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Sammanfattning 
Denna undersökning behandlar frågan om vilka faktorer som påverkar nedskrivningen av 

goodwill. Vi har valt tre faktorer utifrån redan existerande teorier och ställt upp hypoteser 

kring dessa med syfte till att kunna hitta samband mellan de och nedskrivning av goodwill. 

De undersökta faktorerna är lågkonjunktur, VD-byte och negativt resultat och urvalet av 

företag är hämtat från OMX Stockholm index för perioden 2006-2008. Företagens 

årsredovisningar har analyserats för att få fram nödvändig empiri och sedan har chi2- och 

Fisher-test utförts för att kunna testa trovärdigheten hos hypoteserna. Resultaten visar att 

goodwill endast skrivs ned vid negativt resultat.  
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1 Inledning 

 

 

”Jag skiter i goodwill” 1

Uttalande av före detta Framfabschefen Jonas Birgersson 

 

 
Citatet ovan anses idag vara ett klassiskt uttalande som beskriver attityden till goodwill som 

kan antas vid goda tider.2 Frågan är om goodwill verkligen är en post som vi kan ”skita i”... 

1.1 Bakgrund 

 
En tillgång definieras enligt IASB som ”en resurs som kontrolleras av företaget till följd av 

inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i 

framtiden.”. 3 För att förenkla det hela kan man säga att en tillgång måste uppfylla följande tre 

kriterier; 

• Vara under företagets kontroll 

• Vara ett resultat av inträffade händelser 

• Förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden 

 

Trots de tre kriterierna behövs mer information för att avgöra om det är omsättnings- eller 

anläggningstillgångar som behandlas. För att skilja mellan dessa två klassificeringar kan man 

utgå från att en tillgång som omsätts inom ett år är en omsättningstillgång och övriga är 

anläggningstillgångar. I denna uppsats behandlas goodwill, som är en typ av tillgång som 

faller under kategorin för immateriella anläggningstillgångar. 

 

Immateriella tillgångar definieras enligt RR som ”[…] en identifierbar icke-monetär tillgång 

utan fysisk substans […]”. 4 Exempel på tillgångar som betraktas som immateriella är bland 

annat goodwill. Goodwill har länge varit ett väldigt omdiskuterat ämne inom 

redovisningsteorin bland annat på grund av det inte finns en tydlig definition av begreppet. 

 
                                                 
1 http://www.privataaffarer.se/kronika/200101/risken-okar-kraftigt-efter-stora-forvarv/index.xml, 090302, 13:19 
2 http://www.va.se/nyheter/2009/04/23/goodwill-en-tickande-bomb-/?page=1, 2009-05-07, 14:39 
3 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori – policy och praxis, 2003, s. 182 
4 Ibid, s. 234 
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Ett av problemen med goodwill är avskrivningstiden. Enligt ÅRL ska en immateriell tillgång 

skrivas av på högst fem år om inte annat anges. RR föreskriver en avskrivningstid på högst 20 

år. Syftet med IFRS är att harmonisera redovisningsmetoderna över landsgränserna för att 

uppnå en mer jämförbar redovisning. Den största skillnaden mellan IFRS och tidigare 

rekommendationer, rörande goodwill, är att posten inte skrivs av längre utan endast testas för 

nedskrivning.  

 

Den ökade globaliseringen och företagens internationella expanderande har lett till att 

redovisningsdirektiv som IFRS blir allt mer nödvändiga. Innan IFRS infördes, bokfördes och 

definierades goodwill enligt länders egna direktiv. Många undersökningar gjordes, innan 

införandet, om hur goodwill kommer att påverkas av de nya direktiven. Idag har behandlingen 

av goodwill i redovisning fått nya riktlinjer i form av IFRS. I fråga om nedskrivning av posten 

ges nya riktlinjer om när den ska skrivas ned. 

 

I och med införandet av nya redovisningsregler i form av IFRS har reglerna för värdering av 

goodwill, som vi tidigare nämnt, förändrats avsevärt. Innan IFRS kunde goodwill både skrivas 

av och ned och efter införandet av IFRS, år 2005, är avskrivningen förbjuden och ersatt med 

årliga nedskrivningsprövningar. Nedskrivningen ska göras löpande vid misstanke på förlorat 

värde. 

 

I IAS anges några interna och externa källor som leder till nedskrivningsprövningar av 

goodwill. Trots de angivna källorna finns det ett flertal andra faktorer som påverkar 

nedskrivningen. Dessa faktorer har sagts vara allt från det ekonomiska läget till företagets 

resultat. Exempelvis kan man i rapporten ”Goodwill Impairment Loss: Causes and 

Consequences”, läsa att en lågkonjunktur kan ligga till grund för nedskrivning av goodwill.5 

Det diskuteras i en annan rapport att nya VD:ar skriver ned mer goodwill jämfört med 

föregående VD:ar.6 Healy skriver i en rapport om VD-bonusar kan ge tillräckligt med 

incitament för en ny VD att skriva ned goodwill vid låga resultat.7

                                                 
5 Z Li, PK Shroff, R Venkataraman, 2006, Goodwill Impairment Loss: Causes and Consequences, Working 
paper, University of Minnesota, s 14.
6 B Masters-Stout, ML Costigan, LM Lovata, Goodwill impairments and chief executive officer tenure, Critical 
Perspectives on Accounting Volume 19, Issue 8, December 2008, p 1371. 
7 Healy, Paul M. "The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions." Journal of Accounting & Economics 
7, nos. 1-3 (April 1985): 85-107. 
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Huruvida dessa faktorer verkligen påverkar nedskrivningen är en fråga som legat till grund för 

tidigare forskning inom ämnet.8  

1.2 Problemformulering 

Goodwill har länge ansetts som ett av koncernredovisningens mest svårbehandlade post. 

Problemen innefattar allt från värdering till nedskrivning av posten. För att göra 

redovisningen av goodwill mer jämförbar, har IASB publicerat IFRS 3. Med denna 

undersökning vill vi komma fram till vilka faktorer som påverkar nedskrivningen av goodwill. 

Huvudfrågan som uppsatsen ska besvara är följande: 

 

Vilka faktorer påverkar nedskrivningen av goodwill? 

1.3 Hypotesdiskussion 

Enligt NE.se kan en konjunkturcykel beskrivas som ”periodiska variationer i 

nationalinkomsten och dess delar, inflationen, kapacitetsutnyttjandet och arbetslösheten”.9 

En högkonjunktur kännetecknas av hög aktivitet inom näringslivet och låg arbetslöshet. Man 

kan lättast förklara tillståndet som positivt. En lågkonjunktur är i stort sett motsatsen till en 

högkonjunktur och kännetecknas av hög arbetslöshet och låg ekonomisk aktivitet i 

näringslivet.10 Tiden mellan hög- och lågkonjunkturer kallas för konjunkturcykel. 

 

Det är rimligt att anta att goodwill skrivs ner under lågkonjunktur. Under recessioner sker det 

inte lika mycket försäljning och när intäkterna inte uppnår målet väljer ledningen att ”rensa 

upp” bland investeringarna.11

 

IT-marknadens kollaps under början av 2000-talet i kombination med övervärderade förvärv 

och lågkonjunkturen, som eliminerade övervärderingarna, kan ha bidragit till nedskrivning av 

goodwill enligt en artikel från 2006.12  

 

                                                 
8 Z Li, PK Shroff, R Venkataraman, 2006, Goodwill Impairment Loss: Causes and Consequences, Working 
paper, University of Minnesota, s 14.
9 http://www.ne.se/l%C3%A5ng/konjunkturcykel, 090401, 11:12 
10 http://www.ne.se/l%C3%A5ng/l%C3%A5gkonjunktur, 090401, 11:19 
11 Z Li, PK Shroff, R Venkataraman, 2006, Goodwill Impairment Loss: Causes and Consequences, Working 
paper, University of Minnesota, s 14.
12 Ibid, s 36
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I Sverige är det konjunkturinstitutet som gör konjunkturprognoserna och de har en stor 

påverkan på bland annat Finansdepartementets bedömningar. 

 
Figur 1.1: Företagens och hushållens syn på ekonomin, från konjunkturinstitutet. 

 

Utifrån barometerindikatorn kan vi se att 2006 och 2007 präglades av en starkare ekonomi än 

normalt (högkonjunktur), medan det ekonomiska läget sjönk dramatiskt under 2008 

(lågkonjunktur). Syftet med barometerindikatorn är att mäta den rådande stämningen i 

Sveriges ekonomi genom att bruka all information från Konjunkturinstitutets andra 

barometrar och återge de på ett tydligt sätt.13 Det är bland annat hushållens framtidstro, 

näringslivets orderingång och företagens investeringar som påverkar prognoserna. 

 

Sverige, som är ett relativt litet land, påverkas mycket av den internationella ekonomin. Under 

år 2007 släppte Electrolux och SKF sina bokslut för 2006 och resultatet överträffade 

marknadens förväntningar. Senare under samma år upptäcks den amerikanska bolånekrisen, 

vilket leder till att börserna faller och detta försvagar värdet av svenska folkets aktier och 

fonder. Dollarn rasar i värde, vilket även det på lång sikt påverkar Sveriges ekonomi. Under 

                                                 
13 http://www.konj.se/download/18.589e653711f5b17101b800012678/KonjBar090225.pdf  
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år 2008 skriver IMF i ”World economic outlook” att USA:s ekonomi tvärbromsar, 

Västeuropas ekonomi dämpas och återhämtningen kommer att ske långsamt.14  

 

En indikator på att nedskrivningstest bör utföras enligt IAS 36 punkt 12 är vid ”sjunkande 

marknadsvärde”. Detta kan tolkas som att nedskrivningstest bör utföras vid lågkonjunktur. 

