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Abstract

Titel: ”Nedskrivning av koncernmässig goodwill under global finansiell kris”

Nivå: Kandidatuppsats i ämnet Företagsekonomi

Författare: Marie Holzinger & Frida Lennartsson

Handledare: Mats Ryding

Datum: 2009-05-24

Inledning: Sedan i januari 2005 är alla bolag som är noterade på börsen inom EU skyldiga att 
upprätta sin koncernredovisning i linje med IFRS. Koncernmässig goodwill skall inte längre 
avskrivas enligt plan utan istället bör en nedskrivningsprövning utföras varje år enligt IFRS 3. 

Den finansiella krisen, som tvingat oss in i den lågkonjunktur vi befinner oss i idag, är en 
effekt av en tidigare världsomspännande galopperande kreditexpansion. Denna fick stora 
negativa ekonomiska konsekvenser främst på kapitalmarknaden i USA. På grund av USA:s 
ledande position inom många områden har detta satt djupa spår i hela omvärlden. 

Genom att noterade bolag enligt IFRS redovisningsprinciper skall redovisa en rättvisande bild
av företagets finansiella ställning gjorde vi ett antagande att frågan om en eventuell 
nedskrivning av koncernmässig goodwill bör ha aktualiserats den senaste tiden.  

Syfte: Vårt syfte med undersökningen var att se om och i vilken omfattning bolag har gjort 
nedskrivningar av koncernmässig goodwill under 2007, 2008 samt första kvartalet 2009. 

Metod: Vårt slutliga urval blev 60 bolag noterade på Stockholmsbörsen. Vi samlade in data 
från respektive bolags hemsida och sammanställde dessa rådata i statistiska diagram. Dessa 
diagram blev sedan en grund för vår analys. 

Resultat & Slutsatser: Resultatet för undersökningen visade på att vi inte kunde se någon 
större ökning i nedskrivningar av koncernmässig goodwill som direkt kunde förknippas med 
den finansiella krisen. En möjlig orsak kan vara att effekterna av krisen ej visat sig fullt ut 
ännu, en annan kan vara att det finns andra orsaker till att bolagsledningen väljer att inte göra 
nedskrivning av koncernmässig goodwill. 

Förslag på vidare forskning: Att undersöka samma urval när konjunkturen börjar vända 
uppåt igen eller att genom en kvalitativ undersökning studera de exakta orsakerna bakom 
bolagens agerande i frågan om nedskrivning av koncernmässig goodwill. En annan intressant 
aspekt är att undersöka revisorernas roll i detta informationsflöde.

Nyckelord: Goodwill, Nedskrivningsprövning, Koncernmässig goodwill, IFRS 3, IAS 36.



Nedskrivning av koncernmässig goodwill
                                  under global finansiell kris

Abstract

Title: “Impairment of internally generated goodwill during global financial crisis”

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration   

Authors: Marie Holzinger & Frida Lennartsson

Supervisor: Mats Ryding

Date: 2009-05-24

Introduction: Since January 1 2005 all companies listed on a regulated stock exchange
within the EU are required to present their consolidated accounts in conformity with IFRS. 
According to IRFS internally generated goodwill will no longer be amortized over its useful 
life but instead annually tested for impairments in accordance with IFRS 3.

The financial crisis, that has forced us into the recession we find ourself in today, is an effect 
of an earlier worldwide increased creditexpansion. This led to many negative financial
consequences especially to the capitalmarket in the USA. Due to the leading role USA has in 
many areas this made a lasting impression all over the world.

Since companies listed on the regulated stock exchange are required to show a true and fair 
view of the companies financial statements we made an assumption that the question about 
impairment of internally generated goodwill would have been in question lately. 

Aim: To examine whether or not the companies listed on the Stock Exchange, Stockholm has 
done impairment of internally generated goodwill during the year 2007, 2008 and the first 
quarter of 2009.   

Method:  Our final selection of companies was 60 companies listed on, Stockholm. We 
collected information from the home page of each selected company. The information was 
then put together into diagrams. These diagrams became the foundation for our analyses.

Result & Conclusions: The result of the survey showed us that no noticeable increase in 
number of impairments of internally generated goodwill has been made during the examined 
periods that can be marked with the financial crisis. One reason could be that the effects of the 
crisis has not yet been notacible, another reason could be that that board of directors choose 
not to use impairment for other reasons.  

Suggestions for future research: To examine the same selection of companies again when 
the state of the market improves or by a qualitative survey examines the exact reasons behind 
the company’s actions in the matter of impairment of in internally generated goodwill. 
Another interesting aspect would be to look into importance the role of the Accountant has in 
this matter.
Keywords:  Goodwill, Impairment test, Internally generated goodwill, IFRS 3, IAS 3.
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1 Inledning

I detta inledande kapitel diskuteras de problemområden som denna kandidatuppsats bygger 
på. För att ge läsaren en inblick i det valda ämnet så inleds kapitlet med en bakgrundsbild 
över varför vi upplever att ämnet är aktuellt. Vidare beskrivs problemformuleringarna och 
syftet samt de avgränsningar vi gjort för undersökningen.

1.1 Bakgrund

Den finansiella kris som råder i världen idag är en följd av den tidigare världsomspännande 
galopperande kreditexpansion1 som fick stora negativa ekonomiska konsekvenser främst på 
kapitalmarknaden i USA. På grund av USA:s ledande position inom många områden har detta 
satt djupa spår i hela omvärlden.   

Enligt Konjunkturinstitutets pressmeddelanden ser den globala ekonomin mycket dyster ut2

och inga positiva indicier finns om att detta skulle vara botten på lågkonjunkturen. Massmedia 
har under det senaste året rapporterat om olika krispaket och andra åtgärder för att undsätta de 
mest drabbade bolagen från konkurs. Krisen som har sin grund inom den finansiella världen 
har även lett till stora konsekvenser för övriga branscher genom att det allmänna 
konjunkturläget kraftigt har försämrats.  

Genom rörelseförvärv, vilket innebär att ett bolag förvärvar ett annat bolag, kan ett 
koncernförhållande uppstå. Genom att bolag bildar koncerner tillkommer krav och regleringar 
om att upprätta gemensam redovisning, så kallad koncernredovisning, detta för att koncernen 
skall ses som en enhet. Dock är en koncern ingen juridisk person i lagens mening utan endast 
ett maktbegrepp. Varje bolag som ingår i koncernen ansvarar själva för sin finansiella 
rapportering, sluter avtal, anställer personal, skatterapporterar och så vidare.3  
Tidigare har koncernredovisningen inte reglerats av att bolagen varit bundna till att upprätta 
sina finansiella rapporter enligt en specifik standard. Bolagen har själva i viss utsträckning 
kunnat välja enligt vilken standard och enligt vilka rekommendationer de valt för att upprätta 
sin finansiella rapportering. Många svenska noterade bolag anammade tidigare 
Redovisningsrådets rekommendationer (RR). Från och med den 1 januari 2005 ska alla 
svenska börsnoterade bolag utforma sin koncernredovisning enligt IFRS.4 Anledningen till 
detta är bland annat att jämförbarheten mellan bolag på den internationella marknaden skall 
förbättras. När ett förvärvande bolag betalar mer än det egna kapitalet i det förvärvade bolaget 
uppstår ett övervärde. Detta övervärde kan dels hänföras till dolda reserver på bolagets 
tillgångar, det vill säga att det marknadsmässiga värdet överstiger det bokförda värdet, men 
även till goodwill. Goodwill kan ses som en betalning för eventuella framtida ekonomiska 
fördelar som extra goda vinster.5

                                               

1 http://www.energimyndigheten.se 2009-04-19 kl. 14.28 
2 http://www.konj.se/arkiv/konjunkturlaget  2009-04-02  kl. 13.01
3 Lönnqvist R - sid. 9-10
4 Nilsson S - sid. 13
5 IFRS 3 p.52
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Den största skillnaden mellan IFRS och RR gällande redovisningen av goodwill är att enligt
RR:s rekommendationer skrivs goodwill planenligt av. Detta görs inte enligt IFRS, dock skall 
en årlig nedskrivningsprövning av koncernmässig goodwill utföras.6 Det är ett bolags ledning 
som avgör om förändringen av goodwill är så bestående att det föreligger ett behov av 
nedskrivning. 

I IFRS ramverk finns redovisningsprinciper som strävar efter att bolagen genom sina 
finansiella rapporter skall visa en så rättvisande bild som möjligt om bolagets finansiella 
ställning. Trots att denna princip ibland går i strid med andra viktiga principer exempelvis 
försiktighetsprincipen som kort innebär att ett bolag skall värdera sina tillgångar lågt och 
skulder högt. Kravet på en rättvisande bild av bolaget skall dock prioriteras. Detta för att 
informationsfunktionen gentemot kapitalmarknaden ska vara så äkta som möjligt.7

I tidigare lagstiftning redovisades en goodwillnedskrivning endast på balansräkningen genom 
att minska de immateriella tillgångarna på bolagets aktiv sida och justera detta med posten 
eget kapital på passiv sidan. Detta gjorde det svårt att identifiera nedskrivningen i en 
finansiell rapport. Idag är noterade koncernbolag skyldiga att redovisa en 
goodwillnedskrivning även på resultaträkningen och där ange nedskrivningen som en 
kostnad. Detta synliggör händelsen och påverkar direkt resultatet negativt. Detta kan få stora 
konsekvenser för ett koncernbolag då ett redan dåligt resultat kan spädas på genom ytterligare 
en kostnad.

På en effektiv marknad är priset på en tillgång en avspegling av all tillgänglig information och 
det avspeglar den kollektiva analysen hos alla investerare8. Detta innebär att alla får ta del av 
ny information samtidigt och kan agera utefter denna. Ur en börsanalytikers perspektiv visar 
en nedskrivning av koncernmässig goodwill på att bolaget inte kommer att få ta del av de 
förväntade extra goda vinster som de betalat extra för. Detta ger stor inverkan på 
kapitalmarknaden och kan försvaga börsvärdet. 

De regler som gäller noterade bolag på Stockholmsbörsen är att de ska följa de gällande 
redovisningsstandards som finns i IFRS, vilket bland annat innebär att bolagen omedelbart 
måste offentliggöra en oren revisionsberättelse. Bolagen tecknar vid noteringen ett avtal med 
börsen om att följa dessa regler. Börsen vidtar åtgärder mot de bolag som inte följer 
noteringsreglerna och innehar rätten att avnotera dessa bolag. Ett exempel är att börsens 
Disciplinnämnd utdömde 2008 vite på 576 000 SEK för bolaget Digital Vision som inte 
omedelbart offentliggjorde en oren revisionsberättelse. Anledningen till den orena 
revisionsberättelsen var att Digital Vision i sin årsredovisning för 2005 redovisat en 
nedskrivning i samband med ett rörelseförvärv på en egen rad inom finansnettot och inte som 
en del i rörelseresultatet, vilket de borde ha gjort. Ingen justering gjordes heller året efter då 
den orena revisionsberättelsen uppkom. Vitet kunde ha varit betydligt högre om 
Disciplinnämnden inte hade graderat dessa avvikelser som mindre allvarliga.9

                                               

6 IAS 36 p. 90
7 Nilsson S - sid. 41
8 Gregory Mankiw N – sid. 592
9 Pressmeddelande 2008-04-01 – ”Disciplinnämnden vid OMX Nordiska Börs Stockholm utdömer vite för Digital Vision”
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1.2 Problemformulering

Vår problemformulering är indelad i olika perspektiv. Genom denna uppdelning ges en 
tydligare bild över vad det är vi som undersökare vill belysa med denna uppsats. De olika 
perspektiven är bolagsperspektiv, branschperspektiv samt ett par gemensamma 
problemformuleringar för de båda perspektiven. 

1.2.1 Bolagsperspektiv 
- Hur många av bolagen noterade på Stockholmsbörsen, under indelningen Large Cap, 

har gjort nedskrivning av koncernmässig goodwill under 2007, 2008 samt första 
kvartalet av 2009?

1.2.2 Branschperspektiv
- Är någon bransch överrepresenterad när det gäller nedskrivningar av koncernmässig 

goodwill?

1.2.3 Gemensamma problemformuleringar för de båda perspektiven: 
- Finns extremfall, det vill säga något bolag/bransch som skiljer sig från de övriga? 
- Ökar antalet nedskrivningar av koncernmässig goodwill när vi befinner oss i en 

global finansiell kris med försämrat konjunkturläge till följd?
- Kan vi tolka andra orsaker till att bolagen agerar på ett visst vis gällande 

nedskrivning av koncernmässig goodwill?

1.3 Syfte

Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka om och i vilken omfattning bolag har 
gjort nedskrivningar av koncernmässig goodwill under 2007, 2008 samt första kvartalet 2009. 
Vidare ville vi undersöka om nedskrivningar av koncernmässig goodwill har ökat i och med 
den finansiella krisen och det efterföljande försämrade konjunkturläget.  

1.4 Avgränsning

Då vi eftersökte ett representativt underlag för vår undersökning föll vårt urval på de bolag 
som är noterade på Stockholmsbörsen under indelningen Large Cap. Bolagen som återfinns 
på denna lista är koncernbolag, vilket är en förutsättning för vår undersökning. 
Vi har avgränsat vår undersökning till att samla in information om respektive bolag gällande 
totala tillgångar, total goodwillpost, eget kapital inklusive minoritetsintresse och total 
nedskrivning av goodwill för att använda denna information i vidare uträkningar i den 
empiriska delen.

I ett första skede kommer i denna uppsats alla bolagen att synliggöras oavsett om 
nedskrivningar har gjorts eller inte, vilket ger starkare reliabilitet. De olika variablerna vi valt 
i regressionsanalysen begränsar resultatet till dessa variabler och utesluter andra faktorer som 
kan ha en inverkan. Vår fokusering blir härmed att se till vad bolagen faktiskt har gjort och 
inte de bakomliggande orsakerna till detta.Utöver att enbart fastställa dessa bolags agerande 
kommer vi även att se till den indelning av branscher dit bolagen hör. Den branschindelning 
som gjordes var helt i linje med den branschindelning som återfinns på webbsidan 
www.bolagsfakta.se.
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2 Metod

I detta andra kapitel presenteras de metoder som har använts för undersökningen, samt 
motiveringar till dem. En beskrivning av tillvägagångssättet för underökningens 
genomförande samt för de urval vi gjort. Kapitlet avslutas med en diskussion om 
undersökningens validitet och reliabilitet.

