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Sammanfattning 
 

 
Titel: Hantering av goodwill i stora börsnoterade företag - En jämförande studie av tre nordiska länder 

Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Sara Larssen, Emma Lidberg 

Handledare: Curt Scheutz, Maria Smolander, Jurek Millak 

Datum: 2010-01-12 

 

Syfte: Syftet med studien är att utreda hur stora svenska, finska och danska börsnoterade företag 
behandlar den immateriella tillgången goodwill. Som delsyfte skall vi undersöka om det finns ett 
samband mellan hur dessa börsnoterade företag behandlar en eventuell nedskrivning av goodwill vid ett 
VD-byte, typ av bransch samt vilken revisionsbyrå som företaget använder sig av.  

 
Metod: För att lyckas svara på syftet granskas företagens årsredovisningar. För att få ett brett spann på 
studien kommer samtliga företags årsredovisningar mellan åren 2005 – 2009 att granskas. Det vi tittar 
på i balansräkningarna är framförallt hur goodwillposten har utvecklats. Vidare kommer vi även att 
betrakta vem som är VD på företaget samt vilken revisionsbyrå företaget använder sig utav respektive 
år. Via affärsvärldens hemsida har vi tagit fram vilken bransch samtliga företag är verksamma inom. 
Samtliga faktorer har sammanställts samt bearbetats med hjälp av χ2 - test.  

 

Resultat och Slutsats: Vid nedskrivning av goodwill styrker vår studie de tidigare teorier som menar på 
att det görs väldigt få nedskrivningar i Sverige, vår studie kompletterar även dessa studier med 
information om att det dessutom är väldigt få nedskrivningar även i Finland och Danmark. Det går inte 
att se ett säkerställt statistisk samband mellan vilken bransch företagen befinner sig i och huruvida de 
gjort nedskrivningar. Det är ändå intressant och av intresse av att se hur nedskrivningarna skiljer sig åt 
mellan de olika branscherna som studien innefattar. Att industri är den bransch där vi ser flest 
nedskrivningar, dels till antal dels till procentuell andel, var det vi förväntade oss innan studien 
påbörjades. Vilken revisionsbyrå som står för de flesta av nedskrivningarna på respektive lista skiljer sig 
åt, detta i och med att antalet observationer mellan listorna varierar, men även att revisionsbyråerna 
tenderar till att agera olika på de tre ländernas listor. Det vi kan se är att samtliga revisionsbyråer har 
godkänt årsredovisningar utan nedskrivning av goodwill i hög grad, 78 procent av samtliga 
årsredovisningar saknar nedskrivning. Att nedskrivning förekommer i endast 22 procent av fallen är 
anmärkningsvärt. Angående nedskrivning av goodwill och om VD-byte har ägt rum går studiens tre 
länder isär, danska företags VD tenderar till att göra fler nedskrivningar under sitt första år som ny VD, 
än vad det görs nedskrivningar i företaget annars. Svenska och finska företagens nya VD gör inte 
nedskrivningar i samma utsträckning. 
 

Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att se hur US GAAP och IFRS förhåller sig till varandra 
och hur de olika reglerna kan påverka företagens koncernredovisning. Det skulle även vara intressant 
med en ännu bredare studie av samma slag som vi genomfört, där än fler företag finns representerade. 
Till sist kan nämnas att det vore intressant att se en genomgång av studien om tio år, möjligen kanske 
IFRS regler om nedskrivning tillämpas annorlunda då.  
 

Nyckelord: Goodwill, Nedskrivningsprövning, Konjunktur, VD, Bransch, Revisionsbyrå, Agentteori 

 

 



  
 

 

Begreppsförklaring 
 
 

BNP – Bruttonationalprodukt är ett mått på värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land 

under en tidsperiod, vanligen ett år.1 

 

FASB – Financial Accounting Standard Boards är ett organ I USA som tar fram redovisningsstandarder.2 

 

Goodwill – En post i koncernredovisningens balansräkning. Goodwill uppkommer vid företagsförvärv 

och är skillnaden mellan det som det köpande företaget betalar och det köpta företagets nettovärde, 

det vill säga det egna kapitalet.3 

 

H0 och  H1– Nollhypotes respektive mothypotes vid en hypotesprövning.4 

 

IASB – International Accounting Standard Board är ett oberoende organ med 15 medlemmar från 9 

länder och har sitt säte i London.5 

 

IFRS – International Financial Reporting Standards är redovisningsstandarder framtagna av IASB. Dessa 

är generellt accepterade och använda av börsnoterade företag världen över.6 

 

Konjunktur – Svängningar i den ekonomiska aktiviteten. Är faktiskt BNP under trenden råder 

lågkonjunktur, är faktiskt BNP över trenden råder högkonjunktur.7 

 

Large Cap – Börslista med företag som har ett börsvärde på mer än 1 miljard euro.8 

 

SEC - US Securities and Exchange Commission, en amerikansk myndighet som har till uppdrag att bland 

annat skydda investerare, upprätthålla rättvisa samt underlätta kapitalbildning. Det är SEC som 

övervakar och gör regler för handeln med värdepapper i USA.9 

 

US GAAP – General Accepted Accounting Principles är en samling rekommendationer för amerikanska 

börsnoterade företag. Dessa är framtagna av FASB.10 

 

Χ2 -test – Analys av korstabeller med syfte att ta reda på om samband existerar mellan olika variabler.11  

                                                 
1
 http://www.ne.se/lang/bruttonationalprodukt Hämtad 101103 

2
 http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495 Hämtad 101021 

3
 http://www.ne.se/lang/goodwill/184171 Hämtad 101103 

4
 Körner S, Wahlgren L, Statistisk dataanalys, 2000 s 226, Studentlitteratur, Lund 

5
 http://www.ifrs.com/ifrs_faqs.html Hämtad 101021 

6
 Ibid 

7
 http://www.konj.se/download/18.70c52033121865b1398800099353/Konjunkturterminologi.pdf Hämtad 101103 

8
 https://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/ Hämtad 101103 

9
 http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml Hämtad 20101112 

10
 http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495 Hämtad 101021 

11
 Körner S, Wahlgren L, Statistisk dataanalys, 2000 s 225, Studentlitteratur, Lund 
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1 Inledning 
 

 
 

I det här kapitlet presenteras en bakgrund till det valda ämnet, vidare ges en problemdiskussion samt 

problemformulering. Uppsatsens syfte presenteras därefter liksom de avgränsningar som gjorts. 

Kapitlet avslutas med en disposition över uppsatsen som helhet. 

 

 

1.1 Bakgrund 

När ett företag vill växa och expandera sin verksamhet finns flera strategier att tillämpa. En av dessa 

är företagsförvärv. När ett företag köper ett annat och betalar ett högre belopp än det köpta 

företagets egna kapital redovisas detta som en post i koncernredovisningens balansräkning benämnd 

goodwill. Goodwill är således en tillgång som genererar framtida kassaflöden för företaget. Tidigare 

har denna goodwillpost justerats genom en planenlig avskrivning.12 

 

Revisionsbolaget Grand Thornton gav år 2010 ut en rapport där det kan läsas att det är låga 

nedskrivningar av goodwill i svenska noterade bolag i finanskrisens spår13. Noterade bolag ska sedan 

2005 redovisa enligt IFRS, som är en internationellt använd standard av IASB. Varje år ska en 

nedskrivningsprövning göras för att se om goodwill verkligen är värt det man värderat det till. 

Nedskrivningsbehov föreligger om det redovisade värdet överstiger dess återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minus försäljningskostnader och dess 

nyttjandevärde. Nyttjandevärde är nuvärdet av de framtida kassaflöden en tillgång ger upphov till.14 

 

Ett av syftena med IFRS regler om årlig nedskrivningsprövning av goodwill var viljan att se en mer 

rörlig redovisning. Att utvecklingen i företagens tillgångar ska röra sig efter hur marknaden ser ut. 

Dock har den här effekten uteblivit, menar Carl Grefberg på KPMG. Även under en tid då 

aktiemarknaden fullkomligt rasade låg goodwill kvar på en nivå där det såg ut som att allt stod bra 

till. Frågan är om revisorerna nu bör säga ifrån eller är det meningen att goodwill ska ligga kvar på 

samma nivå även om marknaden utvecklas starkt negativt?15 

 

                                                 
12

 http://www.ne.se/lang/goodwill/184171 Hämtad 101103 
13

 Grand Thornton, Ny studie visar: Låga nedskrivningar av goodwill i svenska noterade bolag i finanskrisens spår, 2010 
14

 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, s 450 
15 Grefberg C, Goodwill ligger kvar på missvisande hög nivå, Balans nr 8-9, 2009 
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Det har även debatterats om vad goodwill egentligen är. Rent matematiskt är det en residualpost, 

borde vi inte då kalla den för restpost i årsredovisningen? Detta menar Caisa Drefeldt i en artikel i 

tidsskriften Balans 2009. Att goodwill idag lätt kan tolkas som företagsledningens goda vilja och rent 

av önskan om en bra avkastning i framtiden.16 Är goodwillposten verkligen subjektivt och rättvist 

bedömd? Enligt en undersökning gjord vid Grand Thornton kan ses att nedskrivning av Goodwill i de 

flesta fall uteblivit i finanskrisens spår. I och med detta kan tros att företag är väldigt försiktiga med 

att skriva ned en tillgång med rädsla för att aktiekursen påverkas negativt. Dock finns det studier som 

säger emot detta. Amerikanska företag tenderade under lågkonjunkturen att skriva ned sina 

goodwillposter i en högre utsträckning än europeiska. Även fast de gjorde de var marknaden 

förlåtande och kurserna påverkades inte nämnvärt av detta.  Det kan finnas flera anledningar till 

varför de amerikanska företagen tenderade att göra större nedskrivningar, en kan vara att de 

amerikanska företagen drabbades hårdare av finanskrisen än vad de europeiska företagen gjorde.17 

Det intressanta är ändå att marknaden tenderade vara nästan som förlåtande trots att stora 

nedskrivningar gjordes.  