Utifrån all denna information kan vi härleda vår första hypotes om att goodwill skrivs ned vid 

lågkonjunktur.  

 

I en rapport från 1985 skriver Healy att bonussystem skapar incitament för VD:ar att välja 

redovisningsmetod för att maximera värdet av sin bonusbelöning. Dessa system framträder 

som effektiva medel i att påverka chefernas beslut om redovisningsmetoder och principer.15

 

I Critical Perspectives on Accounting publicerades en rapport som visade att nya VD:ar 

skriver ned mer goodwill jämfört med föregående VD. Vidare skriver författarna att VD:ar 

har en tendens att manipulera nedskrivning under sina första år då de kan skylla på tidigare 

VD:ns förvärvsbeslut samt för att tidiga nedskrivningar av goodwill kan öka värdet på 

framtida intäkter.16 Utifrån detta kommer vi fram till vår andra hypotes; Är det så att ett VD-

byte leder till en nedskrivning av goodwill? 

 
Healy observerade även att majoriteten av bonusavtalen grundade sig på att vinsten måste 

passera en gräns för att VD:n ska få sin bonus. Om intäkterna är så låga att man inte uppnår 

målsättningen, oavsett vilken redovisningsmetod man väljer, har VD:ar incitament att 

reducera nuvarande förtjänst ytterligare genom att skjuta upp intäkter eller påskynda 

nedskrivningar. Denna strategi kallas bland annat för ”stålbad”. Det är vanligt bland 

nytillkomna VD:ar att ”rensa upp” efter föregående VD. Det Healy menade är att om de inte 

uppnår gränsen för bonusen, kan de lika gärna använda sig av redovisningsmetoder som 

sänker resultatet ännu mer. Detta för att öka chansen till vinster i framtiden och reducera 

framtida krav på nedskrivningar.17 Enligt rekommendationen IAS 36 punkt 12, är en av 

indikatorerna på att nedskrivningstest bör tillämpas att företaget upplever sämre prestation än 

förväntat. Det kan alltså tolkas som att nedskrivning kan behövas vid låga resultat. Utifrån 

                                                 
14 http://www.idg.se/2.1085/1.180922, 2009-05-05, 23:38 
15 Healy, Paul M. "The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions." Journal of Accounting & 
Economics 7, nos. 1-3 (April 1985): 85-107. 
16 B Masters-Stout, ML Costigan, LM Lovata, Goodwill impairments and chief executive officer tenure, Critical 
Perspectives on Accounting Volume 19, Issue 8, December 2008, s. 1371. 
17 Ibid 
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tidigare nämnd information ansåg vi det vara intressant att undersöka om Healys påstående 

om nya VD:ars ”rensande” och IAS 36 punkt 12 rekommendationer stämmer i praktiken; 

skriver VD:ar ned goodwill vid negativt resultat? 

  

Vid låga resultat uteblir bonusar och detta tenderar att resultera i att VD:ar väljer att skriva 

ned resultatet ytterligare för att kunna försäkra sig om framtida bonusar.18 Detta har fått oss 

att undra kring dessa nedvärderingar av tillgångarna. Vi vill ta reda på om nedskrivning av 

goodwill är något som innefattas i VD:ns agerande i ovan beskrivna situation och därmed kan 

hypotes tre förankras. 

 

För att komma fram till vårat huvudsyfte ställer vi upp hypoteser till varje faktor som vi sedan 

kommer att testa tillförlitligheten hos.  

 

Hypotes 1: Goodwill skrivs ned vid lågkonjunktur. 

Hypotes 2: Goodwill skrivs ned vid VD-byte. 

Hypotes 3: Goodwill skrivs ned vid negativt resultat. 

1.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka faktorer som påverkar nedskrivning av 

goodwill. Vi har valt ut tre faktorer som vi tror påverkar nedskrivningen av goodwill. Kring 

dessa faktorer har olika hypoteser ställts upp och det är de vi ska undersöka trovärdigheten 

hos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Godfrey, J.M., and P.S. Koh, 2009, Goodwill impairment as a reflection of investment opportunities, 
Accounting and Finance 49, 117–140. S 3 
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1.5 Disposition  
 

Inledning: Vi har gått igenom bakgrund och syftet med denna 

uppsats, samt varför det är intressant att forska kring ämnet. 

Teoretisk referensram: I nästa kapitel tar vi upp teori som är 

relevant för vår uppsats, bl.a. IAS 36 och 38. Vi beskriver goodwill 

och hur det fungerar med hjälp av artiklar, litteratur, regelverk samt 

rapporter.  

Metod: I det tredje kapitlet redogör vi för vilken metod vi har använt 

oss av, samt hur vi har samlat in data och hur studien har genomförts. 

Här presenteras även vår vetenskapliga ansats. 

Empiri: I det fjärde kapitlet redogör vi för det data vi har samlat in 

genom företags årsrapporter som är relevant för vår uppsats. 

Analys: I det femte kapitlet behandlas data som vi har samlat ihop i 

empirin. Den analyseras med den teoretiska referensramen och våra 

hypoteser som utgångspunkt. 

Slutsats: I det avslutande kapitlet presenteras våra slutsatser och 

reflektioner. Diskussionen genomförs utifrån vårt syfte och 

problemformulering. 
Figur 1.2 : Uppsatsens disposition (egen utformning) 
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2 Teoretisk referensram 

 

2.1 IASB 

 

IASB (International Accounting Standards Board) är en internationell organisation som har 

som syfte att förbättra redovisningen på en internationell nivå. Detta är aktuellt med tanke på 

den ständigt ökande globaliseringen. Vissa företag har exempelvis sina dotterbolag i andra 

länder, vilket försvårar redovisningen för koncerner. Det är bland annat detta som IASB 

försöker förbättra och förenkla. Man kan kortfattat säga att IASB vill harmonisera 

redovisningen över internationella gränser. 

 

IASB ger ut normer och rekommendationer inom finansiell redovisning i form av IFRS 

(International Financial Reporting Standards). I Sverige måste alla börsnoterade bolag följa 

IFRS. IFRS 3 berör immateriella tillgångar och goodwill, vilket är aktuellt för denna uppsats. 

 

2.2 IAS 38 - Immateriella tillgångar 

 
Här följer en kort genomgång av IAS 38 och redovisning och värdering av immateriella 

tillgångar. Detta är relevant för uppsatsen då syftet med uppsatsen är att undersöka just en 

immateriell tillgång.  

 
Enligt IAS 38 är en immateriell tillgång en identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk 

form, som företaget har kontroll över och förväntas ge framtida ekonomiska fördelar. Alltså, 

är det tre kriterier19 som måste uppfyllas: 

• identifierbarhet 

• kontroll, att erhålla fördelar från tillgången 

• framtida ekonomiska fördelar, så som intäkter eller reducerade framtida kostnader 

 

Identifierbarhet innebär att tillgången är20: 

• avskiljbar (man kan separera den och sälja vidare, hyras ut, bytas ut etc.) 

                                                 
19 IAS 38 p. 8 
20 IAS 38 p. 12 
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• uppstår från avtalsenliga eller juridiska rättighet, oavsett om rättigheterna är 

transfererbara eller avskiljbara från enheten eller andra rättigheter och förpliktelser. 

 

För att en tillgång ska erkännas som immateriell, från förvärv eller intern uppbyggd (med en 

kostnad), måste den, enligt IAS 38 p. 21, uppfylla dessa krav: 

• det är troligt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget 

• kostnaden för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt21 

 

Exempel på immateriella tillgångar är varumärken, licenser, patent, FoU, intellektuellt kapital 

och goodwill. Jämfört med ÅRL anses IAS 38 vara strängare, då personalutbildning, internt 

upparbetade varumärken, kundregister, utgivningsrätter mm inte får tas upp som tillgångar. 

Detta kan bero på att det är svårt att fastställa ett anskaffningsvärde på dessa.22

2.2.1 Redovisning och värdering av immateriella tillgångar 

 
Den immateriella tillgången måste uppfylla punkt 8-17 i IAS 38’s definition av en tillgång för 

att kunna redovisas i balansräkningen, samt punkt 21-23 i IAS 38 som lyder: 

 

• Anskaffningsvärdet ska beräknas på ett tillförlitligt sätt 

• Tillgången ska redovisas i balansräkningen om det är troligt att de framtida ekonomiska 

fördelarna som tillhör den immateriella tillgången kommer företaget till godo 

• Göra bedömningar om hur sannolika är det framtida ekonomiska fördelarna som ska 

baseras på rimliga, välunderbyggda antaganden 

• Bedöma hur säkert är beräkningarna om de ekonomiska fördelarna som gjordes vid 

första redovisningen, extern information har störst vikt 

För värdering av immateriella tillgångar ger IAS 38 två alternativ; anskaffningsvärdemetoden 

eller omvärderingsmetoden. Anskaffningsvärdemetoden kan kortfattat förklaras att man 

tillämpar en vanlig avskrivning enligt plan baserat på nyttjandeperioden för tillgången. Dock 

säger anvisningarna i IAS 38 att man ska använda sig av linjär eller degressiv avskrivning och 

att progressiv avskrivning sällan eller aldrig används vid avskrivning. 