2.1 Val av metodansats

För att nå fram till vårt syfte och besvara de problemformuleringar vi ställt upp för 
undersökningen ansåg vi att en kvantitativ metod är den som lämpar sig bäst. Detta då vi får 
en bred plattform till de statistiska verktyg vi valt att använda oss av i vår empiriska
undersökning. I en kvantitativ undersökning studeras förutbestämda egenskaper som 
exempelvis inkomst, ålder eller kön. Dessa egenskaper mäts oftast i siffror som vidare kan 
sammanställas i tabeller, grafer eller diagram. Vid en analys av en kvantitativ undersökning 
kan olika sambandsuträkningar genomföras eller uträkningar om variation eller 
genomsnittsmått.10

En alternativ metod till vår undersökning hade varit en kvalitativ metod. Denna metod baserar 
sig på att undersökaren samlar in data genom intervjuer eller observationer.11 Detta för att 
kunna ges möjlighet att undersöka de valda respondenterna mera djupgående. Denna metod är 
mer flexibel och resultatet påverkas till viss del av undersökarens egna tolkningar, åsikter och 
erfarenheter. Anledningen till att vi valde bort denna metod för undersökning var för att vårt 
syfte var att få en bred och representativ bild av Sveriges storbolag samt att få exakta rådata 
som vi sedan kunde omarbeta med statistisk metod. Vi hade således kunnat ha använt en 
kombination av dessa två metoder, först den kvantitativa metoden för att sammanställa 
materialet sedan tagit oss an de eventuella extremfall som uppkommit med hjälp av den 
kvalitativa metoden. Vi hade vidare kunnat kontakta respektive bolag och undersökt varför de 
agerat som de har gjort och sedan analyserat detta tillsammans med den tidigare 
undersökningen. Detta ansåg vi skulle bli allt för tidskrävande då vi hade valt 69 bolag att 
ingå i vår undersökning. Vi gjorde även antagandet att det skulle bli svårt att få likvärdig 
information på de olika bolagen. Detta skulle ha försämrat reliabiliteten för arbetet. Vi har 
dock valt att i analysen studera de eventuella extremfall vi möjligen kan få utläsa i 
undersökningen med hjälp av en kvalitativ metod. Detta innebär att vi studerar mera ingående 
orsaker och samband till de eventuella nedskrivningarna i deras finansiella rapporter.

                                               

10 Eriksson L-T & Wiederheim-Paul F – sid. 120
11 Ibid - sid. 120
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2.2 Statistisk metod

Efter att information har samlats in skall den sorteras och bearbetas12. Lämpligt för vår 
undersökning var att sammanställa informationen i ett spridningsdiagram. Detta då vi vill få 
med alla mätningar från vårt insamlade material. Ett sambandsdiagram visar på samband 
mellan olika kvantitativa variabler. Varje punkt i diagrammet kommer att motsvara en 
observation av x i förhållande till y. I sambandsdiagrammet visas även den så kallade 
regressionslinjen, som visar på ett medelvärde i undersökning. Ibland kan det vara svårt att 
endast på grundval av punkterna i ett diagram se om huruvida det råder ett 
sambandsförhållande eller inte. En linje beskriver och sammanfattar om det finns ett samband 
som är positivt eller negativt. Då det i vårt fall finns andra faktorer som påverkar variablerna 
blir inte sambandet fullständigt. Vi kommer därför vidare för att få en mer absolut tolkning att 
beräkna styrkan i sambandet med den så kallade korrelationskoefficienten (r), vilket är just ett 
mått på i vilken grad X och Y samvarierar. Formeln skrivs:

Fig. 1 Egen figur

Saknas samband blir r = 0 det vill säga ett nollsamband. Desto starkare sambandet är ju mer 
närmar sig koefficienten +1 eller -1 det vill säga ett positivt eller negativt samband. När 
sambandet är fullständigt är r = ±1.13

På X-axeln finns koncernens nedskrivning av goodwill i förhållande till koncernens totala 
goodwillpost Variabeln på Y-axeln har vi valt att använda koncernens goodwillpost i 
förhållande till koncernens totala tillgångar.. Dessa kommer att redovisas i procent. 
Motiveringen till de variabler vi valde var att det blir representativt för alla bolag på Large 
Cap och inte exkluderar något bolag från analysmodellen. Om vi i detta skede kommer att 
utläsa ett nollsamband mellan hur variablerna samverkar kommer vi att gå vidare i 
undersökningen genom att dela in urvalet i mindre segment. 

Genom vår valda statistiska metod är vår förhoppning att vi kommer att se om det finns några 
extremfall, det vill säga ett antal bolag som i förhållande till övriga bolag i samma urval gjort 
stora nedskrivningar av koncernmässig goodwill. Den programvara vi kommer att använda 
oss av för de statistiska presentationerna är Microsoft Excel. Vi är medvetna om att denna 
statistiska metod kan innebära snedvridningar och ge sken av en stor exakthet när vi använder 
siffror istället för tolkningar14. Därför har vi i möjligaste mån samlat in, behandlat och 
presenterat data på ett av oss strukturerat och likvärdigt vis. De andra faktorerna som kan ha 
inverkan på ett bolags agerande gällande nedskrivning av koncernmässig goodwill kommer 
inte att synliggöras i denna statistiska undersökning utan endast diskuteras i vår analys.

                                               

12 Eriksson L-T & Wiederheim-Paul F – sid. 120 ff
13 Djurfeldt G, Larsson R, Stjärnhagen O – sid. 161 ff
14 Eriksson L-T & Wiederheim-Paul F – sid. 123
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2.3 Urval 

Urvalet vi gjort för denna undersökning är ett subjektivt urval. Vid subjektivt urval 
handplockar vi som undersökare urvalet för vår undersökning. Vi valde att studera alla bolag 
noterade på Stockholmsbörsen under indelningen Large Cap vid en viss tidpunkt. Large Cap 
är Stockholmsbörsens lista för de största bolagen. Här återfinns bolag med ett börsvärde över 
en miljard euro15. Att valet föll på detta urval berodde på att vi uteslutande behövde granska 
koncerners finansiella rapportering då det endast är de som har koncernmässig goodwill och 
därmed ställs inför frågan angående nedskrivning av denna. Vi ansåg att de större bolagen var 
mer representativa för alla koncerners agerande än om vi hade valt mindre koncerner i vårt 
urval.

Ytterligare anledningar till urvalet:

 Alla noterade koncernbolag är skyldiga att upprätta sin redovisning enligt IFRS. Dessa 
bolag skall årligen eller oftare vid behov göra en nedskrivningsprövning av 
goodwill16.

 Under rådande lågkonjunktur tror vi att alla de undersökta bolagen mer eller mindre 
påverkas. Vi tror därför att frågan om nedskrivning av goodwill bör ha aktualiserats.

 Redovisningsprincipen ”Rättvisande bild – True and Fair View” som finns inom 
IASB:s ramverk stärker även ovanstående antagande.

 Det finns olika faktorer som påverkar hur, när och med hur mycket bolag gör en 
nedskrivning och det är svårt att göra generaliseringar. Dock hoppas vi på att vi kan se 
några faktorer som utmärker sig. 

 Tillförlitlig finansiell information om dessa bolag finns lättillgängliga via Internet.
   
2.3.1 Presentation av urvalets data

På listan Large Cap återfanns 69 stycken bolag den 28 april 2009 vilket blev ett slumpmässigt 
datum för oss. Dessa är de största bolagen som är noterade på Stockholmsbörsen vid 
tidpunkten för undersökningen. Trots att dessa bolag ingår under samma kategorisering så är 
det stor spännvidd mellan det största och det minsta bolaget. I och med att vi i vår 
undersökning inte kommer att jämföra den reella nedskrivningen för varje bolag, utan istället 
procentuellt mäta goodwillnedskrivningen i förhållande till total goodwill får inte denna 
storleksordning av bolagen någon avgörande roll. Undersökningen är inte representativ för 
alla bolag, men enligt vår mening inkluderar urvalet relativt sett många olika branscher, 
tillgångsmassa, skuldsättning och så vidare. Därav känner vi att vi på ett trovärdigt sätt kan 
använda urvalet som en representativ grupp för en större massa.

                                               

15 http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Aktier/Var-handlar-man/        2009-06-17 kl. 10.55
16 IAS 36 p. 10b 
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De data som vi använt är den finansiella information som bolagen presenterat i sina 
årsredovisningar för åren 2007 och 2008 samt genom den första kvartalsrapporten för 2009.
Informationen har vi närmare bestämt funnit i den not som beskriver prövning och eventuell 
nedskrivning av goodwill. Den finansiella informationen vi har undersökt är utformad på ett 
liknande sätt för alla bolag i och med IFRS krav på redovisning av goodwillpost samt 
nedskrivningsprövning av denna. Detta underlättade för oss att finna den information vi sökte. 
I det fall nedskrivning har gjorts går det även att utläsa goodwillpostens totala värde. 

För att erhålla bolagens årsredovisningar använde vi oss av webbsidan www.bolagsfakta.se
samt bolagens respektive hemsida. I enstaka fall då vi har behövt säkerhetsställa 
informationen har vi tagit personlig kontakt med bolaget i fråga. Efter den övergripande 
undersökningen över alla bolag gjorde vi en branschvis uppdelning av dessa bolag för att se 
om det var någon bransch som utmärkte sig med extremfall. Vi använde oss av den 
branschindelning som finns presenterad på www.bolagsfakta.se: Energi, Råvaror, Industri, 
Sällanköp, Dagligvaror, Sjukvård, Finans, IT, Teleoperatörer och Kraftförsörjning17. 

Då det på börsens listor förekommer fluktueringar gjorde vi vårt val av bolag ett visst datum. 
De bolag och den branschindelning som befann sig på Large Cap klockan 09.00 den 28 april 
2009 blev vårt slutgiltiga urval. Vi har i vårt urval varit tvungna att göra vissa justeringar för 
att få ett tillförlitligt resultat. Ett fåtal av bolagen har i sina finansiella rapporter valt att 
använda annan redovisningsvaluta än svenska kronan (SEK). Dessa valutor har vi för 
jämförbarhetens skull omvärderat till SEK. Vidare i denna undersökning kommer alla belopp 
att anges i MSEK, miljoner svenska kronor.

Historiska valutakurser nominerade i SEK18

Fig. 2 Egen figur

Ytterligare bortfall från vårt urval blev de utländska bolag som är noterade på 
Stockholmsbörsen som inte upprättar sin redovisning enligt IFRS. Vi kan inte säkerhetsställa 
jämförbarheten då vi inte vet om andra faktorer enligt de standards har någon inverkan på 
nedskrivningsförfarandet. De bolag som härmed blev eliminerade från vårt urval var: Autoliv 
Inc. som upprättade sin koncernredovisning enligt US GAAP samt Lundin Mining 
Corporation som upprättade enligt Canadian GAAP. Vidare var det två bolag som använde
sig av brutet räkenskapsår och därmed inte heller kunde användas i urvalet. Dessa bolag var 
Elekta och Lawson Software. Ett antal bolag har ännu inte offentliggjort sin första 
kvartalsrapport för 2009 eller har på annat vis bristfällig finansiell information. Dessa bolag är
Carnegie & Co AB, Lundbergsföretagen AB, Melker Schörling AB, Old Mutual Pl och 
Vostok.

                                               

17 www.bolagsfakta.se 2009-04-17 kl. 13:27
18 https://www.dnbnor.se/markets/valuta_rentor/kurser_rantor/historiska/desk.html?menu=-915511622
    2009-05-11 kl. 10.02

USD EURO GB PUND
31 december 2007 6,3887 9,4131 12,769
31 december 2008 7,7381 10,9083 11,197
31 mars 2009 8,2974 10,9708 11,844
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Totalt antal bolag i urvalet 69
Exkluderats från undersökning:
Bolag med bristfällig finansiell information - 5
Bolag som ej brukar IFRS - 2
Bolag med brutet räkenskapsår - 2
Kvarvarande bolag som ingår i urvalet 60
Fig 3. Egen figur

De värden vi fått fram i vår undersökning finns presenterade i tabeller och statistiska 
presentationer i det empiriska kapitlet. Underlaget till dessa presentationer finns i form av 
rådata i appendix. I tabellerna anges respektive bolags totala tillgångspost, goodwillpost, 
goodwillnedskrivning samt hur dessa står i förhållande till varandra i procent. Vi har även 
noterat bolagens respektive eget kapital samt soliditet för att eventuellt använda dessa data i 
vår analys. De statistiska presentationerna består av regressionsanalyser där det kan utläsas 
om det råder något samband mellan våra variabler samt om det finns eller extremfall. 

2.4 Skriftliga källor

För att få inspiration och information om vad som tidigare har behandlats inom detta område 
började vi med att studera tidigare uppsatser som avhandlat liknande ämnen. Därefter 
kompletterade vi vår egen kunskap med att söka upp information på Internet samt i övriga 
sekundära källor som i litteratur. En viktig bas i denna undersökning är lagar och ramverk 
som IFRS.

Vid tolkning av skriftliga källor bör alltid vi som undersökare ställa oss kritiska till om vi har 
utvärderat och inte bara accepterat det vi studerat. Det är viktigt att tänka på om dokumentet 
är äkta, trovärdigt och representativt. Är innehållet i texten rak och tydlig eller finns det risk 
för tolkningsfel?19 Detta har vi som undersökare haft i åtanke under arbetets gång. Utifrån 
tidigare erfarenhet, kunskapsnivå och åsikter tolkar vi som författare text på olika sätt. Denna 
aspekt bör en läsare ha i åtanke när denna undersökning läses. Denna problematik diskuteras 
vidare under rubriken Fallgropar vid validitet och reliabilitet.  

2.5 Validitet och reliabilitet

Begreppet validitet innebär att data och metoder är korrekta. Data och metoder skall motsvara 
sanningen. Ju högre grad av exakthet, riktighet och träffsäkerhet desto högre grad av 
validitet.20  För att förstärka trovärdigheten har vi i den mån det varit möjligt använt oss av två 
eller flera källor som stöd för varandra. På detta sätt har teorierna underbyggt varandra. De 
analyser och slutsatser vi kommit fram till har även validerat vårt resultat genom att vi har 
jämfört våra analyser och slutsatser med tidigare skrivna studier. Vi har i möjligaste mån 
använt den senaste upplagan av de skriftliga källorna samt daterat de webbsidor vi använt oss 
av. 