 

1.1.1 Konjunktur 

För att förstå och sätta ett företags resultat i ett sammanhang är det viktigt att se hur det rådande 

konjunkturläget är, dels hur konjunkturen ser ut övergripande i ett land, men även hur den 

påverkar olika branscher på olika sätt.  

 

Konjunkturer går ständigt upp och ned, och dessa upp- och nedgångarna är det som benämns 

hög- och lågkonjunktur. När en konjunktur avlöses av en annan kallas detta konjunkturcykel, 

denna varar vanligtvis mellan 3 och 8 år.18 Vilket stadium i en konjunkturcykel vi befinner oss i 

förändras ständigt. Konjunkturcykeln är beroende av BNP, vilken ständigt påverkas av olika 

störningar utifrån.19 Det är två faktorer som påverkar konjunkturläget, dels potentiellt BNP men 

även faktisk BNP. Potentiellt BNP är den nivå som produktionen skulle ha om det rådde maximalt 

resursutnyttjande av produktionsfaktorerna arbete och kapital. Att vi befinner oss i en låg- eller 

högkonjunktur är beroende av om faktisk BNP ligger under eller över trenden.20  

 

Tendenser som kan ses vid olika konjunkturer är bland annat att det vid högkonjunktur sker en 

överinvestering i bostäder och att råvarupriserna stiger, samt att det vid lågkonjunktur är vanligt 

                                                 
16 Drefeldt C, Den eviga fråga; vad är egentligen Goodwill?, Balans nr 12, 2009 
17 Gauffin B, Thörnsten A, Nedskrivning av Goodwill, Balans nr 1, 2010 
18

 http://www.konj.se/download/18.70c52033121865b1398800099353/Konjunkturterminologi.pdf Hämtad 101021 
19

 Wickman-Parak B, Finns en typisk konjunkturcykel?, 2008 
20

 http://www.konj.se/download/18.70c52033121865b1398800099353/Konjunkturterminologi.pdf Hämtad 101021 
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förekommande att företag gör färre investeringar.21 Risktagandet har en tendens att öka i en 

högkonjunktur. I en lågkonjunktur händer det motsatta, risktagandet minskar och människor lever 

ofta i tron att lågkonjunkturen aldrig kommer att avta.22  

 

1.1.2 Konjunkturläget under åren 2005 – 2009 

Under 2005 stärktes ekonomin efter en kortvarig konjunkturnedgång som ägde rum under årsskiftet 

2004/2005.23 Denna konjunkturutveckling fortlevde och under andra halvåret 2006 till andra halvåret 

2007 gick företagen in i en konjunkturtopp, denna avlöstes dock under våren 2008 av en mindre 

nedgång, vilken förvärrades av en kraftigare konjunkturnedgång under andra halvåret 2008.24 

Återhämtningen inleddes under år 2009, under första halvåret var det dock en fortsatt 

lågkonjunktur, mot slutet av år 2009 började dock konjunkturläget åter igen att ljusna upp.25  

 

1.1.3 Konjunkturlägets påverkan i olika branscher 

I spåren av en av de djupaste ekonomiska kriserna genom tiderna kan ses att industriländernas 

arbetslöshet ökade kraftigt då den ekonomiska aktiviteten minskade, och utvecklingsländernas 

ekonomiska tillväxt avtog. Samtliga branscher och industrier påverkades på ett eller annat sätt av 

lågkonjunkturen, dock drabbades vissa branscher betydligt mer än andra.26  

 

I oktober 2008 presenterade Statistiska Centralbyrån en studie om hur olika branscher påverkades av 

krisen under år 2008. Statistiska Centralbyrån undersökte 18 olika branscher, och i 17 av dem var 

konjunkturläget under andra halvåret av 2008 sämre i jämförelse med första halvåret samma år, en 

markant försämring sågs för ett tiotal branscher. Bland annat påverkades industrisektorn, framförallt 

inom verkstadsindustrin, starkare negativt än privata tjänstesektorn, utbildningsbranschen var den 

som klarade sig bäst under konjunkturnedgången år 2008.27 Konjunkturinstitutet betonar även dem i 

deras Lönebildningsrapport från 2009, att konjunkturnedgången har drabbat industrin hårdare än 

övriga branscher, att en markant andel av all varsel som förekommit sedan hösten 2008 har drabbat 

anställda inom industribranschen. Varsel om uppsägning inom industribranschen från och med andra 

halvåret 2008 till och med första halvåret 2009 motsvarade 10 procent av arbetsstyrkan, därefter 

                                                 
21 

Wickman-Parak B, Finns en typisk konjunkturcykel?, 2008 
22

 Bohlin H, Blanda inte ihop redovisning och naturvetenskap, Balans nr 10, 2009 
23

 http://www.konj.se/download/18.70c52033121865b13988000133208/December_2005.pdf Hämtad 101101 
24

 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____249805.aspx Hämtat 101101 
25

 http://www.konj.se/download/18.2c258249128ed055eaf80005554/Dec2009_rapport.pdf Hämtad 101101 
26

 Cornelius P, Juttmann K, De Veer R, Industry Cycles and the Performance of Buyout Founds, 2009 
27

 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____249805.aspx Hämtad 101101 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____249805.aspx
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____249805.aspx
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kom byggbranschen på 4 procent och branschen som det förekom minst varsel i var 

tjänstebranschen, med 3 procent.28  

 

Branscher som har varit mer motståndskraftiga mot lågkonjunkturen är hälsovård, dagligvaror och 

branscher med företag vilka tillverkar verktyg29, medan branscher där lån är ett vanlig 

förekommande betalningsmedel drabbades hårt av lågkonjunkturen, till exempel branscher där varor 

såsom bilar, båtar eller dyr och avancerad elektronik förekommer30. Cornelius, Juttmann och De Veer 

tar även dem upp byggindustrin som en av de branscher som drabbats hårt, men krisen tog givetvis 

hårt även på bankbranschen31. 

 

1.1.4 Konjunkturinstitutet 

Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet som ligger under Finansdepartementet. De arbetar med 

att upprätta prognoser och analysera den ekonomiska utvecklingen dels i Sverige men även utanför 

landets gränser. Verksamheten finansieras till största delen av statsanslag och arbetet ska bedrivas 

utan politisk hänsyn.32 

 

1.2 Problemdiskussion 

Funderingarna för oss är om det går att se en avsaknad av nedskrivning av goodwill och om det går 

att skönja några mönster i hur företagen hanterar sina goodwillposter över de senaste fem åren. 

Oavsett i vilken bransch företaget befinner ska en nedskrivning av goodwill göras om behov 

föreligger. Förståeligt är att olika branscher drabbas olika i respektive konjunktursvängningar. Därför 

är det intressant att efter en konjunkturjustering se hur branscherna tar sig an 

goodwillproblematiken. 

                                                 
28

 http://www.konj.se/download/18.2c258249128ed055eaf80007791/LBR2009_web.pdf Hämtad 101102 
29

 Cornelius P, Juttmann K, De Veer R, Industry Cycles and the Performance of Buyout Founds, 2009 
30

 http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/varorna-som-blir-billigare-i-krisen-1.855673 Hämtad 101102 
31

 Cornelius P, Juttmann K, De Veer R, Industry Cycles and the Performance of Buyout Founds, 2009 
32

 http://www.konj.se/528.html Hämtad 101021 
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1.3 Problemformulering 

 Går det att se en tendens i hur stora börsnoterade företag hanterar nedskrivning av goodwill i en viss 

konjunktur? 

  

 Skiljer sig detta beroende på vilken bransch företagen tillhör, vilken revisionsbyrå bolaget använder 

sig av samt om VD-byte ägt rum? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att utreda hur stora svenska, finska och danska börsnoterade företag 

behandlar den immateriella tillgången goodwill. Som delsyfte skall vi undersöka om det finns ett 

samband mellan hur dessa börsnoterade företag behandlar en eventuell nedskrivning av goodwill vid 

ett VD-byte, typ av bransch samt vilken revisionsbyrå som företaget använder sig av.  

 

1.5 Avgränsning 

Studien behandlar endast förvärvad goodwill. Företag som befinner sig i finansbranschen exkluderas 

ur studien, detta på grund av att de skiljer sig så pass mycket i sin verksamhet och redovisning vid en 

jämförelse av företag från andra branscher. Företag som har sitt säte i Norge samt Island att 

exkluderas ur studien då länderna inte är medlemmar i Europeiska Unionen. Studen avgränsar sig 

även till de företag som har ett börsvärde på mer än 1 miljard euro, det vill säga de företag som är 

börsnoterade på Large Cap i respektive land.  
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1.6 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning 

Metod 

Teori 

Empiri 

Analys 

Slutsats 

Bakgrunden till studien presenteras för att få en inblick i studiens valda 
ämne, följt av problemformulering, syfte och avgränsning. 

Här presenteras studiens tillvägagångssätt, hur datainsamling till empiri 
och teori gått till väga samt källkritik. 

I teorikapitlet presenteras studiens valda teori, samt mer ingående 
information om aspekter som är aktuella att ta till beaktning för att 
kunna svara på studiens syfte.  

Här presenteras studiens data i form av text och diagram. 

I analyskapitlet appliceras studiens teori på studiens empiri och en 
analys av detta presenteras.  

Här presenteras studiens slutsats. 

Avslutande 
diskussion 

Här presenteras studiens avslutande diskussion samt förslag till fortsatt 
forskning.   
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2 Metod 

 
 

I det här kapitlet visas den metod som använts för att uppfylla studiens syfte. Kapitlet visar även hur 

datainsamlingen gått tillväga samt hur studiens statistiska undersökning gjorts.  