                                                 
21 http://www.iasplus.com/standard/ias38.htm, 2009-03-15, 18:44 
22 Sundgren, Nilsson, Nilsson, Internationell Redovisning – Teori och praxis, 2007, s. 101-103 
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Omvärderingsmetoden innebär att man regelbundet värderar om tillgången till ett s.k. 

”omvärderat belopp”. Problemet med denna metod är att den förutsätter att det finns en aktiv 

marknad för tillgången. Detta är relativt omöjligt då de flesta immateriella tillgångar är 

unika.23

 

Med hjälp av sannolikheter och uppskattningar kan det verkliga värdet beräknas tillförlitligt 

vid företagsförvärv, för respektive uppskattning. För att en värdering ska bli ännu mer 

tillförlitlig, så ska man ha en begränsad nyttjande period. 

 

Vissa immateriella tillgångar kan inte separeras, för att de hör ihop. I dessa fall ska man, om 

tillförlitligheten inte går att beräknas för varje enskild del, redovisa ”gruppens” verkliga värde 

skilt från goodwill. T.ex. köparen redovisar ett varumärke som består av en ”grupp” 

immateriella tillgångar, förutsatt att de vid beräkningen av det verkliga värdet har samma 

nyttjande period.24

 

Situationer där verkligt värde är svårt att avgöra kan uppstå när förvärvet, av juridiska eller 

avtalsenliga skäl inte kan skiljas av, eller är avskiljbart men ingen historik eller marknad finns 

för att kunna uppskatta det verkliga värdet.25

 

Det mest tillförlitliga sättet att uppskatta till verkligt värde är marknadspriser. Om det saknas 

en aktiv marknad ska priset uppskattas till det som uppkommer mellan två oberoende och 

kunniga köpare som vill ha den immateriella tillgången.26

 

2.3 Koncernredovisning och goodwill 
 
För att kunna förstå ämnet som denna uppsats behandlar, goodwill, måste läsaren ha 

grundkunskaper inom koncernredovisning, därför följer en sammanfattande beskrivning av 

ämnet. 

 

                                                 
23 Sundgren, Nilsson, Nilsson, Internationell Redovisning – Teori och praxis, 2007, s. 105 
24 IFRS/IAS 
25 Ibid 
26 Ibid 
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I Sverige och i de flesta andra länder kan ett företag förvärva ett annat företag. Om ett företag 

innehar mer än 50 % av ett annat bolags rösträtt, påverkas båda företagens redovisning då 

detta innebär att företagen har en gemensam ledning, VD och styrelse.27 Företagen ingår då i 

det som kallas koncern. Koncernen består av ett moderbolag, som är det företag som äger 

aktierna i det andra företaget, och ett dotterbolag, som är det företag vars aktier ägs av 

moderbolaget. Koncernen är mer ett maktbegrepp än en egen juridisk person och företagen 

som ingår i den är fortfarande självständiga juridiska enheter. Exempelvis kan inte en koncern 

vara noterad i en aktiebörs då den inte kan ge ut aktier. 

 

För att kunna ge intressenter en lättförståelig helhetsbild av företagen i en koncern ska 

koncerner, enligt svensk lagstiftning, upprätta en koncernredovisning förutom företagens egna 

årsredovisningar. Balansräkningen i koncernredovisningen ska innehålla summan av 

tillgångarna och skulderna i moder- och dotterbolagen.  

 

Goodwill är en immateriell tillgång som antingen kan vara internt upparbetad inom företaget 

eller uppstår vid förvärv av ett företag. Internt upparbetad goodwill kan förklaras som ett 

företags goda rykte, ett varumärkes goda image eller kunskapen inom företaget. Denna form 

av goodwill får inte redovisas som en tillgång då värdet inte kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt och den inte är identifierbar, alltså inte avskiljbar. Förvärvat goodwill är det över- eller 

undervärde som uppstår vid köp av ett företag.28  

 

Innan IFRS skulle goodwill enligt Redovisningsrådets rekommendationer skrivas av på högst 

20 år. I USA skulle posten skrivas av på högst 40 år och enligt ÅRL skulle avskrivningen ske 

på högst fem år. Dessa motstridiga rekommendationer gjorde det svårt att hantera goodwill 

och därför infördes IFRS.29 Enligt IFRS 3 ska goodwill årligen prövas för om 

nedskrivningsbehov föreligger och inte skrivas av. Om tecken på nedskrivningsbehov 

förekommer ska nedskrivningsprövningarna tillämpas oftare enligt IAS 36. Något som kan 

urskiljas från en jämförelse mellan IFRS 3 och tidigare regler, är att IFRS 3 menar att 

övervärdet som uppstår vid förvärv ska fördelas på de tillgångar där övervärdena finns i högre 

utsträckning än tidigare reglers rekommendationer.30

                                                 
27 Lönnkvist, Rune, Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, 2007, s. 10 
28 Sundgren, Nilsson, Nilsson, Internationell Redovisning – Teori och praxis, 2007, s. 109 
29 Ibid, s. 110 
30 Ibid, s. 110 
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Anledningen till att övervärden uppstår vid förvärv är för att köparen betalar för framtida 

vinster som dotterbolaget förväntas generera. Vinstprognoser görs för framtida vinster och det 

är alltså dessa som generar över- eller undervärden.31 Nedan följer ett exempel på hur 

goodwill kan beräknas: 

 

+Pris som moderbolaget betalar för aktierna 

- Värdet av nettotillgångarna i dotterbolagets balansräkning 

= Över- eller undervärde (=goodwill) 32

 

2.4 IAS 36 – Impairment test av tillgångar (nedskrivningsprövning) 
 

Här går vi igenom hur en nedskrivningsprövning av goodwill bör gå till enligt 

rekommendationerna i IAS 36. Uppsatsen syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar 

nedskrivningen av goodwill och därför anser vi det viktigt att ha kunskaper inom hur ett 

nedskrivningstest bör gå till en IAS. 

 
IAS 36 innehåller olika metoder som man ska använda för att säkerställa att tillgångar inte 

redovisas till ett högre värde än återvinningsvärdet. Efter införandet av IFRS 3 skriver man, 

som tidigare nämnt, inte av goodwill, utan gör en årlig nedskrivningsprövning och med 

jämnare mellanrum när indikatorer visar att nedskrivning behövs. IAS 36 beskriver även för 

när, hur och på vilket sätt man hittar indikationer för impairment test. Standarden talar även 

om vilken information som ska specificeras i samband med redan gjorda impairment test och 

normer för återföring av nedskrivning. Nedskriven goodwill får inte föras tillbaka kommande 

period, vilket leder till att goodwill kontrolleras noga kontinuerligt under året. En tillgång är 

övervärderad och ska skrivas ner om det redovisade värdet är högre än nuvärdet av förväntade 

ekonomiska fördelar som den kommer att generera. 

 

Enligt IAS 36 ska impairment test ska tillämpas på bland annat: 

 

• Goodwill och immateriella tillgångar 

• Fastigheter, byggnad, maskiner, etc. 

                                                 
31 Lönnkvist, Rune, Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, 2007, s. 10 
32 Ibid, s. 33 
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• Investeringar som har en kostnad 

• Finansiella tillgångar i dotterbolag, intresseföretag och joint ventures 

• Tillgångar som redovisas till omvärderat värde under IAS 16 och IAS 3833 

 

IAS 36 används om det inte redan finns befintlig standard för nedskrivning och den får inte 

användas på tillgångar som är till för rörelsens dagliga försäljning. Goodwill som redan är 

nedskriven får inte skrivas upp igen och internt upparbetad goodwill får inte redovisas som en 

tillgång i balansräkningen. Beslutet om en tillgång måste skrivas ner görs på balansdagen, då 

man ser över alla tillgångar samt om det finns några indikatorer att tillgången måste skrivas 

ner.34

 

I vissa fall kan den senaste detaljerade beräkningen på återanskaffningsvärdet, gjord 

föregående period användas i impairment test för tillgången under löpande period.35 

Återanskaffningsvärdet på de följande typerna av immateriella tillgångar borde beräknas 

årligen oavsett om det finns någon indikation på om den behöver skrivas ner. 

 
• Immateriella tillgångar med en obestämd livslängd 

• Immateriella tillgångar som inte kan användas än 

• Goodwill förvärvat ur en föreatgskombination 

 

2.5.1 Indikationer för nedskrivningsbehov (IAS 36 p. 12) 

Indikatorerna för nedskrivningsbehov delas in i två grupper; Externa och interna källor. 

Exempel på dessa olika typer av källor kan vara följande: 

Externa källor: 

• Sjunkande marknadsvärde 

• Negativa förändringar i teknologi, marknad, ekonomi eller lagar 

• Ökad marknadsränta 

• Aktiepriset är lägre än det bokförda värdet 

 

                                                 
33 http://www.iasplus.com/standard/ias36.html , 2009-03-15, 23:27 
34 IAS 36 p. 9 
35 IAS 36 p.10 
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Interna källor: 

 
• Föråldrad eller fysisk skada 

• Tillgången är en del av omstrukturering eller hålls för förfogande 

• Sämre ekonomisk prestation än förväntat 

 

Dessa listor är inte uttömmande och man måste även ta hänsyn till det materiella.36 En 

indikation på att en tillgång ska skrivas ner kan antyda att tillgångens livslängd, 

nedskrivningsmetod eller överblivna värde måste förnyas eller justeras.37

2.5 Värderingsmetoder för tillgångar 
 
Det är viktigt att ha kunskaper om hur en tillgång ska värderas för att kunna förstå processen 

om nedskrivning av goodwill på ett bättre sätt.  