                                               

19 Denscombe M – sid. 198-199
20 Ibid – sid. 283
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Begreppet reliabilitet innebär att ett mätinstrument till exempel en årsredovisning skall ge 
tillförlitliga och stabila utslag. Skulle en annan undersökare utföra samma mätning och denna 
kommer fram till samma resultat är reliabiliteten hög.21 Vi anser att vår undersökning har en 
hög grad av reliabilitet då vårt mätinstrument är bolagens offentliga finansiella rapporter som
har granskats och godkänts av minst en godkänd och kvalificerad revisor. Även om detta inte 
är ett krav för bolagen har även de flesta av de kvartalsrapporter vi tagit del av granskats av 
bolagets revisorer.   

2.5.1 Fallgropar vid validitet och reliabilitet 

När en undersökning görs finns vissa punkter när det gäller validiteten och reliabiliteten som 
är särskilt kritiska. Detta gäller såväl vid en kvalitativ som vid en kvantitativ undersökning.

Fel utredningsproblem

Om en undersökare har ett problem som denne vet symtomen av men inte vet orsaken bakom 
är det av största vikt att tolka dessa orsaker noga innan problemformuleringen utformas. Ett 
exempel på detta kan vara att ett bolag har stor sjukfrånvaro och skall utföra en undersökning 
för att ta reda på varför den är så hög. Sätts fel problemformulering upp här kommer utredaren 
aldrig åt kärnan av problemet. Det blir helt enkelt svar på fel frågor. 22

   
Tolkningsproblem

Om ett mindre urval för undersökningen görs och undersökaren drar slutsatser av detta urval 
för hela populationen om samtidigt något av följande brister i sättet utredaren genomför 
undersökningen: Ramfel- fel enheter som människor eller föremål undersökts. Urvalsfel- det 
stickprov utredaren gör är inte korrekt i förhållande till hela populationen. Bortfallsfel- om 
inte hela urvalet blir med i undersökningen efter att till exempel vissa respondenter inte svarar 
på en enkät eller att uppgifter saknas om en enhet kan hela resultatet snedvridas.23 Vårt urval 
är således inte representativ för hela populationen, men det är ett urval som vi anser är väl 
lämpad för att ta med i denna undersökning. Bortfallet av bolag anser vi heller inte ha så stor 
inverkan på det slutliga resultatet.   

Mätfel

Ett mätfel kan uppstå på olika sätt. Respondentfel uppkommer när den som blir intervjuad inte 
vill eller kan svara rätt på frågorna som denne får och istället avger ett inkorrekt svar. Detta 
kan även bero på slarv när till exempel en enkät är slarvigt infylld. Mätfel uppstår när 
utredaren använder sig mätinstrument som kan vara felkonstruerad eller inkorrekt på annat 
vis, exempel missledande frågor i ett frågeformulär. Intervjuareffekter innebär att mellan den 
som undersöker och ställer frågor och den som blir intervjuad uppkommer alltid någon form 
av interaktion vilken kan påverka svaren på frågorna på ett icke önskvärt sätt.24

                                               

21 Eriksson L-T & Wiedersheim-Paul F – sid. 61
22 Ibid - sid 174
23 Ibid - sid 175
24 Ibid - sid 175
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Bearbetningsfel

När underlaget av insamlad data skall bearbetas kan detta göras på ett sådant vis att 
undersökaren sedan drar fel slutsatser av resultatet. Hanteringsfel kan orsakas av misstag av 
datahantering som att en undersökare gör fel exempelvis vid stansningen eller kodning av 
data. Analysfel vilket innebär felräkningar och misstolkningar. Om undersökaren använder sig 
av en olämplig analysmetod blir heller inte resultatet korrekt.25 Då vi gjorde en kvantitativ 
undersökning var vi som undersökare noga med att dubbelkontrollera all rådata innan de fick 
räknas med i det statistiska materialet och på så vis säkerhetsställa materialet.   
   
Rapporteringsfel

När en undersökning skall presenteras är det viktigt att dispositionen är klar och tydlig att 
överblicka för den som skall ta del av undersökningen. Det är även viktigt att göra rätt val 
gällande presentationsteknik som muntlig eller skriftlig rapportering för att få fram syftet med 
undersökningen på ett korrekt vis. Om undersökaren lyfter fram vissa delar av resultatet men 
utesluter andra kan detta vara vilseledande. Kanske är ett resultat mer önskvärt än ett annat 
och detta sätts då i fokus. Andra rapporteringsfel kan vara användningen av ett alltför oklart 
eller fackmässigt språkbruk som gör det svårt att förstå helheten. Tabeller och diagram kan 
även vara missvisande om de utförts fel eller inte beskrivs på ett korret vis.26 I vår 
undersökning har vi använt statistiska verktyg för att på ett strukturerat sätt visa läsaren en 
samlad bild av vår insamlade data. I vår egna analys har vi sedan tolkat detta resultat och gjort
egna reflektioner om andra tänkbara orsaker till utfallet.       

Bedömningsfel

Vid bedömning av en undersökning kan den så kallade haloeffekten uppkomma, vilket 
innebär att bedömaren påverkas av annat än det som skall bedömas. Detta kan vara att man 
antar att något skall vara på ett visst vis. Exempelvis när en person tidigare presterat något bra 
inom ett annat område så förutsätter undersökaren att även det som nu skall undersökas bör 
vara bra och ifrågasätter inte den nya situationen. 

Bedömaren kan ta hänsyn till titlar, kläder och liknande vid till exempel en intervju. Det är 
därför viktigt att innan undersökningen försöker skapa sig en uppfattning om vilka 
”fallgropar” som kan uppkomma och gör en checklista för vad det är som skall bedömas.27

Detta bedömer vi inte vara en risk i vår undersökning då all rådata är insamlad från respektive 
bolags finansiella rapporter som är granskade och godkända av auktoriserade revisorer. 

                                               

25 Eriksson L-T – sid. 175
26 Ibid - sid. 175
27 Ibid - sid. 166
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3 Teoretisk referensram

I detta kapitel återfinns relevant teori för de problemformuleringar undersökningen har. 
Kapitlet inleds med att beskriva redovisningens yttersta syfte, med det följer teorier om 
redovisningens normbildare, postulat och redovisningsprinciper. Kapitlet fortsätter med 
redovisningsnormer från IASB:s standards IFRS 3 och IAS 36. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av konjunkturcykler samt konjunkturprognoser.

3.1 Redovisningens yttersta syfte 

Det finns inget precist uttalat syfte för redovisning som är gemensamt för de olika 
normgivande organen runt om i världen. Främst är det den information som redovisningen ger 
till kapitalmarknaden som är av stor vikt men även andra intressenters behov av information 
är viktig såsom statens, kommunernas, fackföreningarnas och de anställdas för att nämna 
några som har nytta av att vara informerade om ett bolags finansiella ställning.28   

I slutet av 1960-talet började redovisningens teoretiker och praktiker att sammanställa en 
modell för redovisningens olika normer. Detta för att normerna skulle få ökad legitimitet och 
en enhetlig redovisningspraxis kunde tillämpas. Dessa ramverk kom att innefatta 
redovisningsrekommendationer och redovisningsnormer. Det första ramverket, US GAAP, 
gavs ut i USA 1979 och detta har sedan fått stått som modell för andra ramverk.     

3.1.1 Redovisningens normbildare 

International Accounting Standards Board, IASB är ett oberoende expertorgan som utfärdar 
internationella redovisningsstandards. IASB har sitt huvudsäte i London och har experter som 
arbetar heltid med frågor omkring detta. Deras främsta uppgift är att harmonisera olika 
redovisningsstandards som används runt om i världen. Efter att IASB har fastställt en ny 
standard mottar EU denna och behandlar den i en särskild ordning innan de sedan antar den. 
Efter att en standard har antagits av EU publiceras den på varje medlemsspråk i tidningen 
”Europeiska unionens officiella tidning”, EUT.  Efter publiceringen blir den en gällande 
standard inom hela EU.29 De standards IASB ger ut heter International Financial Reporting 
Standards, IFRS, tidigare International Accounting Standards, IAS. Dessa är de standards som 
har blivit helt normgivande under 2000-talet och i Sverige är IFRS ett obligatorium för 
börsnoterade koncerner. 

Financial Accounting Standards Board, FASB är den amerikanska motsvarigheten till IASB 
och det var de som gav ut det första ramverket 1979 US GAAP, Generally Accepted 
Accounting Principles. IASB och FASB arbetar gemensamt för att eliminera skillnaderna 
mellan de olika ramverken. 

                                               

28 Nilsson S - sid 15 ff
29 Internationell redovisningsstandards i Sverige IFRS/IAS 2008 FAR SRS FÖRLAG
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FAR, tidigare Föreningen Auktoriserade Revisorer, är den i Sverige äldsta normbildaren 
inom området redovisning. FAR bildades i slutet av 1940-talet och benämner sina normer 
som ”rekommendationer” eller ”uttalanden” eftersom de ej har rätt att lagstadgade dessa 
normer. Trots detta är FAR ett betydande organ vid utveckling av god redovisningssed.30

Ett annat normbildande organ är Bokföringsnämnden, BFN. I samband med att en ny 
bokföringslag uppkom 1976 bildades BFN31 och blev en myndighet i Sverige som råder under 
Finansdepartementet. Även deras syfte är att utveckla god redovisningssed för företag såväl 
som offentlig sektor. BFN ger ut allmänna råd förkortade BFNAR och ger information i 
redovisningsfrågor till småföretagare. BFN är det normgivande organet för mindre onoterade 
bolag.32    

Rådet för finansiell rapportering bildades i april 2007. De ersatte då Redovisningsrådet, som 
hade haft till uppgift att utfärda redovisningsrekommendationer och sprida information i 
redovisningsfrågor till publika bolag, det vill säga börsnoterade bolag. Redovisningsrådets 
rekommendationer och uttalanden benämns RR-XX och URA-XX.33

3.1.2 Redovisningens Postulat 

Ett postulat är detsamma som en grundsats. Det är något som utgår ifrån en teori och inte 
bevisar.34 Redovisningens postulat brukar nämnas som en rad antaganden som är en 
övergripande förutsättning: 

 Antagandet om företagets som en fristående enhet 
 Antagandet om en gemensam mätenhet
 Antagande om den avgränsade mätperioden
 Antagande om företagets fortlevnad – ”Going Concern”

Antagandet om företagets som en fristående enhet

Redovisningen bygger på att bolaget skall betraktas som en avskild part från andra 
intressenter. Olika enheter kan inom bolaget redovisas separat, men det är då av stor vikt att 
varje redovisad enhet skall vara klart definierad såsom en division eller en filial. Detta blir 
tydligt vid koncernbokslut där alla internmässiga transaktioner mellan koncernens bolag 
elimineras. Detta för att koncernen skall ses som en enda enhet.35

                                               

30 Thomasson J mfl.- sid. 104-105
31 Ibid - sid. 105
32 http://www.bfn.se/bfn/infobfn.aspx  2009-04-06 kl.20.25
33 http://www.bfn.se/redovisning/RADET/radet.aspx 2009-04-06 22.13
34 Malmström S m.fl. – sid. 446
35 Nilsson S – sid. 27
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Antagandet om en gemensam mätenhet

För att det skall vara möjligt att mäta affärshändelser och rapporter är det väsenlig att det 
finns en gemensam mätenhet. Vanligast är landets officiella valuta men numera är det vanligt 
förekommande vid större bolag, som verkar på en internationell marknad, att använda Euron 
eller US-dollar som mätenhet.36

Antagande om den avgränsade mätperioden

För att redovisningen skall kunna användas som ett underlag för att fatta ekonomiska beslut 
bör det finnas bestämda tidsperioder som mätningen avser. Rent teoretiskt kan ett bolags 
verkliga resultat aldrig med full säkerhet redovisas i ett bokslut. Det är först vid nedläggning 
av bolaget som de verkliga nettotillgångarna kan säkerhetsställas då det i boksluten kan ha 
gjorts subjektiva bedömningar om värdet på bolagets tillgångar och skulder. Vanligaste 
mätperioden är kalenderåret men det blir även vanligare att ha kortare mätperioder som delårs 
- eller kvartalsrapporter.37

Antagande om företagets fortlevnad – ”Going Concern”

Ett antagande om att bolaget kommer att existera under en överskådlig tid. Om detta 
antagande inte gjordes skulle det i samband med varje bokslutet behövas göra en omvärdering 
av alla tillgångar och skulder till de värden dessa hade fått vid en likvidation det vill säga 
nettoförsäljningsvärdet. Det skulle även uppstå stora problem med periodiseringar. För att 
kringgå detta antas det att bolaget kommer att existera i all framtid och tillgångar och skulder 
rapporteras till de ursprungliga anskaffningsvärdena.38    

3.1.3 Redovisningsprinciper

I IASB:s ramverk finns redovisningsprinciper som inte är detaljregler utan åsikter om vad 
som är korrekt redovisning. Genom att se till att principerna är uppfyllda blir redovisningen 
mer tillförlitlig, jämförbar och förståelig. Det är en flytande gräns mellan postulaten och 
principerna men om dessa skall särskiljas åt så är det att postulaten är mer på en övergripande 
nivå.  

Den så kallade Wolk and Tearney-metoden innebär att redovisningsprinciper delas in i Input-
respektive Output- orienterade principer.

Input-orienterade:
Dessa principer är inriktade främst på hur rapportering av redovisningen arbetas fram. De 
allmänna redovisningsprinciperna är matchningsprincipen som visar på vilka kostnader som 
skall dras av från intäkter i resultatrapporten och realisationsprincipen som beskriver när en 
utgift eller inkomst skall tas upp som en kostnad eller intäkt. Övriga principer härrör mer från 

                                               

36 Nilsson S – sid. 27-28
37 Ibid - sid. 29
38 Ibid - sid. 29-30
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restriktioner såsom försiktighetsprincipen vilket betyder att försiktighet skall vidtas när 
värdering görs av bolagets tillgångar och skulder det vill säga värdera skulder högt och 
tillgångar lågt för att inte överskatta det egna kapitalet. Objektivitetsprincipen innebär att 
det alltid skall finnas en strävan att all redovisningsdata skall vara objektiv. 
Väsentlighetsprincipen innebär att finns vissa transaktioner och förhållanden i redovisningen 
som inte har så stor väsentlighet och som det istället för att helt exkluderas från redovisningen 
går att tillämpa vissa schablonregler på. Detta för att redovisningens kostnad ej skall överstiga 
nyttan. 