 

2.1 Val av ansats 

För att svara på studiens syfte baseras datainsamlingen till största del av information från företagens 

årsredovisningar mellan åren 2005 och 2009. Ur årsredovisningarna har information som är aktuell 

för studien, i form av text och siffror hämtats. Detta då det är i årsredovisningarna som företagen 

presenterar all sin information. Vår studie ämnar inte att kartlägga folks tyckande och antaganden, 

utan att påvisa hur det faktiskt ser ut. För denna typ av studie är en kvantitativ ansats lämplig då 

studien precis som en kvantitativ metod grundar sig på att det vi undersöker ska göras mätbart och 

att resultatet presenteras numeriskt.33  

 

2.2 Urval och bortfall 

Den 14 september 2010 har vi genom Affärsvärlden34 tagit fram samtliga företag som är noterade på 

OMX Large Cap Stockholm, Köpenhamn och Helsingsfors. Antal företag som togs med i studien från 

början var 89 stycken, av dem 42 svenska, 20 danska och 27 finska. För att få en bred studie har 

samtliga företags årsredovisningar mellan åren 2005 – 2009 granskats, vilket ger totalt 445 

observationer. Under studiens insamling av data observerades ett antal aspekter som blev bortfall i 

studien. Företag som har brutet räkenskapsår exkluderades ur studien, detta på grund av att 

analysen av företagens hantering av goodwillposten i förhållande till konjunkturläget för de fem 

respektive åren blir missvisande, eftersom en generalisering för respektive år ej då kan göras. Även 

företag som inte har redovisad goodwill exkluderas ur studien. Företag som tillhör samma koncern 

som ett annat har tagits bort från studien. Även två företag som var noterade på både svenska och 

finska Large Cap har exkluderats från det land där sätet inte var registrerat.  

 

Efter att ha tagit hänsyn till de olika bortfallen består studien av totalt 72 stycken företag, av dem är 

36 stycken svenska, 15 stycken danska och 21 stycken finska. Detta ger studien totalt 360 stycken 

observationer. 

                                                 
33

 Andersen H, Vetenskapsteori och metodlära, 1994,  s 70, Studentlitteratur, Lund 
34

 http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/overview/overview.page Hämtad 100914 
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2.3 Datainsamling 

Studiens data består till största del av sekundärdata. Den främsta typen av sekundärdata är 

företagens årsredovisningar åren 2005 - 2009. Årsredovisningarna har i de flesta fall gått att tillgå på 

företagens egna hemsidor, i enstaka fall har informationen blivit sänd per post alternativt e-post. För 

att få information om vad som skrivits i ämnet tidigare rörande goodwill, nedskrivning av goodwill, 

VD-byte, revision och konjunktur består även studien av andra typer av sekundärdata i form av 

vetenskapliga artiklar, lagtexter samt annan relevant litteratur. De vetenskapliga artiklarna har tagits 

fram via olika databaser såsom Google Scholar, Business Source Premier, FAR SRS Komplett och 

JSTOR.  

 

Information om vilken bransch företagen har sin huvudsakliga verksamhet inom har tagits fram 

genom Affärsvärldens branschindelning. 

 

2.4 Bearbetning av data 

Studien grundar sig alltså i att företagens årsredovisningar har granskats. Det som har studerats för 

varje år i årsredovisningarna är dels balansräkningen och hur stor goodwillposten är, dels fotnoten 

för immateriella tillgångar för att se om nedskrivning av goodwill ägt rum. Vidare har vi studerat om 

VD-byte ägt rum genom att titta på vilken VD som har skrivit under, samt vilken revisionsbyrå som 

den påskrivande revisorn är anställd hos. En kartläggning av vilken bransch företagen är verksamma 

inom har också gjorts. De olika branscherna är energi, material, industri, sällanköpsvaror, dagligvaror, 

hälsovård, IT, telekom eller kraftförsörjning. För att lyckas strukturera upp all insamlad data skapades 

ett Excel-ark där samtliga faktorer sammanställdes.  

 

2.5 Statistisk analys 

För att jämförelser mellan företagen varit möjligt med tanke på att företagen använder sig av olika 

valutor, har nedskrivningsposterna räknats om till procentuell nedskrivning av total goodwill. Den 

eventuella nedskrivningsposten av goodwill har ställts i jämförelse med den totala goodwillposten för 

respektive år, posten som vi har använt oss av och som representerar total goodwill är utgående 

balans anskaffningsvärde. I de fall VD-byte har ägt rum har företagen det året för VD-byte fått en 1 

som markering, och i de fall där inget VD-byte har ägt rum har företagen fått en 0. 
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2.5.1 χ
2 

- test 

För att svara på studiens syfte har vi använt oss av χ2 – test (Chi-två – test). χ2 - test är fördelaktigt att 

använda vid studier som har till syfte att se om det finns något samband eller påverkan mellan olika 

variabler. Vid utförandet av ett χ2 - test görs jämförelser mellan de observerade frekvenserna med de 

förväntade frekvenserna, vilka sammanställs, i den här studien, i en korstabell.35  

 

För att tolka resultatet av ett χ2 - test formuleras två hypoteser, nollhypotesen (H0) och 

mothypotesen (H1), där H0 betyder att inget samband existerar mellan variablerna och där H1 betyder 

att det existerar ett samband. För att kunna fastställa om H0 ska förkastas eller accepteras utförs en 

testfunktion enligt följande36; 

 

       
 

Det beräknade värdet från testfunktionen jämförs sedan med det kritiska värdet som finns angivet i 

en χ2 – fördelningstabell. Efter att ha tagit hänsyn till antalet frihetsgrader, ((radsumma – 

1)*(kolumnsumma – 1)), får man via χ2 – fördelningstabellen ut det kritiska värdet. Om det 

beräknade χ2 – värdet understiger det kritiska värdet accepteras H0, vilket innebär att det inte kan 

påvisas att det existerar ett samband mellan variablerna. Om det beräknade χ2 – värdet överstiger 

det kritiska värdet förkastas H0, vilket innebär att det finns indikationer på att samband existerar.37 

Här spelar även den valda signifikansnivån in, som väljs innan urvalet görs38. Observera att ett 

samband beräknat via ett χ2 – test inte säger något om hur variablerna påverkar varandra, utan 

enbart att de gör det, så en vidare analys för att få reda på hur, bör kompletteras.39  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Körner S, Wahlgren L, Statistisk dataanalys, 2000, s 225, Studentlitteratur, Lund 
36

 Ibid s 225-227 
37

 Ibid s 227-228 
38

 Ibid s 187 
39

 Ibid s 227-228 

  0,55          3,84 

Beräknade värdet 
 
 
Kritiska värdet 
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Bilden ovan visar hur de två värdena tolkas med hjälp av en ensidig normalfördelningskurva. En 

ensidig normalfördelningskurva har valt i studien på grund av att vi enbart arbetar med positiva 

värden, således kommer aldrig ett värde att bli mindre än noll40. I det här fallet ligger det beräknade 

värdet under det kritiska värdet vilket innebär att H0 accepteras, inget samband finns mellan de två 

variablerna.  

 

2.6 Studiens hypoteser 

Studien omfattar nio stycken χ2 – test, de nio testen består av tre olika typer av undersökningar 

applicerade på var ett av de tre länderna. Således har vi formulerat tre hypotesformuleringar där den 

första behandlar sambandet mellan studiens nio branscher och om nedskrivning av goodwill har ägt 

rum under perioden 2005 – 2009, den andra behandlar sambandet mellan nedskrivning av goodwill 

och vilken revisionsbyrå företagen använder sig av och den tredje behandlar sambandet mellan 

nedskrivning av goodwill och om VD-byte har ägt rum eller inte. 

 

Hypoteserna lyder som följer; 

 

 det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och bransch 
 

 det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och bransch 
 

 det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och revisionsbyrå 

 

 det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och revisionsbyrå 

 

 det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och VD-byte 

 

 det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och VD-byte 

 

                                                 
40

 Körner S, Wahlgren L, Statistisk dataanalys, 2000, s 189, Studentlitteratur, Lund 
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2.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp i studier där något ska mätas. Grad av validitet 

uppnås beroende på om det som avses att mätas verkligen är det som mäts. Grad av reliabilitet styrs 

istället av hur pålitlig mätningen är, i en studie med god reliabilitet ändras inte värdet om en ny 

mätning görs.41 Studien har redan från början varit inriktad på ett och samma ämne, även de valda 

variablerna har varit givna från början. Samtliga variabler har letats fram och studerats på samma 

sätt i företagens årsredovisningar, i och med att vi har tittat på vilken VD som har skrivit under, 

balansräkningen, revisionsberättelsen samt under noten immateriella tillgångar. Kontinuerligt har 

stickprov gjorts och mätningarna har kontrollerats, för att på så sätt kunna konstatera att rätt värden 

är givna och att rätt mätningar är gjorda. 

 

2.8 Källkritik 

De artiklar samt annan litteratur som studien innefattar är skrivna av personer som många anser 

besitter goda kunskaper i ämnet, och som anses som auktoritära inom sina respektive områden. 

Vilket följdaktligen leder till att få ifrågasätter deras åsikter och tyckande. Detta betyder vidare att 

man som läsare måste vara extra kritisk mot denna typ av litteratur och kritiskt granska samt jämföra 

informationen som ges. Årsredovisning ses som goda källor till företagsinformation, men även dessa 

kan både ha förskönats samt förvrängts med syfte att företaget ska se så bra ut på pappret som 

möjligt. Detta bör även det tas i beaktning vid studering.    

 

                                                 
41

 Wallén G, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2008, s 65 – 67, Studentlitteratur, Malmö  
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3 Teori 

 

 
I ämnet företagsekonomi finns flertalet modeller och teorier som ämnar förklara hur verkligheten fungerar. I 

det här kapitlet presenteras agentteorin samt information om viktiga aspekter så som internationella 

redovisningsstandarder. I kapitlet presenteras även tidigare forskning. 