 
Återanskaffningsvärdet för en tillgång eller en kassagenererande enhet är ”det högre av dess 

verkliga värde minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde”. Det är inte alltid 

nödvändigt att bedöma både en tillgångs verkliga värde minus försäljningskostnader och dess 

nyttjande värde. Om någon av dessa belopp överstiger tillgångens bokförda värde behöver 

inte tillgången skrivas ner och det är inte nödvändigt at beräkna det andra beloppet. 

 

Verkligt värde minus försäljningskostnader är det belopp man kan få vid försäljning av en 

tillgång eller en kassagenererande enhet i en snabb transaktion mellan kunniga, villiga parter 

minus kostnaden för överlåtelsen. 

 

Nyttjande värde är nuvärdet av framtida kassaflöden som förväntas från en tillgång eller 

kassagenererande enhet. 

Följande punkter ska tas till hänsyn vid beräkning av nyttjande värde38:  

 

• En uppskattning av framtida kassaflöden som enheten förväntas erhållas vid en snabb 
transaktion 

• Förväntningar av möjliga variationer i beloppet eller tidpunkten för de framtida 
kassaflödena 

                                                 
36 IAS 36 p. 13 
37 http://www.iasplus.com/standard/ias36.htm, 2009-03-16, 10:56 
38 IAS 36 p. 30 
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• Time value of money (olika värden på pengarna vid olika tidpunkter), framställd ur 
den nuvarande marknadens riskfria ränta 

• Priset för att utstå osäkerheten som kommer med tillgången 

• Andra faktorer, så som illikviditet, som marknadsdeltagarna skulle reflektera över vid 
prissättning av framtida kassaflöden som tillgången förväntas ge upphov till 

2.6 Nasdaq OMX 

OMX bildades år 1984 under namnet Optionsmäklarna O.M och är ett företag som driver 

bland annat Stockholmsbörsen.39 I OMX index finns börsnoterade företag listade enligt 

storleksordning. Stockholmslistan innehåller de 30 mest omsatta aktierna på börsen och det är 

denna lista som kommer användas till arbetet med vår undersökning.40  

Det finns ett antal noteringskrav som bolagen måste uppfylla för att kunna listas i Nasdaq 

OMX listor.41 De generella noteringskraven är följande: ”[...] 

 
• Bolaget ska vara bildat i enlighet med gällande regler i det land bolaget bildats.  
• Även aktierna ska uppfylla kraven för reglerna i landet och vara utgivna med 

tillämpliga beslutskrav.  
• Aktierna ska vara fritt överlåtbara 
• Ansökan om notering ska avse samtliga aktier i serien 
• Bolaget ska ha redovisat i minst tre år enligt gällande regler i landet dessutom ska 

affärsidén ha en tillräcklig historia. 
• Det ska finnas en dokumenterad vinstintjäningsnivå på koncernnivå eller 

tillräckliga finansiella resurser för att kunna bedriva verksamheten i minst tolv 
månader framåt.  

• Det måste, bland andra likviditetskrav, finnas tillräckligt med tillgång och 
efterfrågan på aktierna. 

• Det förväntade marknadsvärdet av aktierna ska vara minst en miljon Euro.  
• Trots att kraven är uppfyllda kan börsen välja att neka bolaget notering om det 

bedöms skada börsens förtroende på aktiemarknaden. [...] ”42  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 http://www.dn.se/ekonomi/stockholmsborsens-agare-byter-namn-till-omx-1.302966, 090521, 10:16 
40 http://nasdaqomx.com/listingcenter/nordicmarket/, 090521, 10:36 
41 http://www.alertir.com/v3/files/OMX_Nordic_Exchange_Stockholms_regler_for_emittenter_2008-07-01.pdf, 
090521, 11:09 
42 http://www.alertir.com/v3/files/OMX_Nordic_Exchange_Stockholms_regler_for_emittenter_2008-07-01.pdf, 
090521, 11:05 
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2.7 Tidigare forskning 

2.7.1 Healy, Paul M.  
The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions ur Journal of Accounting & Economics 

 

Healy skriver i denna rapport att bonussystem skapar incitament för VD:ar att välja 

redovisningsmetod för att öka värdet av sin bonusbelöning. Denna metod är effektiv i att 

påverka VD:ars beslut om redovisningsmetoder och principer. Han iakttog även att den största 

delen av bonusavtalen baserade sig på att vinsten måste passera en gräns för att de ska få sin 

bonus. Om försäljningsintäkterna inte uppnår målsättningen, oavsett vilken 

redovisningsmetod de väljer, har VD:ar incitament att minska nuvarande resultat ytterligare 

genom att påskynda nedskrivningar eller skjuta upp intäkter. Denna strategi (s.k. ”stålbad”) är 

vanlig bland nya VD:ar och syftar på att de nytillkomna VD:arna ”städar upp” efter 

föregående VD:s investeringar och beslut.  

 

Det författaren menade är att om de inte uppnår nivån för bonusen, kan de lika gärna använda 

sig av redovisningsmetoder som sänker resultatet ännu mer. Detta för att öka chansen till 

framtida vinster och minska risken för framtida krav på nedskrivningar. 

 

2.7.2 B Masters-Stout, ML Costigan, LM Lovata 
Goodwill impairments and chief executive officer tenure ur Critical Perspectives on 

Accounting 

 

Resultatet i denna rapport visade att nya VD:ar skriver ned mer goodwill än föregående VD. 

Dessutom finns det en relation mellan nettointäkt och nedskrivningsbeloppet för alla VD:ar. 

Detta indikerar att nya nedskrivningsregler tillämpas olika bland nya och gamla VD:ar.  

 

Det observerades även att olika incitament för VD:ar över deras anställningsperiod existerade. 

De nya reglerna är till för att göra redovisning av goodwill tydligare, men de tillhandahåller 

även nya sätt att manipulera vinster.  

 

Det är tydligt att nedskrivningsbeslut skiljer sig baserat på VD:ns anställningsperiod, vilket 

inte är regelskaparnas avsikt.  
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3 Metod 

3.1 Vetenskaplig förhållningssätt 

 
I aktuella diskussioner om forskning och vetenskap används olika vetenskapliga 

förhållningssätt, bl. a. positivism och hermeneutik. Positivismen har sin utgångspunkt från 

naturvetenskapen, där kunskapen skulle vara nyttig och till för samhällets utveckling. All 

fakta ska vara observerbart och leda till kunskap om ett universalt orsakssamband. Idealt för 

positivismen är att hypoteser och teorier förklaras i form av matematiska formler.43

 

I motsats till positivismen, som förklarar fenomen, är hermeneutiken ett tolkande 

förhållningssätt. Detta betyder att man studerar, tolkar och försöker förstå grunderna. 

Hermeneutikern har en viss förförståelse, som består av kvalitativa förståelse- och 

tolkningssystem, vilket gör att man approcherar objektet på ett subjektivt sätt. Inom 

hermeneutiken är målet att uppnå full förståelse genom att se helheten och delarna i relation 

till varandra. Avsikten är sällan att nå fram till en helt ny teori, utan se det unika i varje 

tolkning och att det är berikande med många olika tolkningar. Den hermeneutiska spiralen 

syftar på att helheten ständigt utvecklas och ”lever”. Den omfattar text, tolkning, förståelse, 

ny textproduktion, ny tolkning och ny förståelse.44

 

Denna uppsats har ett hermeneutiskt förhållningssätt i och med att vi tolkar insamlade data 

utifrån den teoretiska referensramen. Som utgångspunkt av vår förförståelse inom ämnet 

goodwill har vi utformat hypoteser och en relevant teoretisk referensram som används vid 

analys av empirin. Genom detta approcherar vi vår undersökning på ett subjektivt sätt. 