Output-orienterade:
De principer som hänförs hit är de som berör redovisningens jämförbarhet såsom 
jämförbarhetsprincipen vilket enkelt innebär att redovisningsinformation skall vara 
jämförbar mellan tidsperioder och mellan olika företag. Kongruensprincipen innebär att 
ingående balansräkning skall stämma överens med utgående balans föregående år. Alla poster 
skall passera resultaträkningen för att det skall bli överskådligt för alla intressenter. Det egna 
kapitalet kan bara förändras genom vinst i bolaget, vid nyemission eller vid omvärdering av 
tillgångar eller skulder. 39    

Andra viktiga principer i ramverket:
Periodiseringsprincipen beskriver ett bolags livslängd kan delas in i olika mätperioder som 
exempelvis ett räkenskapsår eller en månadsrapportering. Redovisade kostnader och intäkter 
skall då tas upp om inom denna rapport om de förbrukats då. Anskaffningsutgiftsprincipen 
betyder att de bokförda värdena på tillgångar och skulder är de anskaffningsvärden bolaget 
haft. Principen om innehåll före form betyder att om det verkliga värdet i en transaktion
avviker från den rättsliga formen skall det redovisas till det verkliga värdet. Finansiell leasing 
kan i vissa fall anses som avbetalningsköp och bör därför även redovisas därefter. Principen 
om rättvisande bild eller ”True and Fair View” klargör för kravet att redovisningen i sin 
helhet skall ge en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning och även dess resultat. 
Denna princip kan ibland gå i strid med försiktighetsprincipen då de tillgångar respektive 
skulder ett bolag har kan vara högre än vad som anges om bolaget tillämpar 
försiktighetsprincipen.40

3.2 IFRS 3 - Rörelseförvärv

När ett bolag förvärvar ett annat bolag uppstår ett rörelseförvärv. Detta innebär ett 
sammanförande av dessa bolag och de bildar gemensamt en rapporterande enhet. Ett 
rörelseförvärv får ofta till följd att ett bolag får bestämmande inflytande på ett annat.41 Ett 
förvärv kan ske på olika vis och kan få olika utfall. Genom att förvärva ett annat bolags 
tillgångar och ta över dess skulder kan en moder-dotter-relation uppstå. Om ett bolag istället 
endast förvärvar ett annat bolags tillgångar och ej hela den juridiska personen så kallat
inkråmsförvärv, uppstår däremot ingen moder-dotter-relation och kan därmed heller aldrig bli 
en koncern.42

                                               

39 Nilsson S – sid. 31 ff
40 Ibid sid. 31 ff
41 IFRS 3 p. 4
42 http://www.köpa-företag.se 2009-06-17 kl. 10.49
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3.2.1 Koncernbildning

Ett koncernförhållande råder när ett moderbolag äger ett eller flera dotterbolag och har 
bestämmande inflytande på dessa. Ett bestämmande inflytande får ett bolag om det innehar 
mer än 50 % av rösterna i det förvärvade bolaget eller genom att moderbolaget genom avtal 
har rätten till mer än 50 % av rösterna i det förvärvade bolaget eller rätten att utse eller avsätta 
fler än 50 % av det förvärvade bolagets styrelse och/eller ledamöter.43 En koncern kan bildas 
på flera andra vis än endast vid ett rörelseförvärv. Ett moderbolag kan exempelvis bilda ett 
nytt dotterbolag och på så vis utöka koncernen44. Ytterligare ett annat sätt är att gå samman
med ett annat bolag, så kallad fusion.

Anledningen till att koncerner bildas kan vara att uppnå synergieffekter som gemensam 
marknadsföring eller gemensamma inköp. Genom att ett bolag förvärvar en viktig 
underleverantör kan även det förvärvande bolaget säkerhetsställa leveranser på ett annat vis 
än om leverantören inte var en del av koncernen. 

Ytterligare en fördel med ett koncernförhållande är att bolagen i vissa fall genom så kallande 
koncernbidrag kan bistå de andra bolagen inom koncernen för att resultatutjämna. Kravet för 
detta är att moderbolaget skall äga minst 90 % av aktierna i dotterbolaget. Nackdelar som 
finns med konstellationen koncern är att moderbolaget enligt lag är tvunget att upprätta en 
koncernredovisning utöver sin egna finansiella rapportering. Detta innebär en ökad kostnad.45

Syftet med koncernredovisning är att se koncernen som en enda enhet och alla interna 
transaktioner bolagen emellan skall elimineras. En koncern är som nämnts tidigare ingen egen 
juridisk person utan endast ett maktbegrepp. Varje bolag som ingår i koncernen ansvarar 
själva för sin finansiella rapportering, sluter avtal, anställer personal, skatterapporterar och så 
vidare.46 I formell mening kan en koncern inte vara noterad på en aktiebörs då koncernen inte 
har några egna aktier. Värdet av en koncern kan i stället sägas vara inkluderat i moderbolagets 
aktier då värdet av dotterbolaget ingår i moderbolagets tillgångar.47

Kravet för när ett moderbolag är tvunget att upprätta koncernredovisning är om de under de 
senaste två räkenskapsåren haft medeltalet anställda som har överstigit 10 personer samt att 
nettovärdet av koncernbolagens tillgångar, enligt balansräkningarna för koncernbolagens 
senaste räkenskapsår, på moderbolagets balansdag överstigit 24 miljoner kronor.48   

                                               

43 ÅRL 1:4
44 Lönnqvist R – sid. 14
45 ÅRL 7:1-3
46 Lönnqvist R - sid. 9-10
47 Ibid - sid. 10
48 ÅRL 7:3
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3.2.2 Förvärvsmetoden

Enligt IFRS 3 ska alla rörelseförvärv redovisas enligt den så kallade förvärvsmetoden. Detta 
innebär vidare att förvärvaren skall redovisa den förvärvade enhetens identifierbara tillgångar, 
skulder och ansvarförbindelser till dess verkliga värde ur förvärvarens perspektiv. Om det vid 
rörelseförvärvet uppstår ett övervärde mellan köpeskillingen och anskaffningsvärdet kan detta 
övervärde hänföras till antingen dolda reserver i anläggningstillgångarna eller goodwill. En 
dold reserv i en anläggningstillgång är när marknadsvärdet på tillgången överstiger det 
bokförda anskaffningsvärdet. 

Förvärvsmetoden kan delas in i tre olika steg:

 Identifiering av förvärvaren

Förvärvaren skall identifieras vid alla rörelseförvärv. Förvärvaren är den juridiska 
personen som har det bestämmande inflytandet i den förvärvade verksamheten.

 Beräkning av anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet

Anskaffningsvärdet beräknas av förvärvaren på summan av de verkliga värdena på 
erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder samt det egna kapitalet som 
förvärvaren gett i utbyte mot det bestämmande inflytandet över den förvärvade 
enheten vid transaktionsdagen. De kostnader som är hänförliga direkt till 
rörelseförvärvet skall här läggas till. 

Den skillnad som uppkommer mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet av 
tillgångarna redovisas som goodwill.

 Fördelning, vid förvärvstidpunkten, av anskaffningsvärdet för ett rörelsförvärv på 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt ansvarförbindelser.

Vid förvärvstidpunkten fördelas anskaffningsvärdet genom att alla identifierbara 
tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser som uppfyller villkoren för att redovisas 
separat till dess verkliga värden redovisas. Skillnad mellan rörelseförvärvets 
anskaffningsvärde och verkliga värde av de identifierbara tillgångarna skall redovisas 
som goodwill.49

                                               

49 IFRS 3 p. 17, 24, 36
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I tidningen Balans nr 2 2006 presenterar Eva Törning förvärvsanalysen enligt IFRS 3 med 
följande poster:

Verkligt värde på erlagda tillgångar på transaktionsdagen XX
Verkligt värde på uppkommna eller övertagna skulder på transaktionsdagen +XX
Verkligt värde på de egetkapitalinstrument som förvärvaren emitterat i utbyte mot 
det bestämmande inflytandet +XX
Beräknad/faktisk tilläggsköpeskilling XX
Alla kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet +XX
Koncernens anskaffningsvärde på andelar i dotterföretaget XX
Förvärvad andel av dotterföretagets egna kapital -XX
Justering av identifierbara tillgångar och övertagna identifierbara skulder i 
dotterföretaget till verkligt värde

-XX

Justering för immateriella tillgångar och ansvarsförbindelser som inte tagits upp i
dotterföretagets balansräkning

-XX

Övriga tillgångar och skulder -XX
Beloppsskillnad = Goodwill XX

Fig. 4 Eva Törning Balans nr 2 2006

3.2.3 Verkligt värde

Vid ett företagsförvärv enligt IFRS 3 skall, som ovan nämnts, tillgångar, skulder och 
ansvarsförbindelser redovisas till deras verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Detta verkliga 
värde kan översättas med nettoförsäljningsvärde, återanskaffningsvärde eller det pris som 
någon vid en försäljning skulle vara beredd att betala för bolaget. 50

I IFRS 3 p B 16 beskrivs hur det verkliga värdet skall redovisas vid förvärvstidpunkten:

 Finansiella tillgångar som handlas på en aktiv marknad värderas till marknadsvärdet, 
medan de finansiella tillgångar som ej handlas på en aktiv marknad värderas till 
värden som P/E-tal51, utdelning, förväntad tillväxt för jämförbara tillgångar i andra 
bolag.

 Kortfristiga fordringar skall värderas till nuvärdet av det belopp som skall väntas 
erhållas medan långsiktiga fordringar värderas till diskonterade nuvärden.

 Varulager skall värderas olika beroende på om de är färdiga varor, produkter i arbete 
eller råvaror. Färdiga varor värderas till försäljningspriset minskat med 
försäljningskostnaden och beräknad vinst vid försäljning. Produkter i arbete skall även 
de värderas till försäljningspriset, men minskat med färdigställandekostnad, 
försäljningskostnad och beräknad vinst vid försäljning. Råvarorna däremot skall 
värderas till återanskaffningsvärdet.

                                               

50 http://www.laurelli.com/ordbok/ord/verkligt.asp 2009-04-15 kl. 10.30
51 price/earnings = pris/vinst. Ekonomiskt begrepp som används vid exempelvis aktieanalys
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 Byggnader och mark värderas till marknadsvärdet.

 Maskiner och inventarier värderas till marknadsvärdet. Detta fastställs oftast genom en 
värdering av tillgången. Om detta inte går att fastställa av vissa speciella skäl skall 
värdet bestämmas med hjälp av resultatbaserad värderingsmetod eller genom att 
använda avskrivet återanskaffningsvärde.

 Immateriella tillgångars verkliga värde fastställs genom att beakta priset på en aktiv 
marknad. Om en aktiv marknad inte finns skall värderingen grundas på det pris som 
skulle kunna förhandlas fram mellan kunniga parter med intresse av att affären blir av.

 Skatterna fastställs genom den skatteeffekt som framkommer efter omräkning av de 
aktuella värden som framkommer vid identifieringen av det verkliga värdet på 
tillgångarna, skulderna samt ansvarsförbindelserna. Dessa värden diskonteras ej. 

 Skulder samt olönsamma avtal skall värderas till nuvärde samt beräknas med lämpliga 
räntor. Kortfristiga skulder behöver dock ej diskonteras när skillnaden mellan det 
nominella värdet och det diskonterade värdet inte är väsentligt.

 Ansvarsförbindelsen skall värderas till det belopp som en tredje part skulle begära i 
betalning för att ta över ansvaret. 

3.3 Goodwill – uppkomst, redovisning och värdering

IFRS 3 direkta definition av goodwill är: ”Framtida ekonomiska fördelar som inte går att 
enskilt identifiera och inte heller att redovisa separat”52. 

Koncernmässig goodwill uppkommer när köpeskillingen av ett bolag är större än värdet på 
dess nettovärde (det egna kapitalet). Det övervärde som uppkommer är en betalning av 
framtida ekonomiska fördelar som inte går att enskilt identifiera eller redovisa separat53. 
Exempel på framtida ekonomiska fördelar kan vara ett starkt varumärke, en bra position på 
marknaden. Koncernmässig goodwill redovisas som en tillgång i balansräkningen. Denna 
tillgång tas upp till anskaffningsvärdet.54

                                               

52 IFRS 3 – Bilaga A
53 Ibid. p. 52
54 Ibid. p. 51
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Koncernmässig goodwill består av sex olika beståndsdelar55:

Innan IFRS 3 tillämpades på noterade koncerner tillämpades ÅRL och Redovisningsrådets 
rekommendationer. Goodwill togs då upp som en immateriell tillgång och avskrevs enligt 
plan. I och med IFRS 3 tas nu goodwill upp som en enskild tillgång och räknas som en 
betalning av förväntade framtida ekonomiska fördelar56. Den skrivs i denna standard heller ej 
av utan istället utförs en nedskrivningsprövning minst en gång per år eller vid andra 
indikationer om att behov föreligger.57

3.4 IAS 36 – Nedskrivningar

Rekommendationen som berör nedskrivningar av ett bolags tillgångar återfinns i IASB:s 
ramverk IAS 36 - Nedskrivning. Ett nedskrivningsbehov föreligger när det bokförda värdet på 
en tillgång är större än återvinningsvärdet. Ett bolag ska minst en gång per år utföra en 
nedskrivningsprövning.58 Definitionen av återvinningsvärdet är det högre av det verkliga 
värdet minus försäljningskostnaderna för en kassagenererande enhet och nyttjandevärdet. Det 
är inte alltid nödvändigt att räkna det verkliga värdet minus försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Om ett av dessa värden är högre än tillgångens bokförda värde så finns det 
inget behov av att skriva ner tillgången. Detta ger även att det andra värdet inte behöver 
beräknas.59 En tillgångs nyttjandevärde beräknas genom att bolaget gör en uppskattning av 
hur stora de framtida in- och utbetalningarna tillgången kommer att ge upphov till i den

                                               

55 Johnson L-T & Petrone K-R – 293ff
56 IAS 36 p. 51-52
57 Ibid. p.10b
58 Ibid p. 8-10
59 Ibid p. 18-20

Goodwill

Identifierbara
tillgångar

← 1.
← 2.
← 3.
← 4.
← 5.
← 6.