 

3.1 Agentteorin 

 
Agency theory is an important, yet controversial theory. 

 – Kathleen M. Eisenhardt 

 

Agentteorin är precis såsom Kathleen M. Eisenhardt uttryckte sig, en viktig teori, men väldigt 

omtvistad. Agentteorin är en teori som har används av forskare inom en rad olika områden, bland 

annat inom redovisning, finans, vetenskap och sociologi42. Inom redovisning har agentteorin varit en 

av de viktigaste teorierna sedan 1980-talet43. Teorin tar upp relationen mellan två parter, i teorin 

kallad principal och agent, och kan återspeglas som aktieägare och en VD på ett företag. Enligt teorin 

ger principalen agenten befogenhet att agera å dennes vägnar och att agentens beslut och agerande 

inte alltid är till principalens fördel. De bakomliggande faktorerna för denna teori är att de två 

parterna, principalen och agenten, tenderar till att sträva mot olika mål och nytta.44 Därav uppstår 

ett par problem vid relationen mellan en principal och en agent, det första problemet rör de båda 

parternas olika vilja och mål, agenten tenderar till att maximera sitt eget intresse framför principalen. 

Samt att det är svårt för principalen att veta hur och på vilket sätt agenten agerar, samt om detta är 

ändamålsenligt. Det andra problemet är avseende risken, att de ser olika på risk och skulle möjligtvis 

ha agerat olika i vissa situationer.45  

 

Som nämnts ovan kan agentteorin kopplas till en rad olika områden och aspekter, exempelvis tar 

Thomas Carrington liknelsen mellan agentteorin och en revisor. Även i hans synvinkel kan man se 

principalen som ägaren av företaget, och den anställda företagsledningen som har till uppgift att 

sköta om och driva företaget är agenten. Problemet som uppstår är det samma som i själva 

ursprungsteorin, att ägaren inte kan veta om företagsledningen kommer att sköta företagets dagliga 

                                                 
42

 Eisenhardt K M, Agency Theory, An Assessment and Review, 1989 
43 

Lambert R A, Contracting theory and accounting, s 3-87, 2001
 

44
 Wright P, Mukherji A, Kroll M, A reexamination of agency theory assumptions: extensions and extrapolations, 2001 

45
 Eisenhardt K M, Agency Theroy, An Assessment and Review, 1989 
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arbete på det bästa sätt, att de alltid har företagets bästa i fokus. Det kan finnas en risk att 

företagsledningen agerar i eget intresse, och bortser ifrån företagets bästa. Enligt teorin kan ägaren i 

de fall företagsledningen inte ha agerat i enlighet med företagets bästa sänka ersättningen till 

företagsledningen. Detta scenario vill såklart inte företagsledningen, så problem uppstår vid hur de 

ska kunna bevisa att de faktiskt har agerat på bästa möjliga sätt. Enligt Thomas Carrington är 

lösningen på problemet en oberoende tredje part som kan garantera att företagsledningen handlat i 

enlighet med konstens alla regler och handlat utifrån företagets bästa, denna roll har företagets 

revisor.46
  

 

Även Lambert talar om revisorns roll, och menar på att anledningen till att företag måste ha en 

oberoende revisor som skriver på en revisionsberättelse är på grund av att vi inte har förtroende för 

företagsledningarna att de kan upprätta sanningsenliga finansiella rapporter på egen hand47. De 

finansiella rapporterna är för många aktieägare och andra intressenter den enda källan till 

information om bolaget, och det är extremt viktigt att det som skrivs i rapporterna är sanningsenligt 

och tillförlitligt och ger en korrekt bild av bolaget48.  

 

3.2 US GAAP – IFRS 

Börsnoterade företag från mer än 100 länder, däribland medlemmar i EU, har gått från att följa egna 

nationella redovisningsstandarder till att från och med år 2005 dels ha accepterat men även följt en 

och samma internationella redovisningsstandard, IFRS. USA står dock utanför detta försök till att få 

världens börsnoterade företags redovisning mer internationaliserad, och har sagt nej till att 

inhemska företag i USA ska följa den internationella standarden, dessa företag ska i stället följa 

standarden US GAAP, vilken är en amerikansk redovisningsstandard. Syftet med att få fler länder att 

anamma en och samma redovisningsstandard är ett försök till att få företags redovisningar mer 

transparanta samt mer likartade, men även att möjliggöra för bättre och lättare jämförelser mellan 

olika företag från olika länder.49   

 

US Securities and Exchange Commission, SEC, är en amerikansk myndighet som har till uppdrag att 

bland annat skydda investerare, upprätthålla rättvisa samt underlätta kapitalbildning. Det är SEC som 

övervakar och sätter regler för handeln med värdepapper i USA50. SEC är den amerikanska 

                                                 
46

 Carrington T, Vad är revision?, Balans nr 11, 2009 
47

 Lambert R A, Contracting theory and accounting, s 3-87, 2001
 

48
 Artsberg K, Redovisningsteori – policy och praxis, 2005, s 170-171 

49 Gray S J, Linthicum C L, Street D L, Have 'European' and US GAAP measures of income and equity converged under IFRS?     
Evidence from European companies listed in the US, Accounting and Business Research, Vol. 39. No. 5, s. 431-447, 2009 
50

 http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml Hämtad 20101112 
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motsvarigheten till svenska Finansinspektionen. Vidare är det de som beslutar om och när de 

amerikanska finansiella rapporterna ska integrera med IFRS, alltså när de inhemska amerikanska 

företagen ska gå från att använda US GAAP till IFRS. SEC har publicerat en färdplan för att fastställa 

om, när och hur IFRS ska kunna bli inkorporerad i den amerikanska finansiella rapporteringen51, och 

under år 2011 väntas ett fastställande beslut ifrån SEC angående när IFRS ska inkorporeras i den 

finansiella rapporteringen för inhemska amerikanska företag52.  

 

Flera revisionsbyråer, KPMG, Ernst & Young samt PwC, har gjort studier där de har studerat samt 

jämfört IFRS och US GAAP, och samtliga har kommit fram till samma sak, att de två standarderna 

skiljer sig åt. IFRS och US GAAP är i dagsläget osamspelta, vilket är anledningen till att USA valde att 

inte tillämpa IFRS. Detta säger inte att USA inte vill vara en del av internationaliseringen av 

redovisning, bara att de två standarderna måste utvecklas för att detta ska kunna möjliggöras.53  

 

Ett axplock av alla de olika skillnaderna är följade; Rörande den värdebaserade redovisningen följer 

de två standarderna samma grundläggande princip, att de båda använder kostnad som grund för 

redovisning av värde. Dock skiljer sig standarderna åt då omprövningar eller omvärderingar inte är 

tillåtna enligt US GAAP, medan metoden enligt IFRS i vissa fall är tillåten, metoden förekommer 

vanligen vid värdering och omvärdering av immateriella tillgångar. Rörande immateriella tillgångar 

som förvärvats från tredje man, så är nyutvärdering av dessa enligt IFRS tillåtet i sällsynta fall, medan 

det enligt US GAAP inte är tillåtet. Rörande värdering av lager är den största skillnaden att ”först in 

först ut”, FIFO, metoden används enligt IFRS, medan ”sist in först ut”, SIFO, är förbjuden. Medan SIFO 

är tillåten enligt US GAAP.54 Inventarium skrivs enligt IFRS ner till nettoförsäljningsvärde när 

nettoförsäljningsvärdet är lägre än kostanden, medan enligt US GAAP skrivs inventarium ner till 

marknadsvärdet, när marknadsvärdet än lägre än kostnaden55.  

 

                                                 
51

 http://www.sec.gov/rules/proposed/2008/33-8982.pdf Hämtad 101112 
52

 PWC, IFRS and US GAAP – Similarities and differences, sep 2010 
53 Gray S J, Linthicum C L, Street D L, Have 'European' and US GAAP measures of income and equity converged under IFRS? 
Evidence from European companies listed in the US, Accounting and Business Research, Vol. 39. No. 5, s 431-447, 2009 
54 Beuren I M, Hein N, Klann R C, Impact of the IFRS and US-GAAP on economic-financial indicators, Managerial Auditing 
Journal Vol. 23 No. 7, s 632-649, 2008 
55

 KPMG, IFRS compared to US GAAP: An overview, sep 2010 
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3.3 IFRS 

Sedan 1 januari 2005 är det obligatoriskt för alla börsnoterade företag inom Europeiska Unionen att 

redovisa enligt IFRS.56 Redovisning enligt IFRS görs mer efter verkliga värden för att nå en mer rättvis 

och aktuell bild av företaget.57  

 

3.4 Tidigare forskning 

För att på bästa sätt svara på studiens syfte presenteras nedan relevant tidigare forskning inom 

studiens ämne. För att dels få kunskap om vad som tidigare har forskats fram samt sagts i ämnet, 

samt för att få relevanta byggstenar att applicera på studiens empiri.  

 

3.4.1 Nedskrivning av goodwill 

År 2010 gav revisionsbolaget Grand Thornton ut en rapport som syftade till att studera hur Svenska 

noterade bolag hanterade nedskrivning av goodwill, vidare gjordes även en jämförelse med noterade 

bolag i USA. Studiens resultat visar att det var låga nedskrivningar av goodwill i de svenska noterade 

bolagen. Av de totalt 259 studerade svenska bolagen var det enbart 37 stycken bolag som gjorde 

nedskrivning av goodwill år 2008, och nedskrivningarna motsvarade enbart 1,5 procent av total 

goodwill. Under samma period gjorde de amerikanska bolagen goodwill nedskrivningar motsvarande 

30 procent av total goodwill. Resultatet skilde sig avsevärt mellan de svenska bolagen och de 

amerikanska bolagens hantering av nedskrivning av goodwill. Det som är extra intressant med denna 

studie är att de båda länderna berördes av den djupa lågkonjunkturen som var år 2008, och trots 

denna hanterade de två länderna nedskrivning av goodwill på så pass olika sätt.58 Enligt B. Gauffin 

och A. Thörnsten, kan man inte helt säkert säga att de stora skillnaderna mellan hur de svenska och 

de amerikanska företagen har hanterat goodwill enbart ligger i att krisen var större i USA än i Sverige. 