 

3.2 Vetenskaplig ansats 
 
Målet med empiriska undersökningar inom samhällsvetenskaplig forskning är att integrera 

teorin och empirin. Teorier som inte har empiriskt stöd kan enkelt bli spekulationer och 

empiriska undersökningar utan teoretiskt stöd kan enkelt bli isolerade beskrivningar av 

                                                 
43 R. Patel, B. Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, 2003, s. 26-30 
44 Ibid, s. 26-30 
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enskilda företeelser.45 Det finns tre alternativa sätt som forskare kan arbeta med för att 

redogöra samband mellan teori och empiri; deduktion, induktion och abduktion.46

 

Det som kännetecknar ett deduktivt arbetssätt är att forskaren utifrån generella principer och 

existerande teorier drar slutledningar om enskilda företeelser. Hypoteser härleds ur den 

existerande teorin som sedan prövas empiriskt. Ett induktivt arbetssätt karakteriseras av att 

forskaren inte anknyter undersökningen till en allmänt accepterad teori och formulera en egen 

teori utifrån insamlat material.47

 

Abduktion kan sägas vara en kombination av deduktion och induktion och den är starkt 

associerad med hermeneutiska synsättet. I ett abduktivt arbetssätt börjar det med en induktion 

där man utgår från enstaka fall för att utforma en hypotes som sedan användes som 

utgångspunkt i undersökningen. Därefter prövas hypotesen/teorin i ett nytt fall, vilket tyder på 

ett deduktivt arbetssätt. Nackdelen med ett abduktivt arbetssätt är att det lätt kan bli influerat 

av tidigare erfarenheter och forskning. Fördelen är att man inte låser sig i för hög grad utan 

arbetar fritt samtidigt som man måste vara objektiv.48   

  
 Teori 
 
Deduktion Abduktion Induktion 
 
 Verklighet 
 
 
 
Figur 3.1 : Illustration av undersökningsansatser 
 

I denna uppsats använder vi oss av hypoteser, vilket gör att vi hamnar i ett mellanläge genom 

att hypoteserna kan vara generella och knutna till teori, men de kan även uttrycka antaganden 

om konkreta verkligheter och vara knutna till data.49 Alltså är vårt förhållningssätt abduktivt, 

då vi pendlar mellan teori och empiri. Detta eftersom vi vill få en djupare förståelse kring 

vilka faktorer som påverkar nedskrivning av goodwill. Vi valde att bygga på vår förförståelse 

genom att läsa tidigare forskning inom ämne. Därefter formulerade vi våra hypoteser, som vi 

                                                 
45 Per Arne Tufte, A. Johannessen, Introduktion till samhällvetenskaplig metod, 2003, s. 45 
46 R. Patel, B. Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, 2003, s. 23-25 
47 Ibid, s. 23-25 
48 Ibid, s. 23-25 
49 Per Arne Tufte, A. Johannessen, Introduktion till samhällvetenskaplig metod, 2003 
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senare testade empiriskt. Den metod som används visar på en kombination av deduktivt och 

induktivt arbetssätt genom förhållandet mellan teori och empiri. 

3.3 Undersökningsmetod 
 
Det finns två olika metoder, kvantitativa och kvalitativa, som kan användas för att samla in, 

bearbeta och analysera information. Den kvalitativa metoden kan sägas vara motsatsen till den 

kvantitativa metoden, då statistiska och kvantifierbara data inte används. Metoden grundar sig 

främst på observationer, samtal och intervjuer. Forskare tolkar informationen kontinuerligt 

och formulerar om hypoteser och teorier under insamlingsstadiet.  

 

Den kvantitativa metoden kännetecknas av att en företeelse vid datainsamling mäts genom 

statistiska bearbetnings- och analysmodeller, genom räkneoperationer. Exempel på metoder 

som genererar statistik är enkäter och frågeformulär.50

 

Vi tillämpar den kvantitativa metoden genom att bearbeta och analysera insamlad data 

statistiskt. Företags årsrapporter används för att kunna bekräfta eller förkasta våra hypoteser 

och få en djupare förståelse kring vilka faktorer som påverkar nedskrivning av goodwill.  

3.4 Datainsamling 

 
Vid undersökningar brukar källor delas in i två grupper; primärkällor och sekundärkällor. 

Primärkällor är förstahandsrapporteringar eller ögonvittnesskildringar, medan övriga är 

sekundärkällor.51 Denna sorts data kan förklaras med att ny information samlas ihop, medan 

sekundärdata är information som redan existerar. 

 

Då det inte är möjligt att se över all fakta som berör en företeelse, görs en selektiv 

registrering/observation av det som anses vara viktigt eller relevant för studien. Det urval av 

data som görs kan exemplifieras i enkäter där frågorna är begränsade till ämnet och det som är 

ointressant faller bort.52

 

Insamling av sekundära data har skett genom de undersökta företagens årsrapporter från 

2006-2008. Dessa fick vi från affärsdata, som vi har tillgång till genom skolans nätverk, samt 

                                                 
50 Per Arne Tufte, A. Johannessen, Introduktion till samhällvetenskaplig metod, 2003 
51 R. Patel, B. Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, 2003, s. 65 
52 Per Arne Tufte, A. Johannessen, Introduktion till samhällvetenskaplig metod, 2003 
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genom de olika koncernernas hemsidor. Även sekundärdata i form av litteratur, regelverk 

(IFRS/IAS) och artiklar har använts flitigt i undersökningen. Det sistnämnda har vi fått genom 

att söka på Internet i sökmotorn Google, där bland annat följande sökord användes; goodwill, 

impairment test, nedskrivning, lågkonjunktur, IFRS och IAS. Därefter sållades insamlad 

information och det som ansågs vara relevant för uppsatsen användes. Litteraturen som 

använts i undersökningen är relevant, då den berör ämnet goodwill och nedskrivning. 

 

3.5 Tillvägagångssätt 

Denna undersökning syftar till att analysera olika årsredovisningar för att testa hypoteserna 

som ställts upp. En kvantitativ ansats används där relevanta årsredovisningar samlas in från 

företag i OMX Stockholm 30. Detta då vi anser att företagen i OMXS 30 är representativa för 

populationen (alla svenska företag med goodwill). Företagen med goodwillposter skiljs ur och 

därefter delas de in i de olika kategorierna/faktorerna.  

 

Empirin sammanställs i tabellform för att kunna få en tydligare översiktsbild av resultatet. Om 

till exempel ett VD-byte har skett under en lågkonjunktur väljer vi att bortse från en av 

faktorerna beroende på vilken hypotes som testas. Efter att data är insamlad utför vi chi2-test 

och Fishers exakta test (om nödvändigt) på hypoteserna för att kunna se om samband 

föreligger mellan nedskrivning av goodwill och den faktor vi undersöker. Fishers exakta test 

används när antalet observationer är för få för att chi2-testet ska vara valid. Om mer än 20 % 

av värdena i tabellerna understiger 5 har Fishers exakta test tillämpats.  

 

3.6 Urval och bortfall 
 
Populationen består av alla svenska företag med en goodwillpost. Då vi inte kan undersöka 

hela populationen har vi gjort ett urval, där vi valt företag som finns med i OMX Stockholm 

30, vilket är de trettio mest omsatta aktierna på marknaden.53 Anledningen till att dessa valdes 

är att de anses vara representativa för populationen samt för att de är börsnoterade, vilket 

innebär att de, för det mesta, följer IFRS/SFAS. Vi anser att OMXS30 är lagom antal att 

undersöka och dessa företag har med största sannolikhet goodwillposter. Årsredovisningar 

från år 2006-2008 används i denna uppsats. Detta för att åren präglas av både hög- och 

lågkonjunktur samt att IFRS tillämpas dessa år.  

                                                 
53 http://www.avanza.se/aza/aktieroptioner/indikatorer/indikator.jsp?orderbookId=19002, 2009-05-06,12:50 
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Idag består OMXS30 av 29 aktier, då Vostok Gas (tidigare Nafta) styrelse beslutade om 

likvidering av företaget under december 2008. Atlas Copco är uppdelad i A och B aktier och 

de slås ihop till en post och därmed blir antalet företag färre.  

 

Vi bortsåg från H&Ms årsredovisning, då de har ett annat kalenderår jämfört med resten av 

företagen och inte hade någon goodwill förrän 2008. Företaget Investor har ingen goodwill 

och faller därmed bort. Under 2006 hade SSAB ingen goodwill, då de hade sålt sina förvärv 

under 2005. Vi har alltså undersökt sammanlagt 26 företag med undantag för år 2006, då 

endast 25 undersöks.  

 

3.7 Trovärdighet 
 
För att kunna avgöra en studies trovärdighet, används två begrepp; reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet beskriver tillförlitlighet och visar om mätningarna är korrekt gjorda.54 

Reliabiliteten i en undersökning anses vara hög om flera undersökare som använder samma 

metod kommer fram till samma resultat. Läsarna kan då bortse från undersökarnas olikheter 

som till exempel olika personligheter och därmed ökar reliabilitetsfaktorn. Med validiteten 

mäter man om man undersökt det man avsett undersöka.55 Begreppet svarar främst på frågan; 

Hur relevant är studien för forskningsproblemet? 

 

Reliabiliteten i denna studie anser vi vara relativt hög då vi har gjort mätningarna på ett 

korrekt sätt. Vi analyserar olika årsredovisningar och bedömer utifrån de om våra hypoteser 

stämmer eller inte. Om någon annan använder sig av samma metod som oss för att mäta 

tillförlitligheten hos våra hypoteser kommer de med största sannolikhet att få liknande 

resultat. Den skiljande faktorn mellan nya undersökningar och denna kan vara att vi endast 

undersöker företag i OMXS 30 index. Andra undersökare kanske vill ha med fler eller färre 

företag i undersökningen och detta kan resultera i skillnader mellan våra resultat. Vi använder 

oss av så kallade hårda data som t ex hur stor goodwillposten är, hur mycket den har skrivits 

ned, har det skett ett vd-byte eller inte osv. Denna sorts fakta är sällan misstolkade men det 

finns ändå en risk för att vi kan ha observerat fel siffror genom att se på fel tabell. Detta är 

                                                 
54 Thurén , Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2000, s. 22 
55 Ibid, s. 22 
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mänskliga fel som vi försökt ta hänsyn till genom att gå igenom årsredovisningarna minst två 

gånger. Detta höjer reliabiliteten i undersökningen. 