1. Ny värdering av bokförda värden. När ett rörelseförvärv sker
värderas alla tillgångar och skulder till marknadsvärden. Det innebär 
att bokfört värde kan ändras.

2. Förvärvade tillgångar som ännu inte identifierats eller redovisats 
kan räknas in med de immateriella tillgångarna i balansräkningen.

3. Det verkliga värdet av det existerande av bolagets fortlevnad. 
Genom att det förvärvande och det förvärvade bolagens tillgångar slås 
samman  skapas en möjlighet för det förvärvande bolaget att uppnå en 
högre avkastning samt ett lägre risktagande.

4. Synergiergieffekternas verkliga värde. Detta värde är unikt för varje 
kombination av verksamheter.

5. Om förvärvet sker med aktier som är övervärderade.

6. För hög köpeskilling. Priset för rörelseförvärvet drivs upp genom 
exempelvis en budgivning och blir högre än bokfört värde på det nya 
bolaget.  Fig. 5 

Johnson L-T & 
Petrone K-R 
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löpande verksamheten och i samband med att den avyttras. Dessa framtida betalningar skall 
även diskonteras.60

För att förutspå framtida kassaflöden använder sig bolagen av rimliga uppskattningar av 
framtida kassaflöden. Dessa kan vara genom budgetanalyser eller andra prognoser utförda av
företagsledningen. Detta skall vara väl avvägda bedömningar av den kommande ekonomiska 
framtiden som förutspås för tillgångens nyttjandeperiod. Viktigt är att här att se till om 
informationen verkligen återspeglar bolagets framtida ekonomiska ställning.61

Uppskattningen av framtida kassaflöden ska innehålla prognoser om vilka inbetalningar 
tillgången genererar. Likaså gäller utbetalningarna och betalningar som uppkommer vid 
avyttring eller utrangering av tillgång. Viktigt är även att ta hänsyn till antaganden som 
bolaget har gjort angående inflationen.62 Diskonteringsfaktorn anges före skatt och skall 
avspegla aktuella marknadsmässiga uppskattningar av pengars tidsvärde och de risker som 
speciellt kan hänföras till de tillgångar som ej justerats med en beräkning av de framtida 
kassaflödena.63

Likväl som ett bolag skall göra en nedskrivningsprövning så ska det även se över om det finns 
skäl till att göra en återföring av en nedskrivning. Genom att studera externa 
informationskällor kan viktig information framkomma gällande en ökning av tillgångens 
marknadsvärde eller om framstående tekniska, ekonomiska eller legala skillnader 
skett/förväntas ske med positiv inverkan på bolagets tillgångar. Om så verkligen skett bör
nedskrivningen återföras. En återföring av nedskrivning påverkar resultatet positivt, men 
märk dock att värdet aldrig får bli större än vid förvärvstillfället.64

Ett bolag är skyldigt att lämna upplysningar om nedskrivningar och återföringar av 
nedskrivningar i resultaträkningen i en not och påvisa vilka poster som påverkas av dessa 
händelser.65

Märk dock att nedskrivning och återföring av tillgångsposten goodwill särbehandlas och att 
detta tas upp senare i detta kapitel. 

3.4.1 Kassagenererande enheter

Definitionen på en kassagenererande enhet i IAS 36 p. 6 är: 

”En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en 
fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av 
andra tillgångar eller grupper av tillgångar.”

Om det finns indikationer på att en tillgångs värde har minskat skall tillgångens 
återvinningsvärde fastställas. Tillfällen då det kan vara problematiskt att fastställa 
                                               

60 IAS 36 p. 31
61 Ibid p.33
62 Ibid p.39-40
63 Ibid p.55
64 Ibid p.110, 114
65 Ibid p.126
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återvinningsvärdet för en enskild tillgång kan vara när nyttjandevärdet förmodas ligga nära 
verkligt värde minus försäljningskostnader eller när tillgången inte ger inbetalningar som i 
hög grad är oberoende av inbetalningar från andra tillgångar. Om det förekommer svårigheter 
att fastställa tillgångens värde skall återvinningsvärde för den kassagenererande enheten dit 
tillgången hör beräknas.66

I vissa fall kan det vara svårt att hänföra vissa tillgångar till en kassagenererande enhet på ett 
skäligt vis, trots att tillgången bidrar till framtida inbetalningar i enheten. Ett exempel på en 
sådan tillgång är goodwill. Vid ett förvärv skall goodwill fördelas på alla förvärvade 
kassagenererande enheter.

3.4.2 IAS 36 - Nedskrivning av goodwill

IAS 36 behandlar även nedskrivning av goodwill. Den goodwill som kan uppstå vid ett 
rörelseförvärv är en betalning av eventuella framtida ekonomiska fördelar. Goodwillvärdet för 
varje enskild kassagenererande enhet kan ej redovisas då den bidrar till kassaflöden för flera 
enheter eller avdelningar. När nedskrivningsprövningen utförs skall goodwill fördelas på var 
och en av de olika kassagenererande enheterna som väntas bli gynnade av effekterna av 
förvärvet.67

Goodwill skall minst en gång per år prövas för att fastställa om det föreligger något 
nedskrivningsbehov. En enhets redovisade värde, inklusive goodwill, jämförs med enhetens 
återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet är större än det redovisade värdet finns inget 
nedskrivningsbehov för vare sig enheten eller dess goodwill. Men om det redovisade värdet är 
större än återvinningsvärdet skall bolaget redovisa värdenedgången.68

För att beräkna om det finns ett nedskrivningsbehov av goodwill så jämförs det redovisade 
värdet med dotterbolagets nyttjandevärde. Dotterbolagets nyttjandevärde är diskonterade 
framtida positiva och/eller det negativa kassaflöden dividerat med den genomsnittliga 
kapitalkostnaden för dotterbolaget (weighted average cost of capital - WACC). Bolag skapar 
värde för aktieägare genom att intjäna avkastning på det investerade kapitalet som är mer än 
kostnaden för kapitalet. WACC anges i procent. Ponera att ett bolag arbetar med en WACC 
på 13 %. Detta innebär att bolaget endast skall göra investeringar som har en avkastning 
högre än 13 %.69 Om bolaget skulle investera trots att WACC ligger under 13 % kommer 
bolaget att få problem med att klara av långivarnas räntekrav och aktieägarnas utdelningskrav. 
WACC skulle kunna benämnas som en typ av alternativkostnad.

                                               

66 IAS 36 p. 67
67 Ibid p.80
68 Ibid 36 p.90
69 http://www.12manage.com/methods_wacc_sv.html 2009-05-13 kl. 21.53
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För att beräkna den genomsnittliga kapitalkostnaden används följande formel:
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Fig. 6 Egen figur

För att beräkna nyttjandevärdet används följande formel:
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Fig. 7 Egen figur

Ponera att det redovisade värdet på goodwill är 100. Om det av ovanstående formel framgår 
att nyttjandevärdet på goodwill är 100 så motsvarar det redovisade värdet det verkliga värdet 
och inget nedskrivningsbehov föreligger. Om nyttjandevärdet är 101 eller högre finns inte 
heller något nedskrivningsbehov. Om värdet däremot är 99 eller lägre finns ett 
nedskrivningsbehov då nyttjandevärdet är lägre än redovisat värde.

För att utföra en nedskrivning måste först det redovisade värdet på goodwill som är hänförligt 
till den kassagenererande enheten minskas. Därefter minskas det redovisade värdet på den 
goodwill som kan hänföras till de övriga tillgångarna i enheten. Denna goodwill delas 
proportionellt ut på de redovisade värdena för varje tillgång.70

Det år en nedskrivning av goodwill ska genomföras ska koncernen redovisa händelsen som en
kostnad i resultaträkningen samt med förklaring i en not. Genom att detta påverkar resultatet
negativt påverkas även det egna kapitalet negativt. Även tillgångsposten, i form av goodwill, 
minskas på aktiv sidan. Viktigt att kommentera här är att dessa händelser endast påverkar 
koncernredovisningen och inte de enskilda bolagens redovisningar. Följden av detta blir att 
koncernens resultat blir lägre än summan av de enskilda bolagens resultat.71

                                               

70 IAS 36 p. 104
71 Lönnqvist R – sid. 36

p    -  WACC
Ke    - Eget kapital
Kf     - Främmande kapital
K   - Företaget totala kapital
re     - Avkastningskrav på eget kapital
rf      - Räntesats på främmande kapital
s     - Skattesats
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En viktig skillnad mellan goodwill och övriga tillgångar är att en nedskriven goodwill aldrig 
kan återföras och påverka resultatet positivt. En återföring av goodwill skulle i detta 
hänseende ses som en ny upparbetad goodwill, vilket inte får tas upp som en tillgång då det 
enda sättet att få anse goodwill som en tillgång är genom ett rörelseförvärv. 72

Information för de kassagenererande enheter med goodwill skall lämnas för att kunna utföra 
uppskattningar på hur återvinningsvärdet skall beräknas. I denna information ingår det 
redovisade värdet för goodwill som fördelas på varje enhet samt den information som 
enhetens återvinningsvärde grundas på. Om återvinningsvärdet baseras på nyttjandevärdet 
skall en beskrivning över företagsledningens antaganden över prognoser samt metoder ges.
Det skall även anges vilken period som prognoserna återspeglar, de tillväxttakter som använts 
och den diskonteringsfaktor som tillämpats på kassaflödesprognoserna.73

Om återvinningsvärdet istället grundas på verkligt värde minus försäljningskostnader 
(undantag om det ej baseras på aktuella marknadsvärden) ska det anges vilka väsentliga 
antaganden som företagsledningen baserat fastställandet av verkligt värde på och vilken 
metod de har använt.74

                                               

72 IAS 36 p.124-125
73 Ibid p.134
74 Ibid p.134
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3.5 Konjunkturcykler och konjunkturprognoser

Potentiellt BNP är det BNP ekonomin når då alla resurser i samhället utnyttjas maximalt men 
utan att överansträngas. Ekonomins potentiella tillväxt kan med enkla ord beskrivas som 
ökning av den potentiella BNP-nivån. Tillväxten styrs av vilken tillgång som finns i 
produktionsresurser och hur väl dessa utnyttjas. Denna långsamma tillväxt går inte alltid hand 
i hand med produktionen. Vad som växer starkast av den långsiktiga tillväxten och 
samhällsekonomin går ofta i faser. Under högkonjunktur produceras mycket och när det 
produceras så mycket att den potentiella tillväxten inte hinner med att möta upp resursbehovet 
blir det tillslut brist på resurser och flaskhalsar uppstår. Denna överhettning i produktionen 
gör det svårt att upprätthålla den höga produktionsnivån och istället faller den tillbaka. Under 
lågkonjunktur ligger produktionsnivån under den potentiella. Det finns i detta läge gott om 
lediga resurser men, kapacitetsutnyttjandet är lågt. När tillväxten är negativ och 
produktionsnivån faller under minst ett halvår brukar detta kallas recession. En väldigt 
utdragen period med negativ tillväxt kallas det för depression.75

                     Fig.7 Se not 81

Konjunkturinstitutets webbsida har under en längre tid varit fylld av dystra prognoser 
gällande världsekonomin. Prognoser från förra året 2008 visar på att vi gått in i en mild 
recession jämfört med året innan år 2007. Prognoser här visar även på att det dystra läget inte
förväntas ändras under det kommande året, det vill säga år 2009. Produktionsresurserna 
underutnyttjas och detta leder till hög arbetslöshet, dämpade löner och priser på marknaden. 

Ett så kallat produktionsgap uppstår, vilket innebär skillnaden mellan faktisk och potentiell 
BNP i procent av potentiell BNP. För att bedöma produktionsgapet uppskattas
resursutnyttjandet genom att bedömare använder vissa indikatorer som brist på arbetskraft, 
industrins kapacitetsutnyttjande, löneutvecklingen, antalet varsel och arbetslöshet. En 
konjunkturcykel har en längd på mellan tre och åtta år. 76

                                               

75 Eklund K – sid. 247
76 http://sv05.internetborder.se/download/18.328c401048bb6f3da80003986/2_ruta_Juni05.pdf 2009-05-21 kl. 20.03
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4 Empiri och Analys

I detta fjärde kapitel presenterar vi underlaget vi fått fram genom vår undersökning. Som 
hjälpmedel har vi haft olika statistiska verktyg såsom spridningsdiagram och stapeldiagram 
för att redovisa det undersökta materialet på ett jämförbart sätt. För att underlätta 
förståelsen för varje statistisk figur ges en kortare analys i direkt anslutning till respektive 
figur. Den empiriska delen i detta kapitel blir därmed deskriptiv och ligger till grund för vår 
vidare analys och egna reflektioner. 

4.1 Hela urvalet

Rådatan som vi använt som underlag för vår empiri när hela urvalet finns med presenteras i 
sin helhet i appendix A.

När vi granskade de finansiella rapporterna för urvalet noterade vi följande:  

Sammandrag av vårt urval som gjort eller ej gjort nedskrivning av koncernmässig goodwill

2007 2008 Q1 2009
Ja 8 9 2
Ja i % 13,3 % 15 % 3,3 %
Nej 52 51 58
Nej i % 86,7 % 85 % 96,7 %
Totalt 60 60 60
Totalt i % 100 % 100 % 100 %

      Fig. 8 Data från appendix B

I denna tabell kan vi utläsa antalet nedskrivningar som har redovisats i bolagens finansiella 
rapporter under 2007, 2008 samt Q1 2009. Som vi ser är det 13,3 % av urvalet på 60 bolag 
som gjort nedskrivningar under året 2007 och 15 % 2008. För Q1 2009 har två nedskrivningar 
gjorts. Här kan observeras att nedskrivningarna endast innefattar första kvartalet (Q1).

På grund av det extremfall som kunde utläsas under 2007 har x-axeln i de diagram där detta 
extremfall är inkluderat en skala från 0 - 100 % och de följande diagrammen 0-8 %. Detta är 
viktigt att ha i åtanke när diagrammen studeras. 