Utan att skillnaderna även kan bero på att amerikanska SEC och svenska Finansinspektionen, som har 

likbördigt ansvar och åtagande i sitt respektive land, tenderar till att vara olika hårda mot sitt lands 

företagsledningar rörande granskning, samt att kräva en förklaring till varför en nedskrivning av 

goodwill inte har gjorts.59 

 

År 2010 gjorde Petersen och Plenborg en studie där de undersökte hur danska företag hanterar IAS 

36 rörande nedskrivning av goodwill. IAS 36 är en standard utförd av IASB som tar upp nedskrivning 

                                                 
56

 Sundgren, Nilsson, Nilsson, Internationell redovisning, 2009, s 12,  Studentlitteratur, Lund 
57

 Ibid s 41 
58

 Gauffin B, Thörnsten A, Ny studie visar: Låga nedskrivningar av goodwill i svenska noterade bolag i finanskrisens spår, 
2010 
59

 Gauffin B, Thörnsten A, Nedskrivning av Goodwill, Balans nr 1, 2010 



  
 

16 

 

av tillgångar. Studien baseras på danska företag noterade på Copenhagen Stock Exchange och som 

har tillgångar benämnda goodwill. Resultatet av deras undersökning visar att tillämpningen av IAS 36 

varierar mellan företagen. Att företagen antingen inte tycks förstå hur standarden ska tillämpas 

korrekt eller att de medvetet valt att inte tillämpa den fullt ut av olika skäl. Vidare kunde de se att 

vissa av företagen inte definierar kassagenererande enheter i enlighet med IAS 36, och att 

beräkningen av återvinningsvärdet gjordes inkonsekvent. Det sågs även svårigheter i hur företagen 

hanterade riskanalysen rörande kassaflöde och diskonteringsränta. Sammanfattningsvis kan man via 

deras studie se vilka områden och aspekter i företagens årsredovisningar som en revisor bör vara 

extra observant på, men även vad investerare och andra företag bör vara kritiska till. Detta då det 

bevisligen finns indikationer på att standarden inte följs korrekt. Följaktligen leder detta till det inte 

går att generalisera samt göra jämförelser mellan företag, då de hanterar samma standard och dess 

underliggande komponenter olika.60    

 

År 2007 gjorde PwC en studie där de undersökte 81 årsredovisningar, motsvarande cirka ¼ av de 

noterade bolagen på Nordic Growth Market och OMX Stockholm Large, Mid och Small Cap, och deras 

tillämpning av IFRS år 2007. Syftet med studien var att se hur bolagen tillämpade ökningen av 

tilläggsupplysningar som tillkom rörande finansiell rapportering i och med införandet av IFRS år 2005. 

De valde ut 15 områden som ansågs vara väsentliga och svåra i sammanhanget, och som berörts av 

utökningen av tilläggsupplysningar mest, ett av områdena var hantering av goodwill. PwC såg en 

positiv utveckling rörande kvaliteten på företagens årsredovisningar mellan åren 2005 – 2007, och 

att en anpassning till det nya regelverket kunde observeras. Dock kunde ses att en förbättring 

rörande upplysningskraven för IFRS 7 Finansiella instrument fortfarande krävs. Rörande goodwill 

kunde ses att en känslighetsanalys ofta uteblev i bolagens årsredovisningar, inte ens hälften av 

bolagen presenterar en känslighetsanalys vid nedskrivningsprövningen. Detta trots att bolagen själva 

ansåg att goodwill var den post som var nödvändigast att upplysa om, i och med att det är via den 

som man kan utläsa om de osäkerheter som råder i de uppskattningar som man har gjort och som 

kan påverka framtida finansiella rapporter. Det var 48 bolag som behandlade goodwill i avsnittet 

”bedömningar och uppskattningar”, men 2/3 av bolagen valde att inte komplettera med en 

känslighetsanalys där eventuell osäkerhet i goodwillvärdet framgick. Även rörande rörelseförvärv 

förekom det brister i hur bolagen valde att tillge information om vad goodwillvärdet bestod av. Till 

                                                 
60

 Petersen C, Plenborg T, How Do Firms Implement Impairment Tests of Goodwill?, ABACUS, Vol. 46, No. 4, 2010 
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exempel information om marknadsandelar och kompetens hos den övertagande personalen 

framkom enbart i vissa bolags årsredovisningar.61  

 

3.4.2 VD-byte 

En studie gjord av B. Masters-Stout, M. L. Costigan och L. M. Lovata visar att en ny VD skriver ner 

goodwill i större utsträckning än tidigare VD, samt att ny VD oftast väljer att göra nedskrivningar 

under sitt första år som VD. På detta sätt stärker nya VDn sitt anseende som en god och bra 

företagsledare, i och med att den nya VDns omstruktureringarna kan ses till följd av den föregående 

VDns dåliga affärer. En annan förklaring kan vara att detta visar på att nedskrivningsreglerna inte 

används konsekvent, att reglerna helt enkelt inte fungerar korrekt. Vilket leder till att olika 

företagsledare värderar goodwilltillgångarna olika, och därmed skiljer sig även hanteringen av 

goodwill mellan en gammal och en nytillträdd VD.62   

 

3.4.3 Revisorernas roll 

 

”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande 

som god revisionssed kräver. Om bolaget är ett moderbolag, skall revisorn även granska 

koncernredovisningen, om en sådan har upprättats, samt koncernföretagens inbördes 

förhållanden.”63 

 

Enligt 1 §, 9 kapitlet Aktiebolagslagen (2005:551), ska ett aktiebolag ha minst en revisor64. Revisorn 

har till uppgift att enligt god revisor- och revisionssed samt enligt internationella revisionsstandarder 

utföra ett företags revision. Revisorn ska vidare lämna en revisionsberättelse bestående av dennes 

slutsatser från revisionen.65 Utöver generella slutsatser skall eventuella tveksamheter samt avsaknad 

av information anges i revisionsberättelsen. Revisorn har även till uppgift att ge råd rörande hur 

bolaget kan förbättras, detta dock utan att äventyra sin opartiskhet och självständighet. Till följd av 

olika företagsskandaler har diskussioner förts om revisorers oberoende. Bland annat huruvida en 

                                                 
61

 PwC, Finansiell rapportering – En genomgång av svenska börsbolags årsredovisningar 2007 upprättade enligt IFRS, 

november 2008 
62 Masters-Stout B, Costigan M L, Lovata L M, Goodwill impairments and chief executive 
officer tenure, Critical Perspectives on Accounting 19, s 1370–1383, 2008 
63

 Gregow T, Sveriges Rikes Lag, Aktiebolagslag 3 § 9 kapitlet, 2006 
64

 Ibid 1 § 9 kapitlet 
65 http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340393&_dad=portal&_schema=PORTAL Hämtad 20110104 
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revisor kan förena revisions- och rådgivningsfunktionen till samma klient. Problematiken här ligger i 

att definiera vart gränsen går, vanligt är att en revisor hjälper sin klient med skatterådgivning. Var går 

då gränsen för att granska sitt eget arbete? Varje gång som en revisor antar en ny klient så skall 

analysmodellen tillämpas. Revisorn ska därmed se om det finns omständigheter som kan rubba hans 

opartiskhet och självständighet. Omständigheter som kan minska förtroendet för opartiskheten eller 

självständigheten är bland annat att revisorn har ett egenintresse, indirekt eller direkt, i klientens 

verksamhet. Men även att revisorn har nära personliga relationer med personer i klientens ledning, 

eller att revisorn utsätts för hot.66  

 

För att tillförlitlighet ska existera mellan en revisor och de parter som är intresserade och beroende 

av dess arbete, kan vara både olika intressenter till bolaget men även bolagets ägare, så står samtliga 

revisorer under Revisionsnämndens tillsyn.67 Syftet med revision är både att öka men också att skapa 

en trovärdighet för företagets redovisning. Dels minskar risken att det förekommer väsentliga fel i 

redovisningen, men även visar företaget utåt att de strävar efter att följa de regler och lagar som 

finns.68  

 

 

 

                                                 
66 Moberg, K, Bolagsrevisorn, 2006, Norstedts Juridik AB, Stockholm 
67

 http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340393&_dad=portal&_schema=PORTAL Hämtad 20110104 
68

 http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340399&_dad=portal&_schema=PORTAL Hämtad 20110104 
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4 Empiri 

 
I det här kapitlet presenteras studiens insamlade data, samt den gjorda statistiska undersökningen. 

 

 

Studien innefattar företag listade på Large Cap i Stockholm, Köpenhamn samt Helsingfors. Detta 

innebär att de har en årlig omsättning som överstiger 1 miljard euro. Gemensamt för dem är även att 

de som tidigare förklarats följer IFRS i sin redovisning. Detta gör att Goodwill ska behandlas på 

samma sätt oavsett vilken bransch företaget verkar i samt vilken lista det är noterat på.  

 

Med i studien är totalt 72, varav 36 listade på OMX Stockholm Large Cap, 15 på OMX Köpenhamn 

Large Cap samt 21 på OMX Helsingfors Large Cap.  

