 
undersökta populationen, i.e. svenska börsnoterade företag på Large Cap-listan som har en 
goodwillpost. De problem med generaliserbarhet som skulle kunna uppstå kan hänföras till i 
vilken mån resultaten från urvalet är representativt för alla svenska företag, alltså i vilken 
omfattning en totalundersökning av alla företag skulle generera samma resultat (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 162). Detta är även något som vi i inledningen diskuterar. Studien kan 
däremot anses ha en relativt stor generaliserbarhet inom den undersökta population, då urvalet 
innefattade ett tämligen stort antal företag av de listade på Large Cap vid tidpunkten för 
undersökningen. 
 
Något annat som vid diskussion av generaliserbarhet har en tendens att uppmärksammas är att 
det ständigt bör eftersträvas en slumpmässig urvalssituation (Johansson Lindfors, 1993, s. 
162). Så var inte fallet vid insamlingsprocessen i denna studie. Detta då studerad population 
är relativt begränsad och vi därför eftersträvade att kunna undersöka ett så stort antal företag 
som möjligt. Vi har följaktligen studerat alla företag som har uppfyllt de kriterier som vi 
tidigare har presenterat.  
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ABB 

AssaAbloy 
AlfaLaval 
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Atrium Ljungberg  
Axfood 
Boliden 
Electrolux 
Elekta 
Getinge 
HakonInvest 
Hexagon  
Husqvarna 
JM 
Ericsson 
Kinnevik 
Latour 
Lundbergföretagen  
Lindab 
MTG 
NCC 
PEAB 
Ratos 
Scania 
SKF 
Sandvik 
SecoTools 
Securitas 
Skanska 
SCA 
Stora Enso 
SwedishMatch 
TeliaSonera 
Trelleborg 
Volvo 
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