Vidare skall observeras att variablerna i diagrammen är i % och därmed utformade så att 
varje bolag står i förhållande till sig själva.  Vi illustrerar detta i ett exempel: Ponera att 
Bolag A och Bolag B båda gör en nedskrivning av koncernmässig goodwill med 500 MSEK. 
För Bolag A innebär det en nedskrivning med 4 % av sin totala goodwillpost medan det för 
Bolag B innebär att hela goodwillposten skrivs ned det vill säga med 100 %.     
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Nedskrivningar för alla bolag i urvalet år 2007

I nedanstående spridningsdiagram, som avser nedskrivningar för alla bolag i urvalet år 2007, 
kan vi utläsa att de 52 bolag som inte gjorde nedskrivningar av koncernmässig goodwill 2007 
ligger på 0 % på x-axeln. Dessa bolag ligger på olika procentsatser efter y-axeln beroende på 
hur stor andel goodwill de har i förhållande till sina egna totala tillgångar. Bland de 8 bolag 
som har gjort nedskrivningar finner vi ett extremfall. Den nedskrivningen är 100 % av 
bolagets goodwill. Korrelationskoefficienten i denna regressionslinje är -0,1349. Detta visar 
på att det finns ett minimalt negativt samband.

Det extremfall som finns att utläsa är Holmen AB:s nedskrivning på 569 MSEK. Det vill säga 
100 % av bolagets totala goodwillpost. Denna nedskrivning härrör sig helt, enligt finansiell 
information från bolagets årsredovisning, till den goodwill som uppkom vid rörelseförvärvet 
av tidningspappersbruket Holmen Paper i Madrid år 2000. Nedskrivningen var en följd av 
fortsatt kostnadsökning för returpapper, virke och energi.  

Nedskrivningar för alla bolag i urvalet år 2007
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                       Fig. 9 Data från appendix A

Analys: Hela 86,7 % av urvalet gjorde 2007 ingen nedskrivning av koncernmässig goodwill. 
Flera av dessa bolag har en goodwillpost som del av sina totala tillgångar. Detta visar sig 
genom att dessa samlas på y-axeln men på 0 % på x-axeln. Det extremfall på x-axeln som 
gjorde en 100 % nedskrivning av goodwill bidrar till att regressionslinjen visar ett svagt 
negativt samband. Med extremfallet exkluderat skulle inget av de bolag ha gjort en 
nedskrivning som översteg 10 % av sin totala goodwillpost. Den nedskrivning på 100 % blir 
märkbar då värdet på goodwillposten före nedskrivning endast låg på 569 MSEK. Denna 
nedskrivning kan vi inte dra några paralleller till den globala krisen som råder idag utan är en 
följd av kostnadsökningar för det gällande dotterbolaget. Vi noterar här att orsaken bakom 
denna nedskrivning rimligen borde påverka flera bolag i vårt urval dock kan vi inte dra några 
generella slutsatser då vi inte har kunskap om alla bolags goodwillposter och hur dessa är 
fördelade på olika kassagenererande enheter. 
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Nedskrivningar för alla bolag i urvalet år 2008

I nedanstående spridningsdiagram, som avser nedskrivningar för alla bolag i urvalet år 2008, 
kan vi utläsa att de 51 bolag som inte gjorde nedskrivningar av koncernmässig goodwill 2008 
återigen ligger på 0 % på x-axeln. Dessa bolag ligger sedan på olika procentsatser efter y-
axeln beroende på hur stor andel goodwill de har i förhållande till sina egna totala tillgångar. 
Bland de 9 bolag som har gjort nedskrivningar finner vi att inget av bolagen har gjort en 
större nedskrivning än 8 %. Korrelationskoefficienten i denna regressionslinje är 0,178207.
Detta visar på att det finns ett minimalt positivt samband.

Nedskrivningar för alla bolag i urvalet år 2008
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  Fig. 10 Data från appendix A

Analys: Förutom det extremfall som gjordes föregående år på 100 % ser vi även för detta år 
att inget av bolagen har gjort nedskrivningar som överstiger 10 %. Detta år ser vi att 
goodwillposten i förhållande till de totala tillgångarna för respektive bolag har minskat något 
jämfört med år 2007. En möjlig orsak till detta kan vara att bolagsledningar under senare 
halvåret av 2008 känt av det försämrade konjunkturläge som idag råder och inte i samma 
utsträckning som tidigare varit beredda att betala övervärden vid nya rörelseförvärv. 

Det vi ser i denna graf är att sambandet inte längre är negativt, utan aningen positivt. Dock är 
det alltför svagt för att det skall kunna gå att säkerhetsställa sambandet.
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Nedskrivningar för alla bolag i urvalet Q1 2009

Då det inte finns något lagstadgat krav att bolag måste redovisa sin totala goodwillpost i 
kvartalsrapporterna begränsade det vår möjlighet att sammanställa ett liknande diagram som 
för åren 2007 och 2008. Dock kan vi utläsa att det är två bolag som redan utfört
nedskrivningar av koncernmässig goodwill under det första kvartalet i år. Dessa två bolag är 
SEB och Swedbank. Swedbanks nedskrivning av koncernmässig goodwill i förhållande till 
sin totala goodwillpost är 7,46 %. Deras goodwillpost innan nedskrivningen i förhållande till 
sina totala tillgångar är liten, endast 0,88 %. Denna nedskrivning härrör sig till den ukrainska 
bankrörelsen som till följd av att ekonomin i Ukraina försämrats väsentligt under första 
kvartalet 2009. SEB:s nedskrivning av koncernmässig goodwill är på 4,34 % i förhållande till 
bolagets totala goodwillpost och denna i förhållande till deras totala tillgångar är 0,53 %. 
Även SEB:s nedskrivning är en följd av deras bankrörelser i Ukraina och det ekonomiska 
läget där. Båda bolagen har i och med detta eliminerat all goodwill som hänför sig till denna 
marknad.

Analys: Att det var två bolag inom den finansiella sektorn som gjort dessa nedskrivningar har 
med stor sannolikhet sina förklaringar i den globala finansiella kris som främst drabbat denna
sektor. Trots att nedskrivningarna i monetära termer är stora (det vill säga 594 MSEK 
respektive 1 305 MSEK) är dessa relativt små i bolagets perspektiv då goodwillposterna för 
Q1 2009 är 13 098  MSEK för SEB respektive 16 181 MSEK för Swedbank. Då detta är en 
rapport från första kvartalet 2009 kan vi inte dra några slutsatser om hur utfallet för hela 2009. 
Alla bolag inom vårt urval är skyldiga enligt IAS 36 att genomföra en nedskrivningsprövning 
av koncernmässig goodwill en gång per år eller när anledning föreligger. På grund av det 
konjunkturläge som råder samt de bistra prognoser som inte tyder på någon uppgång i 
konjunkturen den närmsta tiden tror vi att alla bolag i urvalet på ett eller annat vis påverkas av 
den finansiella oron och kommer att ha anledning att se över alla sina tillgångar, så även sin 
goodwillpost. Till följd kommer fler nedskrivningar, med all sannolikhet, att göras under året 
2009.     
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4.2 Bolag i urvalet som gjort nedskrivningar

Den rådata som vi använt som underlag för denna del av vår empiri presenteras i sin helhet i 
appendix B och appendix C.

Vidare i denna empiriska undersökning har vi valt att exkludera de bolag som har goodwill,
men inte gjort någon nedskrivning av koncernmässig goodwill. Syftet med detta var att se om 
sambandet mellan variablerna blev starkare.

På grund av det extremfall som kunde utläsas under 2007 har x-axeln i de diagram där detta 
extremfall är inkluderat en skala från 0 - 100 % och de följande diagrammen 0-8 %. Detta är 
viktigt att ha i åtanke när diagrammen studeras. 

I nedanstående spridningsdiagram för år 2007, 2008 samt Q1 2009 går att utläsa de bolag som
gjort nedskrivningar. För 2007 ser vi att det negativa sambandet stärks något med en 
korrelationskoefficient på -0,42826. För 2008 ligger korrelationskoefficient på samma nivå. 
För Q1 2009 blev korrelationskoefficienten 1. Observera dock här att under Q1 2009 gjorde 
endast två nedskrivningar.
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Bolag i urvalet som gjort nedskrivningar år 2008
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  Fig. 11 Data från appendix C                  Fig. 12 Data från appendix C

Bolag i urvalet som gjort nedskrivningar Q1 2009
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                       Fig. 13 Data från appendix C

Analys: I och med att urvalet här exkluderar de bolag som inte gjort nedskrivningar av 
koncernmässig goodwill under 2007, 2008 och Q1 2009 påverkar detta trendlinjerna, som är 
ett medelvärde av samtliga mätningar, och vi ser andra samband än vad vi gjorde tidigare.
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4.3 Nedskrivning av goodwill indelat på bransch

I detta stapeldiagram har vi delat upp urvalet enligt den branschindelning som finns angiven 
på webbsidan www.bolagsfakta.se. Dessa branscher samt de undersökta åren visar sig på x-
axeln. På y-axeln återfinns nedskrivningarna i förhållande till den totala goodwill för dessa 
bolag i respektive bransch. Vi vill med detta diagram visa hur en nedskrivning i monetära 
termer påverkar denna variabel. För att ta ett exempel ur detta diagram kan det utläsas att 
branschen Råvaror under år 2007 gjorde en nedskrivning på 569 MSEK. Denna är hänförd till 
bolaget Holmen AB. Denna nedskrivning motsvarar hela bolagets goodwillpost år 2007. 
Branschen Finans skrev samma år ner goodwillposten med 1 548 MSEK, vilket är nästan tre 
gånger så mycket. I detta diagram blir denna summa i förhållande till den totala goodwill för 
de bolag som gjort nedskrivningar relativt liten, endast 1,99 % i och med att denna bransch 
hade en goodwillpost på 44 857 MSEK. 

Detta diagram visar att det är tre branscher - Finans, Sällanköp och Teleoperatörer - som 
innehåller bolag som gjort nedskrivningar under minst två av de tre undersökta perioderna. 
Stapelns höjd kan dels bero på att det är något bolag inom branschen som har gjort en större 
nedskrivning eller flera bolag inom branschen som bidrar till den totala nedskrivningen.
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                    Fig. 14  Data från appendix C

Analys: När en nedskrivning offentliggörs är det viktigt att se på den ur flera perspektiv. Att
endast se till den i monetära termer kan bli vilseledande för nedskrivningens betydelse. 
Nedskrivningen måste ställas i relation till bolags totala tillgångar, deras totala goodwillpost 
samt den bransch vilken bolaget tillhör. En god analyserad helhetsbild är viktigt för att se 
nedskrivningens betydelse för bolaget och dess intressenter.     
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4.4 Utmärkande branscher

Vidare presenteras här de tre branscher som har gjort nedskrivningar under minst två år. Varje 
bransch visar genom diagrammet vilka bolag inom branschen som gjort nedskrivningar, vilket 
år den utförts samt hur stor den är i förhållande till respektive bolags goodwillpost.

4.4.1 Finans 
Branschen Finans är den bransch som har haft nedskrivningar under alla de tre undersökta 
perioderna. Diagrammet visar att flera bolag inom branschen har bidragit till relativt stora 
nedskrivningar. Trots höga nedskrivningar i monetära termer har respektive bolag även höga 
totala goodwillposter, detta medför att nedskrivningarna i procent inte påverkas märkbart.
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Fig. 15  Data från appendix C

Analys: De nedskrivningar av koncernmässig goodwill som gjordes av bolagen i branschen 
Finans under åren 2007 och 2008 är huvudsakligen en följd av omstruktureringar inom
koncernen. Vi kan i bolagens finansiella rapporter inte se någon koppling till den globala 
finansiella krisen och de nedskrivningar som då utfördes. De orsaker som går att utläsa i de 
finansiella rapporterna är att den nedskrivning som Swedbank gjorde 2008 på 1 403 MSEK 
samt de två nedskrivningar under Q1 2009 som Swedbank och SEB gjorde är hänförliga till 
deras rörelser i Ukraina. Ur denna aspekt kan vi dra slutsatsen att nedskrivningarna var en 
följd av den globala finansiella kris som drabbat den ukrainska marknaden hårt. En annan 
tänkbar orsak till nedskrivningarna, samt deras storlekar, kan vara att ny VD tillträtt i 
Swedbank under denna turbulenta period. Den nytillträdda VD kan genom detta förfarande
indikera att avgående VD inte utförde korrekta bedömningar gällande prognoser om framtida 
vinster och därför missbedömt övervärden vid rörelseförvärv. Beträffande SEBs nedskrivning 
kan ett möjligt scenario vara att ledningen kände sig tvungna att följa Swedbanks bedömning
om nedskrivning då de verkar på samma marknad.           
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4.4.2 Sällanköp

Branschen Sällanköp har haft nedskrivningar under två av de undersökta perioderna. 
Diagrammet visar att samma bolag MTG AB har gjort nedskrivningar under både 2007 och 
2008. År 2008 gjorde även Eniro AB en relativt stor nedskrivning. 
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    Fig. 16  Data från appendix C

Analys: Bolaget MTG AB har gjort nedskrivningar båda åren 2007 och 2008. Vi kan i de 
finansiella rapporterna endast utläsa att dessa nedskrivningar är en följd av omvärdering av 
goodwill på de kassagenererade enheter bolaget har och då dessa omvärderingar har visat att 
goodwillposten är för högt satt har bolaget beslutat sig för att göra en nedskrivning. Även den 
nedskrivning som Eniro AB gjorde var för att justera en övervärderad goodwillpost. En 
möjlig anledning kan här vara att de förvärvande bolagen gjorde en felaktig prognos angående 
förväntade extra goda vinster vid förvärvet. 

4.4.3 Teleoperatörer

Branschen Teleoperatörer har under 2007 och 2008 gjort nedskrivningar. Det är samma bolag 
som har gjort dessa nedskrivningar båda åren - Tele 2 AB.
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                       Fig. 17  Data från appendix C
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Analys: Tele 2 skrev år 2007 ner sin goodwillpost med nästan 10 % och året därpå 2008 
nästan 8 %. Dessa nedskrivningar är till följd av avslutade kundavtal, ökad konkurrens på IT-
sektorn samt en utebliven förväntad lönsamhet på ett faktureringssystem. Genom att bolagen 
uppgett dessa orsaker i sina finansiella rapporter drar vi inga paralleller mellan dessa 
nedskrivningar och med den finansiella krisen. 

4.5 Goodwill i förhållande till eget kapital   

Rådatan till denna del finns i appendix A.