 

 

 

 

Studiens företag indelade efter börslista samt bransch 
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4.1 OMX Köpenhamn Large Cap 

 

 
Antal företag per bransch OMX Köpenhamn Large Cap 

 
 

4.1.1 Samband mellan bransch och antal nedskrivningar av goodwill åren 2005-2009 

 

  Dagligvaror Energi Hälsovård Industri IT Kraft Material Sällanköpsvaror Telekom 

2005 1 (0,5) 0(0) 0(0,2) 2(1,4) 0(0) 0(0) 0(0,3) 0(0) 0(0,6) 

2006 1(0,6) 0(0) 0(0,2) 2(1,9) 0(0) 0(0) 0(0,4) 0(0) 1(0,8) 

2007 1(0,6) 0(0) 0(0,2) 1(1,9) 0(0) 0(0) 1(0,4) 0(0) 1(0,8) 

2008 0(0,8) 0(0) 0(0,3) 3(2,4) 0(0) 0(0) 1(0,5) 0(0) 1(1,1) 

2009 0(0,5) 0(0) 1(0,2) 1(1,4) 0(0) 0(0) 0(0,3) 0(0) 1(0,6) 
 

 

 
 
Frihetsgrader = (5-1)*(5-1) = 16 
 

 
 

 det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och bransch 
 

 det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och bransch 
 
 
 

Om  > kritiskt värde förkastas , därmed antas att samband existerar. Om < kritiskt värde 

accepteras . 
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Vid 16 frihetsgrader och en signifikansnivå om 5 procent är det kritiska värdet 26,30. Då  värdet är 

lägre än det kritiska värdet accepteras . Med det menas att det inte finns något samband mellan 

antalet nedskrivningar och bransch på OMX Köpenhamn Large Cap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antal nedskrivningar per bransch 2005-2009 OMX Köpenhamn Large Cap  
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4.1.2 Samband mellan revisionsbyrå och antal nedskrivningar av goodwill åren 2005-2009 

 

 

 
Antal företag/revisionsbyrå från OMX Köpenhamn Large Cap inkluderade i studien 

 

 

 

  PwC Deloitte Ernst & Young KPMG 

Nedskrivning 7(6,3) 0(5,1) 2(1,5) 10(6,1) 

Ej Nedskrivning 18(18,7) 20(14,9) 4(4,5) 14(17,9) 
 

 

 

 
 
Frihetsgrader = (4-1)*(2-1) = 3 
 
 
 

 det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och revisionsbyrå 

 det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och revisionsbyrå 

 
 
 

Om  > kritiskt värde förkastas , därmed antas att samband existerar. Om < kritiskt värde 

accepteras . 

 

Vid 3 frihetsgrader och en signifikansnivå om 5 procent är det kritiska värdet 7,81. Då  värdet är 

högre än det kritiska värdet förkastas . Med det menas att det finns ett samband mellan antalet 

nedskrivningar och revisionsbyrå på OMX Köpenhamn Large Cap. 
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4.1.3 Samband mellan VD-byte och antal nedskrivningar 2005-2009 

 

  VD-byte Ej VD-byte 

Nedskrivning 5(1,8) 14(17,2) 

Ej Nedskrivning 2(5,2) 54(50,8) 

 

 

 
 

Frihetsgrader = (2-1)*(2-1) = 1  

 

 

 det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och VD-byte 

 

 det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och VD-byte 

 
 

Om  > kritiskt värde förkastas , därmed antas att samband existerar. Om < kritiskt värde 

accepteras . 

 

Vid 1 frihetsgrad och en signifikansnivå om 5 procent är det kritiska värdet 3,84. Då  värdet är 

högre än det kritiska värdet förkastas . Med det menas att det finns ett samband mellan om VD-

byte ägt rum i samband med en nedskrivning på OMX Köpenhamn Large Cap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 3,84        8,47 

 
 7,81         10,57 
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4.2 OMX Helsingfors Large Cap 

 
 

 
Antal företag per bransch OMX Helsingfors Large Cap 

 

 

4.2.1 Samband mellan bransch och antal nedskrivningar av goodwill åren 2005-2009 

 

  Dagligvaror Energi Hälsovård Industri IT Kraft Material Sällanköpsvaror Telekom 

2005 1(0,5) 1(0,2) 0(0) 0(1,2) 0(0,4) 0(0) 0(0,4) 1(0,4) 0(0) 

2006 1(0,5) 0(0,2) 0(0) 2(1,2) 0(0,4) 0(0) 0(0,4) 0(0,4) 0(0) 

2007 0(0,5) 0(0,2) 0(0) 1(1,2) 1(0,4) 0(0) 1(0,4) 0(0,4) 0(0) 

2008 1(0,5) 0(0,2) 0(0) 1(1,2) 0(0,4) 0(0) 1(0,4) 0(0,4) 0(0) 

2009 0(0,8) 0(0,3) 0(0) 3(2,1) 1(0,6) 0(0) 0(0,6) 1(0,6) 0(0) 

 
 

 

 
Frihetsgrader = (6-1)*(5-1) = 20 

 

 

 det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och bransch 

 

 det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och bransch 

 

 

Om  > kritiskt värde förkastas , därmed antas att samband existerar. Om < kritiskt värde 

accepteras . 
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Vid 20 frihetsgrader och en signifikansnivå om 5 procent är det kritiska värdet 31,41. Då  värdet är 

lägre än det kritiska värdet accepteras . Med det menas att det inte finns något samband mellan 

antalet nedskrivningar och bransch på OMX Helsingfors Large Cap. 
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4.2.2 Samband mellan revisionsbyrå och antal nedskrivningar av goodwill åren 2005-2009 

 

 
Antal företag/revisionsbyrå från OMX Helsingfors Large Cap inkluderade i studien 

 

 

  PwC Deloitte Ernst & Young KPMG 

Nedskrivning 9(6) 0(0,6) 7(7,9) 1(2,4) 

Ej Nedskrivning 28(31) 4(3,4) 42(41,1) 14(12,6) 

 

 

 

 

Frihetsgrader = (4-1)*(2-1) = 3 

 

 

 det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och revisionsbyrå 

 

 det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och revisionsbyrå 

 

 

Om  > kritiskt värde förkastas , därmed antas att samband existerar. Om < kritiskt värde 

accepteras . 

 

Vid 3 frihetsgrad och en signifikansnivå om 5 procent är det kritiska värdet 7,81. Då  värdet är 

lägre än det kritiska värdet accepteras . Med det menas att det inte finns något samband mellan 

antalet nedskrivningar och revisionsbyrå på OMX Helsingfors Large Cap. 
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4.2.3 Samband mellan VD-byte och antal nedskrivningar 2005-2009 

 

  VD-byte Ej VD-byte 

Nedskrivning 2(1,9) 15(15,1) 

Ej Nedskrivning 10(10,1) 78(77,9) 

 

 

 
 
Frihetsgrader = (2-1)(2-1) = 1  

 

 

 

 det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och VD-byte 

 

 det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och VD-byte 

 

 

Om  > kritiskt värde förkastas , därmed antas att samband existerar. Om < kritiskt värde 

accepteras . 

 

Vid 1 frihetsgrad och signifikansnivån om 5 procent är det kritiska värdet 3,84. Då  värdet är lägre 

än det kritiska värdet accepteras . Med det menas att det inte finns ett samband mellan om VD-

byte ägt rum i samband med en nedskrivning på OMX Helsingfors Large Cap. 
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4.3 OMX Stockholm Large Cap 

 

 
 

Antal företag/bransch från OMX Stockholm Large Cap inkluderade i studien 

 
 

4.3.1 Samband mellan bransch och antal nedskrivningar av goodwill åren 2005-2009 

 

 Dagligvaror Energi Hälsovård Industri IT Kraft Material Sällanköpsvaror Telekom 

2005 1 (0,2) 0 (0,2) 0 (0,2) 3 (3,7) 0 0 0 (0,2) 1 (0,8) 2 (1,6) 

2006 0 (0,2) 0 (0,2) 0 (0,2) 6 (4,8) 0 0 0 (0,2) 1 (1,0) 2 (2,0) 

2007 0 (0,2) 0 (0,2) 0 (0,2) 6 (4,8) 0 0 1 (0,2) 0 (1,0) 2 (2,0) 

2008 0 (0,3) 1 (0,3) 1 (0,3) 5 (5,9) 0 0 0 (0,3) 2 (1,3) 2 (2,6) 

2009 0 (0,2) 1 (0,2) 0 (0,2) 3 (3,7) 0 0 0 (0,2) 1 (0,8) 2 (1,6) 

 

 

 
 
Frihetsgrader: (7-1)*(5-1) = 24 

 
 

 det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och bransch 

 

 det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och bransch 
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Om  > kritiskt värde förkastas , därmed antas att samband existerar. Om < kritiskt värde 

accepteras . 

 

Vid 24 frihetsgrader är det kritiska värdet 36,42. Då  värdet är lägre än det kritiska värdet 

accepteras . Med det menas att det inte finns något samband mellan antalet nedskrivningar och 

bransch på OMX Stockholm Large Cap. 
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4.3.2 Samband mellan revisionsbyrå och antal nedskrivningar år 2005-2009 

 

 
Antal företag/revisionsbyrå från OMX Stockholm Large Cap inkluderade i studien 

 

 

 

 

 PwC Deloitte Ernst & Young KPMG 

Nedskrivning 14 (17,7) 5 (2,9) 5 (9,3) 19 (13,1) 

Ej Nedskrivning 60 (56,3) 7 (9,1) 34 (29,7) 36 (41,9) 

 
 

= 9,1 
 
Frihetsgrader: (4-1)*(2-1) = 3 

 
 

 

 det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och revisionsbyrå 

 

 det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och revisionsbyrå 

 

Om  > kritiskt värde förkastas , därmed antas att samband existerar. Om < kritiskt värde 

accepteras . 