 

Validiteten i uppsatsen kan ifrågasättas. Detta beror på att fler företag med nedskrivning av 

goodwill bör undersökas för att kunna svara på hypoteserna på bästa möjliga sätt. Vår 

undersökning är ändå representativ och kan svara på hypoteserna, detta i sin tur gör att 

uppsatsens validitet ökar. OMXS 30 index anses vara tillräckligt då nästan alla företag har en 

goodwillpost och detta anser vi representera helheten. Vi har vid bedömning av hypoteserna 

använt oss av chi2 och Fishers test för att få ett så korrekt resultat som möjligt. Metoderna är 

två av de vanligaste för att undersöka trovärdigheten hos hypoteser och detta stärker vår 

validitet.  

 

3.8 Källkritik 
 
Källorna som används i denna undersökning är litteratur inom ämnet goodwill, Internetkällor 

däribland olika uppslagsverk, faktasidor inom ämnet redovisning och goodwill samt 

årsredovisningar för 2006-2008. För att kunna göra en bedömning av trovärdigheten hos 

källorna kan man använda sig av följande fyra begrepp; samtidskrav, tendenskritik, 

beroendekritik och äkthet.56

 

Med samtidskrav menas att källorna ska vara tidsrelevanta för undersökningen. Då studien 

syftar till att undersöka årsredovisningar från 2006-2008 anses källan vara tidsrelevant. Vi har 

även varit noggranna med att endast använda litteratur och fakta som publicerats efter 

införandet av IFRS, 2005. Med tendenskritik menas att källorna ska ha så objektiva fakta som 

möjligt. Det är troligt i denna studie då de källorna vi använt inte kan anses vara vinklade. 

Man kan dock ifrågasätta företagens årsrapporter, då de oftast är vinklade till företagets 

fördel. Med beroendekritik menas att källorna ska vara så oberoende av varandra som möjligt. 

Källorna som används i denna uppsats används mest för fakta och det behöver inte testas för 

beroendekritik. Den sista faktorn, äkthet, förklarar hur trovärdig källan är.57  

 

Användningen av Internet har gjorts med försiktighet och användandet begränsas genom att 

endast utnyttja tillförlitliga hemsidor som NE.se och iasplus.com osv. De anses vara 

                                                 
56 Lars-Torsten Eriksson, Finn Wiederheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, 2001, s. 150-151 
57 Ibid, s. 150-151 
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tillförlitliga då de är publicerade av IASB respektive Nationalencyklopedin. 

Sammanfattningsvis kan källorna till studien sägas vara allmänna faktakällor inom relevanta 

ämnen som redovisning, goodwill osv. Källorna är med största sannolikhet inte vinklade och 

vi använder de främst för att skapa en stark grund för vår undersökning. 

 

3.9 Statistiska metoder 

3.9.1 Chi2-test 

Chi2-test är en metod som används vid hypotesprövning. Metoden går ut på att man ställer 

upp två hypoteser varav den ena är den andras motsats. (Ex: H0: Det finns ett samband..., H1: 

Det finns inget samband...).58 Nedan följer formeln för beräkning av chi2:               

 
X2 = Σ(O-E)2/E 
O = Observerat frekvens 

E = Förväntat frekvens 

Med förväntad frekvens menas det maximala utfallet som vi kan få genom undersökningen. I 

chi2-test utförs alltså en sorts jämförelse mellan det förväntade värdet och det riktiga utfallet.  

 

Det förekommer två feltyper vid hypotesprövning, typ I-fel och typ II-fel. Typ I-fel kallas 

även ”förkastelsefel” eftersom det innebär att nollhypotesen felaktigt förkastas och typ II-fel 

kallas ”godtagandefel” eftersom nollhypotesen felaktigt godtas.59  

 

 H0 är sann H1 är sann 

Behåll H0 
 
 

Rätt slutsats. 
 
Båtföraren är oskyldig
och går fri. 

 Båtföraren är skyldig men gå

Fel Slutsats (typ II-fel). 
  

r 
fri. 

Förkasta H0 
 
 

Fel Slutsats (typ I-fel). 
 
Båtföraren är oskyldig
men döms felaktigt. 

 Båtföraren är skyldig och 
döms. 

Rätt slutsats. 
 

Figur 3.2 60

 

När chi2-test utförs måste man välja hur stor sannolikhet av förkastelsenivå (typ I) som man 

är villig att acceptera. Denna sannolikhet kallas för hypotesprövningens signifikansnivå.61  

                                                 
58 Lovås, Gunnar G., Statistik – metoder och tillämpningar, 2006, s. 341 
59 Ibid, s. 239 
60 Ibid, s. 239 

      23
 



 

3.9.2 Fishers exakta test 

Fishers exakta test är ett statistiskt test som fastställer om det finns något icke-slumpmässigt 

samband mellan två bestämda variabler. Dessa variabler är Y i detta exempel, medan m och n 

representerar observerad situation. Man strukturerar sedan en n * m matris där inskrivet aij 

representerar observationsantalet, där x = i och y = j. Efter det beräknas rad och 

kolumnsumma Ri och Cj, samt N = Σi(Ri) = Σj(Cj) vilket är den totala summan av matrisen. 

Sedan räknar man ut betingad sannolikhet som man får genom matrisen. Detta steg kan man 

se i formeln nedan.62  

 
 X: Ja X: Nej Summa  
Y: Ja   a   b   a + b 
Y: Nej    c   d   c + d 
Summa a + c b + d n 
 
 

Formeln för att beräkna en observations sannolikhet är:  

 
Figur 3.3: Multivariat generalisering av den hypogeometriska (diskreta) sannolikhetsfunktionen. 

 
Hitta sedan alla möjliga matriser med positiva heltal som är förenlig med rad och 

kolumnsummorna Ri och Cj. Sedan beräknas den betingade sannolikheten genom att använda 

formeln ovan, där summan av dessa sannolikheter måste bli 1.63  

 

Matriserna måste sorteras enligt ett bedömningskrav som mäter oberoende för att kunna 

beräkna p-värdet. De tabeller som är likvärdiga eller har mer avvikelser av oberoende än de 

observerade, är de vars sannolikheter som adderas ihop. Summan av p-värdet är mindre eller 

lika med Pcutoff, vilket man sedan använder för att beräkna p-värdet. Till exempel, 2 x 2-tabell, 

där X är antingen Math. Mag eller Science och Y är den frekvens av artiklar om ämnet 

matematik eller biologi.64

 

                                                                                                                                                         
61 Ibid, s. 239 
62 http://mathworld.wolfram.com/FishersExactTest.html, 090521, 16:01 
63 Ibid, 090521, 16:01 
64 Ibid, 090521, 16:01 
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Figur 3.4 : Tabell med förekomsten av matematik- och biologiartiklar i Math.Mag och Science.65

 
Pcutoff ger oss då 0,0238 genom beräkningen nedan.  

 

 
Figur 3.5 : Beräkning av Pcutoff

 

Övriga matriser och deras p-värde beräknas till:  

 
Summan alla dessa blir p-värden blir 1. De p-värden som är mindre eller lika med Pcutoff 

(0,0238) adderas och vi får 0,0476. Då detta är mindre än signifikansnivån på 5 % så finns det 

ett signifikant samband.66

 

                                                 
65 http://mathworld.wolfram.com/FishersExactTest.html, 090521, 16:01 
66 Ibid, 090521, 16:01 
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4 Empiri 

 
År 2008 har präglats av konjunkturnedgång på global nivå. Under slutet av året kollapsade 

finansmarknaden. 

 

4.1 Goodwill i undersökta företag 
 
I detta avsnitt presenteras goodwill i de företag som ligger till grund för denna undersökning. 

Frågor som besvaras om varje företag är hur stor goodwillposten är, om den har skrivits ned 

under år 2008 eller inte, om företaget har haft VD-byte eller inte samt hur stort företagens 

nettoresultat är. Insamlat data redovisas i tabellform för att ge en lättare överblick över 

empirin. All information i empirin är hämtad från respektive företags årsredovisning.  

 

Vi har valt att räkna tre av de 30 företagen som bortfall. Företagen i fråga är H&M, Investor 

och Vostok Gas. H&M räknar med ett annat kalenderår än övriga företag i listan, Investor har 

ingen goodwill och Vostok Gas har likviderats. Dessutom räknas SSAB bort under 2006 då 

koncernen inte hade någon goodwill som ett resultat av att de sålde sina förvärv under 2005.  