För att ge ett ytterligare perspektiv på den betydelse goodwillposten har för enskilda bolag
visas i nedanstående figurer bolagens goodwill i förhållande till posten eget kapital år 2007 
och 2008. Som diagrammet tydligt visar är goodwill i många bolag en synnerligen stor 
tillgångspost. I Eniro AB, ett extremfall, översteg år 2007 goodwill posten eget kapital med 
208 % och året därpå, år 2008, med hela 453 %.  
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Goodwill i förhållande till eget kapital år 2008
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Fig. 19 Data från appendix A
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4.6 Sammandrag Empiri och Analys

Som visat sig i denna empiriska del är goodwillposten en stor och betydande post för många
bolag. Goodwillposten översteg i ett fall eget kapitalposten med hela 453 %. 

Att bara se på en nedskrivning i monetära termer ger ingen god bild över dess betydelse för 
det enskilda bolaget. Det är viktigt att sätta beloppet i relation till bolagets egen kapitalpost, 
totala tillgångspost, goodwillpost samt vad den nedskrivna goodwillen var hänförlig till.

Omstruktureringar och felaktiga prognoser är vanliga orsaker till att koncernmässig goodwill 
har skrivits ned under 2007 och 2008. Vi har i ett par fall kunnat förknippa de bakomliggande 
orsakerna för nedskrivningarna till den finansiella globala kris som råder och detta främst 
inom branschen Finans och deras långsiktiga investeringar i Ukraina. Dessa bolag, Swedbank 
och SEB, har redan under Q1 2009 skrivit ned all hänförlig goodwill till denna marknad samt 
i sina finansiella rapporter indikerat att fler nedskrivningar av koncernmässig goodwill kan 
komma att göras under 2009. Dessa kan då vara hänförda till andra svaga marknader såsom 
den baltiska marknaden.  
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5 Vidare analys och egna reflektioner

I detta kapitel ges ett vidare perspektiv på analyserna från föregående kapitel. En diskussion 
och egna reflektioner kommer att ges kring andra orsaker än finanskrisen och efterföljande 
lågkonjunktur till varför bolag agerar som de gör i frågan om nedskrivning av koncernmässig 
goodwill.

5.1 Ur intressenters perspektiv

För omvärlden indikerar en nedskrivning av koncernmässig goodwill att bolaget har hamnat i 
en försämrad ekonomisk position. En nedskrivning måste alltid offentliggöras och på en 
effektiv marknad reagerar analytiker snabbt vid denna typ av ny, inte förväntad, information. 
Detta kan påverka aktiekursen kraftigt och ibland leda till ett stort medieuppbåd, vilket blir 
negativ PR för bolaget. Då nedskrivningen offentliggörs i monetära termer ges inget vidare 
perspektiv på vilken effekt denna nedskrivning har på bolaget i helhet, vilket vi anser kan 
uppfattas mycket vilseledande. I vissa bolag är goodwillposten en stor del av den totala 
tillgångsmassan och i andra helt obefintligt. En koncernmässig goodwill uppkommer genom 
ett rörelseförvärv och detta är anledningen till att vissa branscher har mer rörelseförvärvad 
goodwill än andra. 

Vi uppfattar att vissa branscher är mera mediebevakade och utsatta för granskning än andra. 
Detta kan göra att dessa bolag har en större press på sig att agera på ett regelrätt vis. Ett 
exempel som vi har nämnt i vår undersökning är bolaget Digital Division AB som är noterade 
på Stockholmsbörsen. De offentliggjorde inte på ett korrekt sätt en nedskrivning av 
koncernmässig goodwill. Detta bolag blev utdömt av Disciplinnämnden på börsen att betala 
vite för sitt felaktiga agerande. Att granskningen på börsens bolag utförs på detta sätt anser vi 
vara positivt ur intressenters perspektiv. För att alla intressenter ska ha samma möjlighet till 
insyn i noterade bolag är det viktigt att det ges förutsättningar för det.

De nedskrivningar som har gjorts under Q1 2009 är ett resultat av den finansiella kris är i vår 
mening en direkt effekt av marknader som har hamnat i kris till följd av händelserna inom 
bankvärlden i USA under det sista halvåret av 2008. Då dessa nedskrivningar har gjorts redan 
under första kvartalet 2009 tror vi med stor sannolikhet att det under året kommer att bli flera. 
Detta inte bara inom branschen Finans utan alla bolag som har förvärvad goodwill hänförliga 
till marknader i ekonomisk kris. Prognoserna för världsekonomin visar inte heller på någon 
större uppgång under resten av 2009, vilket också styrker vårt antagande om flera 
nedskrivningar under året. Många bolag med investeringar, i bland annat de baltiska länderna,
har i sina kvartalsrapporter för Q1 2009, indikerat att ytterligare nedskrivningar av 
koncernmässig goodwill hänförligt till dessa marknader kan komma att göras. I och med att 
en nedskrivning ska grunda sig på en bestående värdering kan det vara så att många bolag 
avvaktar med att skriva ned sin goodwillpost vid bokslutet 2009, då den årliga prövningen 
skall genomföras.
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5.2 Ur bolagens perspektiv

Om det finns ett behov av en nedskrivning eller ej är en subjektiv bedömning av bolagens 
ledning. Ledningen är de som är väl insatta i bolagens prognoser och goodwills 
nyttjandevärde. Med den subjektiva bedömningen i åtanke antar vi att det kan finnas andra 
orsaker till beslutsfattandet om nedskrivningsförfarandet. Då nedskrivningen måste tas upp 
som en kostnad i koncernresultaträkningen finns anledning att anta att ledningen kan använda 
detta som ett verktyg för att resultatutjämna. Det kan vara deras personliga bonussystem eller 
incitamentsprogram som kan vara kopplat till resultatet. Vidare kan det spekuleras att när en 
ny VD tillsätts i ett bolag kan denne genom en större nedskrivning signalera till marknaden att 
den tidigare VD gjort dåliga prognoser gällande framtida vinster.

Sedan år 2005 har det varit krav på att noterade bolag skall använda IFRS:s standards när de 
upprättar sin koncernredovisning. I och med detta kom även kravet om att en 
nedskrivningsprövning skall göras. Eftersom detta är relativt nytt kan det vara så att bolagen 
ställer sig avvaktande till att göra för stora nedskrivningar av koncernmässig goodwill då det i 
IFRS även står att en nedskriven goodwill aldrig får återföras. 

Revisorernas roll har stor betydelse för bolags agerande gällande deras finansiella 
rapportering. Deras inställning gällande nedskrivning av koncernmässig goodwill kan vara av 
betydande roll. Revisorerna kan påverka ledningen att agera på ett för dem rättvisande sätt. 
Här kan utrymme för meningsskiljaktigheter uppstå då revisorn har skyldighet att arbeta för 
alla intressenter. 

En vanlig orsak till att en nedskrivning av goodwill utförs är att det förvärvande bolaget vid 
förvärvet har övervärderat de extra goda vinster de hoppats på för framtiden. Ett rimligt 
antagande som skulle kunna göras är att storleken på nedskrivningen påverkas av den totala 
goodwillpost som bolaget har, det vill säga att det då inte skulle vara så känsligt att göra en 
nedskrivning. Vår undersökning visar på att så inte är fallet utan att det är andra faktorer som 
påverkar hur ett bolag agerar i denna fråga. Dock måste det vara mera sårbart för ett bolag 
med en stor goodwillpost som del av sina totala tillgångar när denna hänför sig till svaga 
marknader. 

Nyckeltalet soliditet är en viktig parameter för att mäta ett bolags värde. Genom att en 
nedskrivning görs påverkar detta det egna kapitalet och därmed soliditeten negativt. På grund 
av detta antog vi att ledningen för ett bolag var försiktig med att göra en nedskrivning om det 
var så att bolaget hade låg soliditet. Detta har visat sig inte stämma i de fall vi har undersökt. 
Dock kan inte några generella slutsatser dras av detta då vårt urval inte är representativt för 
alla bolag med koncernmässig goodwill. Alla branscher har även olika grundförutsättningar 
gällande det egna kapitalet. Exempelvis banker har i vår undersökning visat sig ha lågt eget 
kapital, men trots detta gjort nedskrivningar. 

Så kallade Debt contract innebär att bolag kan ha ett avtal med finansiärer att det egna 
kapitalet inte får understiga en viss procentsats. Om så sker kan bolaget enligt avtalet bli 
tvungen att betala tillbaks sitt lån. Även detta kan vara en tänkbar anledning till att bolag 
försöker undvika att sänka sitt egna kapital och därmed sin soliditet.
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6 Resultat

I detta kapitel kommer slutsatser och det resultat vi kommit fram till att presenteras i korthet. 
Kapitlet avslutas med ett par förslag till vidare forskning inom det undersökta området.

6.1 Summering och slutsatser

Vi delade in problemformuleringen i ett bolagsperspektiv och i ett branschperspektiv. I 
bolagsperspektivet önskade vi undersöka hur många av bolagen noterade på 
Stockholmsbörsen under indelningen Large Cap som gjort nedskrivning av koncernmässig 
goodwill under 2007, 2008 samt första kvartalet av 2009. Detta resulterade i att för vårt urval 
på 60 bolag gjorde 8 bolag en nedskrivning av koncernmässig goodwill år 2007, året därpå 9 
stycken och 2 stycken under Q1 2009. I branschperspektivet såg vi att branschen Finans var
överrepresenterad när det gäller nedskrivningar av koncernmässig goodwill. Denna bransch 
hade även stor andel goodwill av sin totala tillgångspost, vilket gör att nedskrivningar i stora 
monetära termer måste ställas i relation till andra poster i bolaget. De gemensamma 
problemformuleringarna för de båda perspektiven var att se om det fanns något extremfall.
Om omvärldsfaktorer, som global finansiell kris, kunde vara ett orsakssamband till att 
nedskrivningar av koncernmässig goodwill gjorts samt om det finns andra orsaker till att 
bolagen agerar på ett visst vis gällande nedskrivningar på koncernmässig goodwill.

Vi antydde ett par nedskrivningar som angavs som extremfall. Ett bolag skrev 2007 år hela 
sin goodwillpost hänförligt till ett dotterbolag i Spanien. Andra nedskrivningar vi 
uppmärksammade extra var de som gjordes av SEB och Swedbank under åren 2007 och 2008. 
Dessa nedskrivningar var hänförliga till deras rörelser i Ukraina och hela denna goodwill 
skrevs ned helt. Med dessa händelser drog vi paralleller med den globala finansiella kris som 
dels drabbat branschen Finans hårt, men framför allt vissa marknader.  Vi drar dock slutsatsen 
att det kan vara alltför tidigt att utläsa om den finansiella krisen kan ha påverkat bolagens
agerande i denna fråga. Genom att studera finansiella rapporter för de bolag som gjort 
nedskrivningar har vi i de flesta fall kunnat utläsa vilka orsakerna bakom nedskrivningen har 
varit. Detta har hjälpt oss att besvara vårt syfte som var att undersöka om och varför bolag har 
gjort nedskrivningar av koncernmässig goodwill under 2007, 2008 samt första kvartalet 2009. 

6.2 Förslag till vidare forskning

Då vi drog slutsatsen att det kan vara alltför tidigt att utläsa om den finansiella krisen kan ha 
påverkat bolagens agerande i frågan om nedskrivning av koncernmässig goodwill borde det 
vara intressant att, beroende på lågkonjunkturens längd, utföra liknande undersökning när 
konjunkturen vänder uppåt igen. Vidare kunde det vara intressant att se på revisorns roll i 
informationsflödet angående nedskrivning av koncernmässig goodwill. Hur interaktionen 
mellan bolagsledningen och revisorerna fungerar vid hantering av dessa frågor, det vill säga 
hur revisorerna upplyser sina klienter om de regler som finns angående nedskrivning av 
koncernmässig goodwill. För dessa undersökningar bör en kvalitativ forskningsmetod vara 
bäst lämpad.
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6.3 Kritik till vårt eget arbete

I och med att vår undersökning bygger på de utvalda variablerna begränsas vår undersökning 
av de utfall vi får av detta. Med detta menas att vi inte tar hänsyn till andra interna och externa 
faktorer. De extremfall vi undersökt närmare blir de bolag som gjort stora nedskrivningar i 
förhållande till sin egen goodwillpost, samt de bolag som gjort större nedskrivningar i 
monetära termer. Dessa samband säger inget om goodwillpostens uppkomst eller storlek, 
vilket kan ge ett snedvridet intryck. Ett annat moment i undersökningen som kan ge ett 
snedvridet intryck är de diagram som vi tidigare har riktat kritik emot. Vi har av olika skäl fått 
använda olika procentsatser på axlarna, vilket försvårar för den som studerar diagrammen att 
jämföra dem sinsemellan. 