 

Vid 3 frihetsgrad och en signifikansnivå om 5 procent är det kritiska värdet 7,81. Då  värdet är 

högre än det kritiska värdet förkastas . Med det menas att det finns ett samband mellan antalet 

nedskrivningar och revisionsbyrå på OMX Stockholm Large Cap. 
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4.3.3 Samband mellan VD-byte och eventuell nedskrivning åren 2005-2009  

 

 VD-byte Ej VD-byte 

Nedskrivning 5 (4,3) 38 (38,7) 

Ej nedskrivning 13 (13,7) 124 (123,3) 

 

 

 

 
Frihetsgrader: (2-1)*(2-1) = 1 

 
 

 

 det finns inget samband mellan nedskrivning av goodwill och revisionsbyrå 
 

 det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och revisionsbyrå 
 
 
 

Om  > kritiskt värde förkastas , därmed antas att samband existerar. Om < kritiskt värde 

accepteras . 

 

Vid 1 frihetsgrad är det kritiska värdet på 5-procentsnivån 3,84. Då  värdet är lägre än det kritiska 

värdet accepteras . Med det menas att det inte finns ett samband mellan om VD-byte ägt rum i 

samband med en nedskrivning på OMX Stockholm Large Cap. 
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5 Analys 

 
I det här kapitlet visas analysen av appliceringen av studiens valda teori på studiens empiri. 

 

 

Anledningen till att företagen inte gärna vill göra nedskrivningar av goodwillposten kan vara flera. 

Dels påverkas resultatet direkt vid en nedskrivning av goodwill, vilket kan ge stora konsekvenser. 

Vidare kan en nedskrivning av en goodwillpost visa på ett mindre lyckat förvärv, något en 

företagsledning säkerligen inte gärna vill göra. Samtidigt kan förstås att en företagsledning måste ha 

en framtidstro med en tro på en ljus framtid för företaget. Att då göra en nedskrivning kan visa på en 

tappad framtidstro för koncernen. En goodwillprövning är också enormt tids- och kostnadskrävande 

då det är ett stort antal områden att beakta. Att det kostar alltför mycket att göra en prövning av 

goodwills värde ska såklart inte påverka men vi kan ändå inte bortse från denna variabel. 

 

Med de tidigare studierna i åtanke när vi analyserar vår insamlade data förstås det att goodwill är ett 

svårt och komplext ämne. Att även om en nedskrivning många gånger kanske är aktuell blir den 

aldrig genomförd just för att det påverkar resultatet i alltför stor grad. Möjligt är att det är enklare att 

som förut göra en planenlig avskrivning av goodwill istället för att utföra nedskrivningsprövningen 

varje år. Argumentet om att den årliga nedskrivningsprövningen ger en mer rörlig och rättvisande 

redovisning är möjligen svår att stå fast vid då det märks att alltför få företag faktiskt följer de 

uppsatta reglerna och gör en nedskrivning när det ska göras. IFRS införande är fortfarande relativt 

nytt och det har inte passerat så många bokslut sedan år 2005 . Möjligen kommer det i framtiden bli 

tuffare krav på att nedskrivning verkligen görs då det är befogat.  

 

5.1 Bransch 

Genomgående för de tre börslistorna är att en överrepresentation av företag i industribranschen 

finns. Detta kändes extra intressant innan studien påbörjades då industribranschen, enligt 

konjunkturinstitutet, drabbades hårdast av den lågkonjunkturen som varit. Vi gick därför in med 

inställningen om att få se en stor del nedskrivningar i materialet. Även när vi gör en överblick över 

materialet i sin helhet så bör nedskrivningar av goodwill ha gjorts i samtliga branscher. Detta i och 

med att studien sträcker sig över en tidsperiod som skakats av en kraftig konjunkturnedgång. Detta 

bör vara en extern faktor som påverkat företagens resultat och därmed deras nedskrivningsprövning.  
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5.1.1 OMX Stockholm Large Cap 

Då det är totalt 36 företag från OMX Stockholm Large Cap representerade i studien ger detta 180 

årsredovisningar fördelade över de fem åren. Studiens - test visar på att det inte finns ett samband 

mellan nedskrivning av goodwill och bransch. Av urvalet utgörs 44 procent av företag som verkar i 

industribranschen. Av de olika branscherna är alltså industribranschen den som representeras flest 

gånger. Med detta i åtanke och genom konjunktursinstitutets information om att industribranschen 

haft en tuff period genom finanskrisen borde vårt resultat visa på att en stor del av de nedskrivningar 

som gjorts, gjorts i industribranschen. Enligt materialet kan ses att det endast i 43 stycken av de 180 

årsredovisningarna har gjorts en nedskrivning. Fördelat på de olika branscherna finns en majoritet i 

industrin, där 23 av nedskrivningarna har gjorts. Detta motsvarar 54 procent och är därför lite mer än 

förväntat om vi endast beaktar antalet företag i de olika branscherna. Dock är det fortfarande en låg 

siffra om vi ser till antalet nedskrivningar totalt sett.  

  

En bransch som utmärker sig lite extra är telekombranschen. Av det totala urvalet utgörs 8 procent 

av årsredovisningar från telekom. Av nedskrivningarna utgörs 23 procent av företag från 

telekombranschen. Vi kan därför, under dessa premisser, dra slutsatser om att telekombranschen 

drabbats hårt av konjunkturnedgången. Då hela 10 av 15 årsredovisningar (67 procent) från 

telekombranschen innehöll en nedskrivning är detta den bransch som procentuellt, men inte till 

antal, innehar flest nedskrivningar i urvalet. Detta är intressant i och med att Konjunkturinstitutet 

inte nämndevärt har lyft fram telekombranschen som förlorare i finanskrisen. Man kan då tänka sig 

att de omfattande nedskrivningarna möjligen härrör från andra faktorer.    

 

En annan intressant jämförelse som kan göras är mellan dagligvaror och sällanköp. Vi har i urvalet 

lika många företag i respektive bransch, 4 stycken och därmed 20 årsredovisningar. För dagligvaror 

gäller att endast en nedskrivning gjorts under de fem åren, det vill säga en andel om 5 procent. I 

sällanköp har det gjorts nedskrivning i 25 procent av observationerna. Detta bekräftar hur 

konjunkturen påverkat de olika branscherna olika. 

 

5.1.2 OMX Köpenhamn Large Cap 

Studiens - test visar på att det inte finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och bransch. 

På OMX Köpenhamn Large Cap finns det, precis som i Stockholm och Helsingfors, en 

överrepresentation av företag som verkar i industribranschen. Med sju företag som verkar i 

industribranschen ger detta en procentuell andel på 47 procent, därefter hälsovård med en 

procentuell andel om 27 procent. 
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Av de 75 årsredovisningarna har nedskrivning gjorts i 19 av dem. Av dessa består 47 procent av 

företag i industribranschen, men bara fem procent som verkar inom hälsovård. Det har alltså gjorts 

väldigt få nedskrivningar inom just hälsovård. Av de 20 årsredovisningar inom hälsovård som finns 

representerade i urvalet har nedskrivning gjorts endast en gång. Enligt konjunkturinstitutet är 

hälsovård en av de branscher som klarat konjunkturnedgången bäst. Att det endast gjorts en 

nedskrivning på OMX Köpenhamn Large Cap i denna bransch tydliggör detta. 

 

5.1.3 OMX Helsingfors Large Cap 

Studiens - test visar på att det inte finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och bransch. 

Med i studien noterade på OMX Helsingfors Large Cap är 21 stycken företag vilket alltså ger 105 

årsredovisningar. Majoriteten finns även här i industribranschen (47 procent). Det har i urvalet gjorts 

17 nedskrivningar, av dessa är 41 procent från företag i industribranschen.  

 

5.1.4 Sammanfattning bransch 

Genomgående för alla tre börslistorna är att företag i industribranschen är överrepresenterade, både 

till antalet företag men även antalet nedskrivningar. Ingen av börslistorna utmärker sig speciellt med 

något extremvärde, på OMX Stockholm Large Cap gjordes nedskrivningar i 24 procent av 

årsredovisningarna, de allra flesta (23 stycken) gjordes inom industrin. Vid OMX Köpenhamn Large 

Cap kan ses att nedskrivningar gjorts vid 25 procent av årsredovisningarna, även här med en 

majoritet i industriföretag (9 stycken). På OMX Helsingfors Large Cap ses nedskrivning vid 16 procent 

av årsredovisningarna vilket är lite lägre än för de andra två listorna. 
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5.2 Revisionsbyrå 

Anledningen till att värdering av goodwill anses vara svår är många. Antalet lagar och regler som ett 

företag, men även dess revisor, måste ha kunskap om samt hantera korrekt är många. Revisorn 

måste även besitta stora kunskaper om de marknader som företaget verkar vid för att kunna göra 

korrekta bedömningar, vilket anses vara svårt. Vidare är det upp till revisorn att se om det är rimliga 

bedömningar som företagen gjort i sin goodwillbedömning. Det är alltså svårt att veta om det är en 

exakt korrekt bedömning utan revisorn bedömer om den är rimlig. 

 

 
Totalt antal observationer (årsredovisningar)/revisionsbyrå från OMX Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors 

Large Cap 

 

5.2.1 OMX Stockholm Large Cap 

Uppdelat på de olika revisionsbyråerna ser det ut som följer; 

 

 74 stycken är granskade av en påskrivande revisor hemmahörande hos PwC.  

o Av dessa är 19 procent innehållande en nedskrivning medan 81 procent inte gör det. 

 

 12 stycken är granskade av en påskrivande revisor hemmahörande hos Deloitte. 

o Av dessa är 42 procent innehållande en nedskrivning medan 58 procent inte gör det. 

 

 39 stycken är granskade av en påskrivande revisor hemmahörande hos Ernst & Young. 

o Av dessa är 13 procent innehållande en nedskrivning medan 87 procent inte gör det. 
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 55 stycken är granskade av en påskrivande revisor hemmahörande hos KPMG. 

o Av dessa är 35 procent innehållande en nedskrivning medan 65 procent inte gör det.  