 

4.1.1 2006 
 

  Goodwill Nedskrivning VD-byte Nettoresultat 
ABB (kUSD) 2 581 000 0 nej 1 390 000 

Alfa Laval (kSEK) 3 706 300 0 nej 1 686 800 
Assa Abloy (kSEK) 16 683 000 0 nej 1 746 000 

Astra Zeneca (kUSD) 1 097 000 327 000 nej 6 043 000 
Atlas Copco (kSEK) 2 571 000 0 nej 15 349 000 

Boliden (kSEK) 3 049 000 0 nej 6 268 000 
Electrolux (kSEK) 1 981 000 0 nej 3 847 000 

Eniro (kSEK) 12 267 000 0 nej 1 054 000 
Ericsson (kSEK) 6 824 000 0 nej 26 251 000 

Lundin Petroleum (kSEK) 817 185 0 nej 803 005 
Nokia (kEUR) 532 000 0 nej 4 306 000 

Nordea (kEUR) 2 083 000 0 nej 3 153 000 
Sandvik (kSEK) 5 156 000 0 nej 7 701 000 

SCA (kSEK) 16 997 000 0 nej 5 437 000 
Scania (kSEK) 1 041 000 0 nej 5 939 000 

SEB (kSEK) 5 341 000 0 nej 3 790 000 
Securitas (kSEK) 14 031 600 41 200 nej 850 400 
Skanska (kSEK) 4 490 000 0 nej 3 635 000 

SKF (kSEK) 2 026 000 128 000 nej 4 317 000 
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Sv Handelsbanken (kSEK) 9 425 000 0 nej 13 128 000 
Swedbank (kSEK) 13 793 000 0 nej 11 052 000 

Swedish Match (kSEK) 1 991 000 49 000 nej 2 330 000 
Tele2 (kSEK) 18 491 000 278 000 nej -3 615 000 

TeliaSonera (kSEK) 62 638 000 319 000 nej 16 987 000 
Volvo Group (kSEK) 8 849 000 0 nej 16 268 000 

Tabell 4.1 
 

4.1.2 2007 
 

  Goodwill Nedskrivning VD-byte Nettoresultat 
ABB (kUSD) 2 421 000 000 7 000 nej 4 001 000 

Alfa Laval (kSEK) 4 459 0 nej 3 180 000 
Assa Abloy (kSEK) 17 270 000 0 nej 3 368 000 

Astra Zeneca (kUSD) 9 884 000 333 000 nej 5 627 000 
Atlas Copco (kSEK) 7 902 000 0 nej 7 469 000 

Boliden (kSEK) 3 173 000 0 ja 3 787 000 
Electrolux (kSEK) 2 024 000 0 nej 2 925 000 

Eniro (kSEK) 12 508 000 0 nej 1 304 000 
Ericsson (kSEK) 22 826 000 0 nej 22 135 000 

Lundin Petroleum (kSEK) 763 521 0 nej 952 474 
Nokia (kEUR) 1 384 000 0 nej 6 746 000 

Nordea (kEUR) 2 408 000 0 nej 3 130 000 
Sandvik (kSEK) 8 933 000 0 nej 9 594 000  

SCA (kSEK) 18 161 000 0 ja 7 161 000 
Scania (kSEK) 1 221 000 0 nej 8 554 000 

SEB (kSEK) 12 419 000 0 nej 13 642 000 
Securitas (kSEK) 13 793 500 358 200 nej 526 000 
Skanska (kSEK) 4 584 000 0 nej 4 121 000 

SKF (kSEK) 2 234 000 0 nej 4 767 000 
SSAB (kSEK) 27 252 000 0 nej 4 685 000 

Sv Handelsbanken (kSEK) 6 032 000 0 nej 15 508 000 
Swedbank (kSEK) 18 253 000 0 nej 12 136 000 

Swedish Match (kSEK) 2 799 000 50 000 nej 2 056 000 
Tele2 (kSEK) 12 603 000 1 315 000 nej -1 769 000 

TeliaSonera (kSEK) 71 515 000 343 000 ja 20 298 000 
Volvo Group (kSEK) 19 969 000 0 nej 15 028 000 

Tabell 4.2 
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4.1.3 2008 
 

  Goodwill Nedskrivning VD-byte Nettoresultat
ABB (kUSD) 2 817 000 79 000 nej 3 378 000 

Alfa Laval (kSEK) 5 383 0 nej 3 807 000 
Assa Abloy (kSEK) 20 669 000 0 nej 2 438 000 

Astra Zeneca (kUSD) 984 000 0 nej 6 130 000 
Atlas Copco (kSEK) 8 399 000 0 nej 10 190 000 

Boliden (kSEK) 3 303 000 0 nej 935 000 
Electrolux (kSEK) 2 095 000 3 000 ja 366 000 

Eniro (kSEK) 11 374 000 861 000 nej -318 000 
Ericsson (kSEK) 24 877000 0 nej 11 667 000 

Lundin Petroleum (kSEK) 929 825 0 nej 310 287 
Nokia (kEUR) 6 257 000 0 nej 3 889 000 

Nordea (kEUR) 2 143 000 1 000 nej 2 672 000 
Sandvik (kSEK) 9 831 000 0 nej 7 836 000 

SCA (kSEK) 19 374 000 0 nej 5 598 000 
Scania (kSEK) 1 307 000 13 000 nej 8 890 000 

SEB (kSEK) 13 692 000 0 nej 10 050 000 
Securitas (kSEK) 14 104 300 415 000 nej 2 321 000 
Skanska (kSEK) 4 442 000 0 ja 3 157 000 

SKF (kSEK) 3 119 000 13 000 nej 4 741 000 
SSAB (kSEK) 21 105 000 0 nej 6 998 000 

Sv Handelsbanken (kSEK) 6 499 000 12 000 nej 12131000 
Swedbank (kSEK) 17 308 000 1 403 000 nej 10939000 

Swedish Match (kSEK) 3 166 000 50 000 ja 2261000 
Tele2 (kSEK) 11 473 000 986 000 nej 2 433 000 

TeliaSonera (kSEK) 84 431 000 416 000 nej 21 442 000 
Volvo Group (kSEK) 24 813 000 0 nej 10 016 000 

Tabell 4.3 

 

5 Analys 
 
I detta avsnitt analyserar vi insamlat data/material genom att dela upp det enligt våra tre 

hypoteser. För att kunna avgöra om våra hypoteser bör bekräftas eller förkastas, används chi-2 

test och Fishers exakta test. Om ett företag har till exempel både VD-byte och negativt 

resultat, väljer vi att bortse från den ena faktorn beroende på vilken hypotes som undersöks. 
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5.1 Hypotes 1: Goodwill skrivs ned vid lågkonjunktur. 
 

 Nedskrivning Ingen nedskrivning Summa 
2006 6 19 25 
2007 6 20 26 
2008 12 14 26 

Summa 24 53 77 
Tabell 5.1 Visar hur många företag som skrev ned goodwill under åren. 

 
Som vi nämnt tidigare präglades år 2006 och första hälften av 2007 av en högkonjunktur för 

att sedan sjunka till en normal ekonomisk nivå. Under år 2008 hade det ekonomiska läget 

förändrats till en mycket svagare ekonomi än normalt. Sammanfattningsvis kan man säga att 

vi har ett år med lågkonjunktur, ett med högkonjunktur och ett skiftande ekonomisk ställning.  

 

I tabell 5.1 kan vi se att dubbelt så många företag skrev ned goodwill, år 2008, jämfört med 

tidigare år. Vi förväntade oss dock att det skulle vara fler företag som skrev ned med tanke på 

den dramatiska förändringen i den internationella ekonomin (finanskrisen). Trots det kan man 

ändå säga att detta bekräftar vår hypotes till en viss grad och detta styrks av författarna till 

”Goodwill Impairment Loss: Causes and Consequences” som skriver att det är rimligt att 

goodwill skrivs ned vid en lågkonjunktur.  

 

För att kunna svara på frågan om olika konjunkturlägen påverkar nedskrivningen av goodwill 

olika, använder vi oss av ett chi-2 test. Två hypoteser ställs upp: 

 

H0: Det finns inget samband mellan konjunkturläge och nedskrivning av goodwill. 

H1: Det finns ett samband mellan konjunkturläge och nedskrivning av goodwill. 

 

Chi2 = 4,11 

Frihetsgrader = 3 

 

Genom tabellen för chi2 föredelningen blir signifikansen 7,81, då vi utgår från en 

sannolikhetsnivå på 5 %. I och med att signifikansnivån (7,81) är större än vårat chi2-värde, 

(4,11) kan vi förkasta H1 och det finns alltså inget samband mellan konjunkturläge och 

nedskrivning av goodwill. Enligt teorier som vi utgått från är det troligt att goodwill skrivs 

ned vid lågkonjunktur men resultatet motsäger detta.  
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5.2 Hypotes 2: Goodwill skrivs ned vid VD-byte. 
 

 Nedskrivning Ingen nedskrivning Summa 
VD-byte 3 3 6 

Ingen VD-byte 21 50 71 
Summa 24 53 77 

Tabell 5.2 visar hur många företag som skrev ned goodwill vid vd-byte. 
 
I tabellen ovan kan vi se att under åren 2006-2008 har det endast skett vd-byten i sex företag 

varav tre utförde nedskrivning på goodwill. Vi hade förväntat oss fler vd-byten att grunda vår 

undersökning på och för att kunna bedöma hypotesen med hjälp av chi2 test. Den låga 

frekvensen gör att vi måste använda oss av Fishers exakta test för att kunna dra en slutsats.  

 
Vi har återigen använt oss av chi2-test för att kunna avgöra om vår hypotes bör förkastas eller 

inte. Två hypoteser ställs upp: 

 

H0: Det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och VD-byte. 

H1: Det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och VD-byte. 

 
Signifikansvärde (p-värde) = 0,368 

Det finns inget signifikant samband då P-värde>0,05. Detta innebär att vi förkastar H1. 

Utifrån våra beräkningar finns det alltså inget samband mellan vd-byte och nedskrivning av 

goodwill. Enligt Healys rapport från 1985 utför VD:ar så kallade ”stålbad”, vilket i stort sett 

innebär att de ”rensar upp” efter föregående VD. Detta för att försäkra sig om en framtida 

förmån och undvika nedskrivningar i framtiden. Vår hypotes styrks av Healys rapport, men 

den förkastas i vår undersökning. Detta kan förklaras med det låga antalet företag som 

genomfört vd-byte under vår undersökningsperiod.  