I den inledande fasen av denna undersökning var vår initiala tanke att undersöka åren 2006, 
2007 och 2008 genom bolagens årsredovisningar. Under undersökningens gång noterade vi 
att majoriteten av bolagen i vårt urval offentliggjorde sina kvartalsrapporter för Q1 2009. Vi 
beslutade oss då för att få en aktuell bild av situationen att inkludera dessa rapporter i vår 
undersökning samt att exkludera år 2006. Det som talade emot detta val var att 
kvartalsrapporter inte har ett lagstadgat krav att redovisa bolagets aktuella goodwillpost, utan 
endast om det förefallit särskilda händelser som lett till att bolaget gjort en nedskrivning under 
den aktuella perioden. Endast på de bolag som gjort nedskrivning av koncernmässig goodwill 
har vi fått fram den aktuella goodwillposten. Detta medförde att vi inte kunde ställa dessa i 
relation till vårt hela urval och branscher. Vi kunde därmed inte heller jämföra utfallet med 
utfallen från år 2007 och 2008. 
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Appendix A - Rådata till nedskrivningar för alla bolag i urvalet samt posten goodwill i förhållande till posten eget kapital

MSEK

Tot. Tillgångar Tot. Goodwill
Nedskrivning av 

goodwill Eget kapital Soliditet

Branscher Bolag 2007 2008 Q1 2009 2007 2008
Q1 

2009 2007 2008
Q1 

2009 2007 2008
Q1 

2009 2007 2008
Q1 

2009

Dagligvaror Axfood AB 6 608 7 350 7 226 1 182 1 536 1 538 2 152 2 259 2 001 32,57% 30,73% 27,69%

Oriflame 3 297 6 327 6 166 32 55 * 594 1 407 1 558 18,02% 22,24% 25,27%

Swedish Match AB 16 467 18 355 18 870 2 039 2 848 * 724 1 381 2 407 4,40% 7,52% 12,76%

Energi Lundin Petroleum 20 331 25 281 28 649 764 930 14 256 11 052 12 827 9 364 54,36% 50,74% 32,69%

Finans AB Industrivärden 66 293 35 975 35 067 0 0 * 54 837 25 583 22 784 82,72% 71,11% 64,97%

Castellum AB 27 891 29 404 29 319 0 0 * 11 204 10 049 9 355 40,17% 34,18% 31,91%

Fabege AB 31 755 30 542 30 576 0 0 * 11 415 9 873 9 463 35,95% 32,33% 30,95%

Handelsbanken 1 859 382 2 158 784 2 275 281 8 409 8 936 * 12 74 491 74 963 77 934 4,01% 3,47% 3,43%

Hufvudstaden AB 20 949 19 584 19 138 0 0 * 11 809 10 950 10 257 56,37% 55,91% 53,59%
Investment AB 
Kinnevik 62 818 35 871 33 588 621 799 799 37 50 267 23 530 21 525 80,02% 65,60% 64,09%
Investment AB 
Öresund 9 622 5 102 4 669 0 0 * 8 944 4 280 4 624 92,95% 83,89% 99,04%

Investment Latour 13 553 10 807 10 330 661 913 918 10 140 7 894 7 632 74,82% 73,05% 73,88%

Investor AB 177 231 140 659 137 726 0 0 * 155 204 115 340 109 785 87,57% 82,00% 79,71%

JM AB 9 916 10 055 10 099 60 56 * 3 893 3 241 3 355 39,26% 32,23% 33,22%

Kungsleden AB 32 781 30 722 30 822 197 193 * 4 4 9 040 7 065 7 002 27,58% 23,00% 22,72%

Nordea AB 389 054 474 074 487 441 2 408 2 143 * 17 160 17 803 18 515 4,41% 3,76% 3,80%

Ratos AB 36 782 42 750 44 528 16 225 17 621 19 063 92 13 870 17 290 17 702 37,71% 40,44% 39,75%

SEB 2 398 563 2 510 702 2 460 228 12 419 13 692 13 098 594 77 059 83 729 98 956 3,21% 3,33% 4,02%

Swedbank 1 607 984 1 811 690 1 830 796 18 624 17 308 16 181 1 403 1 305 68 323 86 462 83 015 4,25% 4,77% 4,53%

Wallenstam AB 19 747 20 249 21 219 0 0 * 8 256 8 026 8 055 41,81% 39,64% 37,96%



Industri AB Volvo 321 647 372 419 365 512 19 696 24 813 * 82 759 84 613 81 267 25,73% 22,72% 22,23%

ABB Ltd 198 056 256 758 265 733 15 467 21 798 23 639 70 001 86 342 99 346 35,34% 33,63% 37,39%

Alfa Laval AB 23 238 29 032 28 388 4 459 5 383 * 7 937 10 493 10 887 34,16% 36,14% 38,35%

Assa Abloy AB 37 732 44 960 47 912 17 271 20 669 21 443 15 668 18 838 20 223 41,52% 41,90% 42,21%

Atlas Copco AB 56 659 75 394 77 540 7 915 8 414 * 14 640 23 627 25 729 25,84% 31,34% 33,18%

Hexagon AB 24 940 27 501 26 967 9 523 10 522 * 10 046 12 014 12 191 40,28% 43,69% 45,21%

Lindab AB 7 700 8 625 8 492 2 713 2 972 2 969 2 969 3 346 3 272 38,56% 38,79% 38,53%

NCC AB 34 069 36 247 35 847 1 651 1 772 1 806 90 7 237 6 865 6 660 21,24% 18,94% 18,58%

Nibe Industrier AB 4 524 5 147 5 050 691 863 * 1 578 1 889 1 954 34,88% 36,70% 38,69%

PEAB AB 15 532 25 692 24 758 335 1 781 * 3 606 6 462 6 823 23,22% 25,15% 27,56%

SAAB AB 33 801 32 890 32 667 3 970 3 438 3 448 11 008 9 330 9 337 32,57% 28,37% 28,58%

Sandvik AB 85 435 103 227 105 399 8 933 9 831 * 29 823 36 725 30 950 34,91% 35,58% 29,36%

SAS AB 48 770 43 364 48 646 1 031 894 * 17 149 8 682 12 041 35,16% 20,02% 24,75%

Scania AB 860 866 1 200 295 1 189 169 11 493 14 399 * 142 233 567 239 306 198 846 27,13% 19,94% 16,72%

Seco Tools AB 5 271 6 412 6 278 0 0 * 2 406 2 603 2 675 45,65% 40,60% 42,61%

Securitas AB 39 185 35 719 35 961 13 794 14 104 14 514 350 8 814 8 507 9 180 22,49% 23,82% 25,53%

Skanska AB 78 941 83 478 82 614 4 584 4 442 4 690 8 20 724 19 249 19 579 26,25% 23,06% 23,70%

SKF AB 46 331 56 281 57 774 2 234 3 119 3 181 18 355 20 598 20 761 39,62% 36,60% 35,93%

Trelleborg AB 29 334 33 763 33 384 9 381 10 901 * 10 049 10 236 10 610 34,26% 30,32% 31,78%

IT Axis AB 914 859 916 0 0 * 552 441 485 60,39% 51,34% 52,95%

LM Ericsson AB 245 117 285 684 282 516 22 826 24 877 26 230 135 052 142 084 146 823 55,10% 49,73% 51,97%

TietoEnator 12 077 13 690 13 395 3 916 4 243 771 40 4 848 5 618 4 553 40,14% 41,04% 33,99%

Råvaror Boliden AB 27 231 30 252 31 438 3 173 3 303 * 12 932 16 131 15 857 47,49% 53,32% 50,44%

Holmen AB 33 243 34 602 34 030 0 0 * 569 16 932 15 641 15 163 50,93% 45,20% 44,56%

SCA 145 050 158 968 158 642 16 997 19 374 19 952 69 279 67 252 68 466 47,76% 42,31% 43,16%

SSAB 91 706 69 255 70 601 30 203 21 105 22 627 29 119 35 193 35 591 31,75% 50,82% 50,41%

Stora Enso OYJ 144 127 133 529 132 220 4 735 2 269 2 271 71 050 61 643 59 681 49,30% 46,16% 45,14%

Sjukvård AstraZeneca AB 306 383 362 019 385 954 63 146 76 406 81 771 95 287 124 274 128 850 31,10% 34,33% 33,38%

Getinge AB 22 970 33 032 40 413 8 844 12 104 15 171 6 593 10 676 11 345 28,70% 32,32% 28,07%

Meda AB 28 649 35 815 36 294 14 256 11 584 14 393 9 364 13 290 13 932 32,69% 37,11% 38,39%

Q-Med AB 1 747 1 698 1 687 43 50 50 1 374 1 280 1 325 78,65% 75,38% 78,54%



Sällanköp AB Elektrolux 66 089 73 323 74 395 2 024 2 095 2 206 16 040 16 385 16 265 24,27% 22,35% 21,86%

Eniro AB 18 467 16 620 18 078 12 508 12 235 * 913 4 064 2 214 3 327 22,01% 13,32% 18,40%

H&M 41 734 51 243 55 010 0 431 * 32 093 36 950 41 043 76,90% 72,11% 74,61%

Husqvarna AB 28 803 34 337 37 592 5 461 6 788 7 000 7 389 8 815 12 579 25,65% 25,67% 33,46%

MTG AB 10 958 19 232 19 114 2 491 8 798 8 809 38 76 5 875 8 980 8 835 53,61% 46,69% 46,22%

Nobia AB 10 290 11 338 11 730 2 786 3 056 3 142 4 156 4 195 3 958 40,39% 37,00% 33,74%

Teleoperatörer Millicom International 28 200 40 401 44 301 0 0 * 8 740 12 783 14 230 30,99% 31,64% 32,12%

Tele 2 AB 48 648 47 133 46 261 12 603 11 473 11 460 1 315 986 26 849 28 201 28 746 55,19% 59,83% 62,14%

Telia Sonera AB 216 702 264 286 273 659 71 515 84 847 * 10 127 052 141 445 147 691 58,63% 53,52% 53,97%

* = Ej redovisat aktuell goodwillpost i kvartalsrapport för Q1 2009



Appendix B - Vårt urval som gjort eller ej gjort nedskrivning av koncernmässig goodwill

Har nedskrivning av koncernmässig goodwill gjorts under år 2007, 2008 och Q1 2009? Branscher Bolag 2007 2008 Q1 2009

Industri AB Volvo Nej Nej Nej

ABB Ltd Nej Nej Nej

Branscher Bolag 2007 2008 Q1 2009 Alfa Laval AB Nej Nej Nej

Dagligvaror Axfood AB Nej Nej Nej Assa Abloy AB Nej Nej Nej

Oriflame Nej Nej Nej Atlas Copco AB Nej Nej Nej

Swedish Match AB Nej Nej Nej Hexagon AB Nej Nej Nej

Energi Lundin Petroleum Nej Nej Nej Lindab AB Nej Nej Nej

Finans AB Industrivärden Nej Nej Nej NCC AB Ja Nej Nej

Castellum AB Nej Nej Nej Nibe Industrier AB Nej Nej Nej

Fabege AB Nej Nej Nej PEAB AB Nej Nej Nej

Handelsbanken Nej Ja Nej SAAB AB Nej Nej Nej

Hufvudstaden AB Nej Nej Nej Sandvik AB Nej Nej Nej

Investment AB Kinnevik Nej Ja Nej SAS AB Nej Nej Nej

Investment AB Öresund Nej Nej Nej Scania AB Nej Ja Nej

Investment Latour Nej Nej Nej Seco Tools AB Nej Nej Nej

Investor AB Nej Nej Nej Securitas AB Ja Nej Nej

JM AB Nej Nej Nej Skanska AB Ja Nej Nej

Kungsleden AB Ja Ja Nej SKF AB Nej Nej Nej

Nordea AB Nej Nej Nej Trelleborg AB Nej Nej Nej

Ratos AB Nej Ja Nej Sjukvård AstraZeneca AB Nej Nej Nej

SEB Nej Nej Ja Getinge AB Nej Nej Nej

Swedbank Nej Ja Ja Meda AB Nej Nej Nej

Wallenstam AB Nej Nej Nej Q-Med AB Nej Nej Nej

IT Axis AB Nej Nej Nej Sällanköp AB Elektrolux Nej Nej Nej

LM Ericsson AB Nej Nej Nej Eniro AB Nej Ja Nej

TietoEnator Ja Nej Nej H&M Nej Nej Nej

Husqvarna AB Nej Nej Nej

Råvaror Boliden AB Nej Nej Nej MTG AB Ja Ja Nej

Holmen AB Ja Nej Nej Nobia AB Nej Nej Nej

SCA Nej Nej Nej Teleoperatörer
Millicom 
International Nej Nej Nej

SSAB Nej Nej Nej Tele 2 AB Ja Ja Nej

Stora Enso OYJ Nej Nej Nej Telia Sonera AB Ja Nej Nej



Appendix C – Rådata till bolag i urvalet som gjort nedskrivningar

MSEK
Tot. Tillgångar Tot. Goodwill Nedskrivning av goodwill Goodwill/Tot. tillgångar Nedskrivning/Goodwillpost+Nedskrivning

Bolag 2007 2008 Q1 2009 2007 2008 Q1 2009 2007 2008 Q1 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

F Handelsbanken 1 859 382 2 158 784 2 275 281 8 409 8 936 * 0 12 0 0,45% 0,41% * * 0,13% 0,00%

F
Investment AB 
Kinnevik 62 818 35 871 33 588 621 799 799 0 37 0 0,99% 2,23% 2,38% 0,00% 4,43% 0,00%

F Kungsleden AB 32 781 30 722 30 822 197 193 * 4 4 0 0,60% 0,63% * * 2,03% 0,00%

F Ratos AB 36 782 42 750 44 528 16 225 17 621 19 063 0 92 0 44,11% 41,22% 42,81% 0,00% 0,52% 0,00%

F SEB 2 398 563 2 510 702 2 460 228 12 419 13 692 13 098 0 0 594 0,52% 0,55% 0,53% 0,00% 0,00% 4,34%

F Swedbank 1 607 984 1 811 690 1 830 796 18 624 17 308 16 181 0 1 403 1 305 1,16% 0,96% 0,88% 0,00% 7,50% 7,46%

I NCC AB 34 069 36 247 35 847 1 651 1 772 1 806 90   0 0 4,85% 4,89% 5,04% 5,17% 0,00% 0,00%

I Scania AB 860 866 1 200 295 1 189 169 11 493 14 399 * 0 142 0 1,34% 1,20% * * 0,98% 0,00%

I Securitas AB 39 185 35 719 35 961 13 794 14 104 14 514 350 0 0 35,20% 39,49% 40,36% 2,47% 0,00% 0,00%

I Skanska AB 78 941 83 478 82 614 4 584 4 442 4 690 8 0 0 5,81% 5,32% 5,68% 0,17% 0,00% 0,00%

IT TietoEnator 12 077 13 690 13 395 3 916 4 243 771 40 0 0 32,43% 30,99% 5,76% 1,01% 0,00% 0,00%

R Holmen AB 33 243 34 602 34 030 0 0 0 569 0 0 0,00% 0,00% * 100,00% 0,00% 0,00%

S Eniro AB 18 467 16 620 18 078 12 508 12 235 * 0 913 0 67,73% 73,62% * 0,00% 6,94% 0,00%

S MTG AB 10 958 19 232 19 114 2 491 8 798 8 809 38 76 0 22,73% 45,75% 46,09% 1,50% 0,86% 0,00%

T Tele 2 AB 48 648 47 133 46 261 12 603 11 473 11 460 1 315 986 0 25,91% 24,34% 24,77% 9,45% 7,91% 0,00%

T Telia Sonera AB 216 702 264 286 273 659 71 515 84 847 * 10 0 0 33,00% 32,10% * 0,01% 0,00% 0,00%

Branscher 
F = Finans
I = Industri
IT = IT
R = Råvaror
S = Sällanköp
T = Teleoperatörer

* = Värde saknas på grund av bristfällig finansiell information.