 
 
En tanke som slog oss är att resultatet av ett VD-byte kanske, likt resultatet från en 

lågkonjunktur, laggar vilket innebär att påverkan på goodwill kanske inte syns förrän nästa 

period. För att kunna testa om så är fallet har vi studerat företagen med VD-byte (inom 

undersökt period) närmare; 
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SCA Goodwill Nedskrivning VD-byte 
2006 16 997 000 0  
2007 18161000 0 Ja 
2008 19374000 0  

    
Electrolux Goodwill Nedskrivning VD-byte 

2006 1 981 000 0  
2007 2024000 0  
2008 2095000 3000 Ja 

    
Skanska Goodwill Nedskrivning VD-byte 

2006 4 490 000 0  
2007 4584000 0  
2008 4442000 0 Ja 

    
Boliden Goodwill Nedskrivning VD-byte 

2006 3 049 000 0  
2007 3 173 000 0 Ja 
2008 3 303 000 0  

    
TeliaSonera Goodwill Nedskrivning VD-byte 

2006 62 638 000 319 000  
2007 71 515 000 343 000 Ja 
2008 84 431 000 416 000  

    
Swedish Match Goodwill Nedskrivning VD-byte 

2006 1 991 000 49 000  
2007 2 799 000 50 000  
2008 3 166 000 50 000 Ja 

Tabell 5.3 Visar alla företag som haft VD-byte 

 

Om man studerar TeliaSoneras information närmare kan man se att det i samband med VD-

bytet skedde en högre nedskrivning av goodwill som ökade under kommande period.  I 

Electrolux kan man se att nedskrivningen skedde redan samma år som VD-bytet. Det återstår 

att se om ökningen i nedskrivningen håller i sig även under kommande period. Swedish 

Match skriver ned sin goodwill stadigt och verkar inte ha påverkats av VD-bytet men det kan 

komma att visa sig senare. Även Skanska kan komma att skriva ned goodwill först nästa år. I 

Boliden och SCA kan vi se att VD-bytet inte hade någon påverkan vare sig under aktuellt år 

för bytet eller under efterkommande år.  

 

Masters-Stout et al., 2008, skriver i sin rapport att nya VD:ar manipulerar nedskrivning under 

sina första år, då de kan skylla på tidigare VD:ns förvärvsbeslut och att skriva ned goodwill 

för att öka värdet på framtida intäkter. I TeliaSonera och Electrolux kan vi se att goodwill 
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skrevs ned samma år som VD-bytet. Man kan dock ifrågasätta vad författarna menar med 

”sina första år”. Hur utbredd är perioden som innefattar de första åren? Vårat resultat stödjs av 

denna teori.  

 

5.3 Hypotes 3: Goodwill skrivs ned vid negativt resultat. 
 

 Nedskrivning Ingen nedskrivning Summa 
Negativ resultat 3 0 3 
Positiv resultat 21 53 74 

Summa 24 53 77 
Tabell 5.4 Visar hur många företag med negativt resultat som har skrivit ned goodwill 

 

I tabellen ovan kan vi se att det bara var totalt tre företag som hade negativt resultat och 

samtliga skrev ned värdet på goodwill. Detta tyder på att vår hypotes kan stämma. Det är dock 

svårt att dra en generell slutsats utifrån våra insamlade data på grund av det låga antalet 

företag med negativt resultat.  

 

Healy skrev i sin rapport att VD inte redovisar en vinst om den inte leder till bonus utan väljer 

att genomföra nedskrivningar för att kunna försäkra sig en framtida vinst, därmed en framtida 

bonus för VD. Vårat resultat verkar bekräfta Healys påstående. 

 

För att testa hypotesen utförde vi ett chi2 test. Följande två hypoteser ställs upp: 

 

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

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

 

Signifikansvärde (p-värde) = 0,028 

Det finns ett signifikant samband mellan nedskrivning av goodwill och negativt resultat då P-

värde<0,05. Detta innebär att H0 förkastas. Ett negativt resultat leder alltså, enligt vår 

undersökning, till nedskrivning av goodwill.  
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6 Slutsats 

 

6.1 Slutsatser 
 
Denna undersökning har som syfte att undersöka om vilka faktorer som påverkar 

nedskrivningen av goodwill. Följande tre hypoteser ställdes upp för att underlätta 

forskningsarbetet: 

 
Hypotes 1: Goodwill skrivs ned vid lågkonjunktur. 

Hypotes 2: Goodwill skrivs ned vid VD-byte. 

Hypotes 3: Goodwill skrivs ned vid negativt resultat. 

 

Vi kom fram till följande resultat: 

 

Goodwill skrivs inte ned vid lågkonjunktur. Detta var ett oväntat resultat då Li, Shroff och 

Venkataramans rapport som stödjer hypotesen menar att lågkonjunktur är en bidragande 

faktor till nedskrivningen av goodwill. Resultatet kan dock förklaras med att effekterna av 

finanskrisen (2008) kan komma att visa sig under kommande år. Nedskrivningarna kan alltså 

komma att visa sig under kommande år. 

 

Goodwill skrivs inte ned vid VD-byte. I Healys rapport menade han att VD:ar påverkar 

nedskrivningen av goodwill och för att försäkra sig om framtida bonusar skriver de ned 

resultatet. Vårat resultat stämmer inte överens med Healys påståenden. Ur vår fördjupning 

inom faktorn VD-byte kan vi dra slutsatsen att resultatet kan synas under kommande perioder.  

 

Goodwill skrivs ned vid negativt resultat. Även denna hypotes grundade sig på Healys rapport 

från 1985 och den här gången stämde vårat resultat med teorin. Enligt Healy kan detta bero på 

att företag tenderar att skriva ned resultatet ännu mer vid låga resultat för att kunna undvika 

framtida nedskrivningar.  

 

Hypotes 3 är alltså den enda hypotesen som vi kunde bekräfta. Sammanfattningsvis är 

negativt resultat en faktor som påverkar nedskrivningen av goodwill.  
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6.2 Avslutande diskussion & vidare forskning 
 
Angående resultatet om att konjunkturläget inte verkar påverka nedskrivningen av goodwill 

kan mycket diskuteras. Med vår teori som grund hade vi förväntat oss att goodwill skrevs ned 

under lågkonjunktur men resultatet motsatte sig vår hypotes. I artikeln ”Ljusglimtar i 

rapportmörker” skriven av Thomas Bergsell i DN, 081124, kan man till exempel läsa att 

många av effekterna av finanskrisen kan komma att visa sig under kommande år.67 Vidare 

kan sägas att folk kanske inte har hunnit reagera på krisen genom att ändra sina 

konsumtionsvanor och detta kan vara något som kan komma att visa sig i framtiden. Detta ger 

utrymme för vidare forskning då man under kommande perioder kan undersöka om Bergsells 

påstående stämmer. 

 
Det kan diskuteras om VD-byte verkligen påverkar nedskrivningen eller inte. Det blir 

intressant att forska vidare och se om kommande perioders årsredovisningar visar att 

nedskrivningar sker vid VD-byten. Om VD:ar skriver ned mer goodwill än föregående VD, 

kan man ifrågasätta om reglerna för nedskrivning används konsekvent och genomgående. 

Även kring denna hypotes fick vår teori oss att förvänta oss ett annat resultat än det utfallet 

visar.  

 

Beatty och Weber (2006) skrev i en undersökning att de kom fram till att lämpliga incitament 

påverkade VD:s beslut om att skriva ner transitionell icke-operationell goodwill under 

övergången till SFAS 142.68 De hypotiserar att ju större diskonteringsräntan av 

rörelseförvärvet är till aktiepris, desto mer benägna är VD:ar att förstora nedskrivningen av 

transitionell icke-operationell goodwill för att undvika framtida nedskrivning.69 Enligt Bens 

och Heltzer är förklaringen att framtida nedskrivningsbehov har en mer negativ inverkan på 

aktiepriset då det är inkluderat i rörelseförvärv istället för icke-operationell kostnad som 

marknaden tenderar att bortse ifrån.70 Detta förklarar även varför VD:ar väljer att skriva ned 

resultatet vid låga resultat och vid VD-byten; för att undvika en negativ påverkan på 

aktiepriset.  

 

                                                 
67 http://www.dn.se/ekonomi/ljusglimtar-i-rapportmorker-1.468405, 2009-05-06, 16:09 
68 Beatty, A., and J. Weber, 2006, Accounting discretion in fair value estimates: an examination of SFAS 142 
goodwill impairments, Journal of Accounting Research 44, 257–288. 
69 Godfrey, J.M., and P.S. Koh, 2009, Goodwill impairment as a reflection of investment opportunities, 
Accounting and Finance 49, 117–140. S 3 
70 Bens, D. A., 2006, Discussion of accounting discretion in fair value estimates: an examination of SFAS 142 
goodwill impairments, Journal of Accounting Research 44, 289–296, sid 5 (295). 
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En annan förklaring till när nedskrivningar av goodwill drabbar företag ges i David Zaudys 

artikel ”Bolagen som hotas av nedskrivning”, i tidningen Veckans Affärer. Han menar att när 

tillgångarna minskar i relation till eget kapital (soliditeten minskar) kan företag tvingas skriva 

ner sin goodwill.71 Det kan vara intressant att testa om Zaudys påstående stämmer, och 

därmed får man fram ännu en faktor till varför goodwill skrivs ned. 

 

 

 

                                                 
71 http://www.va.se/nyheter/2009/04/23/goodwill-en-tickande-bomb-/?page=1, 2009-05-07, 14:29 
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