 

 

OMX Stockholm Large Cap antal nedskrivningar per bransch 2005-2009 angivet i procent 

 

Studiens - test visar på att det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och 

revisionsbyrå. Det som kan ses är att Deloitte är den revisionsbyrån som procentuellt har gjort flest 

nedskrivningar i jämförelse med de övriga byråerna. Detta behöver dock inte betyda att revisorerna 

där är mer korrekta utan att av de få företag som finns med i studien där Deloitte är revisionsbolag 

(12 stycken) så var goodwillposten i behov en nedskrivning. Då alla revisionsbolagen har företag 

verksamma i olika branscher beror givetvis även värdeförändringen i goodwill på vilken bransch 

företaget är verksamt i. Ernst & Young var den revisionsbyrå som procentuellt stod för minst antal 

nedskrivningar, tätt följd av PwC som dessutom är den revisionsbyrå som flest företag valt att anlita. 

Sätt till antal nedskrivningar ligger KPMG i täten med 19 stycken, följd av PwC med 14 stycken.  

 

5.2.2 OMX Köpenhamn Large Cap 

Uppdelat på de olika revisionsbyråerna ser det ut som följer; 

 

 25 stycken är granskade av en påskrivande revisor hemmahörande hos PwC.  

o Av dessa är 28 procent innehållande en nedskrivning medan 72 procent inte gör det. 

 

 20 stycken är granskade av en påskrivande revisor hemmahörande hos Deloitte. 

o Av dessa är 0 procent innehållande en nedskrivning medan 100 procent inte gör det. 
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 6 stycken är granskade av en påskrivande revisor hemmahörande hos Ernst & Young. 

o Av dessa är 33 procent innehållande en nedskrivning medan 67 procent inte gör det. 

 

 24 stycken är granskade av en påskrivande revisor hemmahörande hos KPMG. 

o Av dessa är 42 procent innehållande en nedskrivning medan 58 procent inte gör det.  

 

 

 
OMX Köpenhamn Large Cap antal nedskrivningar per bransch 2005-2009 angivet i procent 

 
Studiens - test visar på att det finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och 

revisionsbyrå. Deloitte är den enda revisionsbyrån som inte har gjort några nedskrivningar alls under 

perioden, medan de övriga tre ligger relativt jämt när vi ser till huruvida företagen gjort en 

nedskrivning eller inte. KPMG har både procentuellt (42 procent) och till antal (10 stycken) gjort flest 

nedskrivningar.  

 

5.2.3 OMX Helsingfors Large Cap 

 37 stycken är granskade av en påskrivande revisor hemmahörande hos PwC.  

o Av dessa är 24 procent innehållande en nedskrivning medan 76 procent inte gör det. 

 

 4 stycken är granskade av en påskrivande revisor hemmahörande hos Deloitte. 

o Av dessa är 0 procent innehållande en nedskrivning medan 100 procent inte gör det. 

 

 49 stycken är granskade av en påskrivande revisor hemmahörande hos Ernst & Young. 

o Av dessa är 14 procent innehållande en nedskrivning medan 86 procent inte gör det. 
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 15 stycken är granskade av en påskrivande revisor hemmahörande hos KPMG. 

o Av dessa är 7 procent innehållande en nedskrivning medan 93 procent inte gör det.  

 

 
OMX Helsingfors Large Cap antal nedskrivningar per bransch 2005-2009 angivet i procent 

 

Studiens - test visar på att det inte finns ett samband mellan nedskrivning av goodwill och 

revisionsbyrå. Vilket kan ses i diagrammet har Deloitte även här ej gjort några nedskrivningar under 

perioden. Vidare kan man generellt för samtliga revisionsbyråer ses väldigt få nedskrivningar har 

gjorts under perioden, lägst av samtliga tre länder, i enbart 16 procent av de observerade fallen har 

en nedskrivning gjorts. PwC är den revisionsbyrå som företag listade på OMX Helsingfors Large Cap 

anlitar mest, och är även den byrå som står för flest nedskrivningar procentuellt (24 procent) och till 

antal (9 stycken).  

 

5.2.4 Sammanfattning revisionsbyrå 

– testet för Helsingfors var det enda testet rörande revisionsbyrå där det visade sig inte finnas 

något samband, medan det i de övriga två finns indikationer på samband mellan variablerna. 

Företagen på Helsingfors var överrepresenterade av att ”oftare” inte göra några nedskrivningar av 

goodwill, där av att det inte finns något samband. Företagen listade på Large Cap Stockholm och 

Köpenhamn gjorde dock nedskrivningar i högre utsträckning. Dock vill vi pointera att det generellt 

sätt gjordes väldigt få nedskrivningar under perioden. Vilken revisionsbyrå som står för de flesta av 

nedskrivningarna på respektive lista skiljer sig, detta i och med att antalet observationer mellan 

listorna skiljer sig, men även att revisionsbyråerna tenderar till att agera olika på de tre listorna. En 

intressant företeelse är att vid de svenska företagen var Deloitte den revisionsbyrå som hade den 
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högsta procentuella andelen nedskrivningar i jämförelse med att inte ha skrivit ner, medan Deloitte 

vid de danska och finska företagen inte hade gjort några nedskrivningar alls.  

Som man kan se i diagrammet inledningsvis för kapitlet 5.2 är PwC den revisionsbyrån som i de flesta 

antal observationer är den påskrivande revisorn. Av totalt 360 årsredovisningar har PwC utfört 

revisionen vid 136 stycken, KPMG och Ernst & Young vid 94 stycken samt Deloitte har utfört 

revisionen i 36 stycken årsredovisningar.  

 

Att det enbart förekommer nedskrivning i 22 procent av fallen är lite, och man kan ifrågasätta om 

detta verkligen är en korrekt och rättvisande bild av företagen. Som kan läsas ur Petersen och 

Plenborg’s studie från år 2010 så bör bolagens hantering av goodwill observeras samt granskas extra 

noga av revisorerna på grund av den oklarhet/okunnighet och bristande tillämpning som standarden 

IAS 36 tycks utgöra. Företagens årsredovisningar kan mycket väl vara korrekta, dock har det 

förekommit väldigt få nedskrivningar totalt sett i de tre länderna. Företagen bör under åren 2008-

2009, i och med krisåren, i högre grad gjort nedskrivningar. 
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5.3 VD-byte 

Om vi ska stödja oss på tidigare forskning bör vi kunna se samband mellan VD-byte och nedskrivning 

av goodwill. Detta då forskare hävdar att en ny VD tenderar till att skriva ner goodwill i större 

utsträckning än den tidigare VD, och att detta görs under första året. Den nya VD gör 

omstruktureringar, och rensar helt enkelt bort det gamla för att sedan ta in det nya, det vill säga sina 

egna visioner och planer. Den nya VDn tar helt enkelt bort vissa tillgångar som han/hon anser vara 

felaktigt värderade eller rent av värdelösa. Detta bör resultera i att fler goodwillnedskrivningar görs 

vid ett VD-byte. De nya förändringarna resulterar i att företagets resultat sjunker det första året, för 

att sedan stiga året där på. Vilket får ny VD att framstå som en bra och sund företagsledare. 

 

5.3.1 OMX Stockholm Large Cap 

 VD-byte 

o Vid VD-byte har det gjorts nedskrivning av goodwill 28 procent av fallen. 

o Vid VD-byte har det inte gjorts nedskrivning av goodwill 72 procent av fallen. 

 

 Ej VD-byte 

o  Vid ej VD-byte har det gjorts nedskrivning av goodwill 23 procent av fallen. 

o  Vid ej VD-byte har det inte gjorts nedskrivning av goodwill 77 procent av fallen. 

 

 

OMX Stockholm Large Cap antal nedskrivningar per VD-byte respektive Ej VD-byte 2005-2009 angivet i procent 

 

Enligt det gjorda X2 – testet kan man se att det inte finns något samband mellan om VD-byte ägt rum 

eller inte i samband med om en nedskrivning har gjorts eller inte. Totalt sett har det skett 18 VD-
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byten, och vid enbart fem av dessa har det även gjorts goodwillnedskrivningar. Den procentuella 

andelen för att VD-byte ägt rum i samband med nedskrivning totalt sett är 2,8 procent. Om man 

enbart studerar förhållandet att VD-byte har ägt rum om och nedskrivning har gjort så gör de svenska 

företagens nytillträdda VD nedskrivningar 28 procent av gångerna. Medan om man studerar 

förhållandet att VD-byte inte har ägt rum och nedskrivning har gjorts så görs det nedskrivningar 23 

procent av gångerna. 

 

5.3.2 OMX Köpenhamn Large Cap 

 VD-byte 

o Vid VD-byte har det gjorts nedskrivning av goodwill i 71 procent av fallen. 

o Vid VD-byte har det inte gjorts nedskrivning av goodwill i 29 procent av fallen. 

 

 Ej VD-byte 

o  Vid ej VD-byte har det gjorts nedskrivning av goodwill i 21 procent av fallen. 

o  Vid ej VD-byte har det inte gjorts nedskrivning av goodwill i 79 procent av fallen. 

 

 

OMX Köpenhamn Large Cap antal nedskrivningar per VD-byte respektive Ej VD-byte 2005-2009 angivet i 

procent 

 

Enligt det gjorda X2 – testet visar det sig att det finns ett samband mellan om VD-byte ägt rum eller 

inte i samband med om en nedskrivning har gjorts eller inte. Totalt sett har det skett sju VD-byten, 

och vid fem av dessa har det även gjorts goodwillnedskrivningar. Den procentuella andelen för att 

VD-byte har ägt rum i samband med nedskrivning totalt sett är 6,7 procent. Om vi enbart studerar 

förhållandet att VD-byte har ägt rum och nedskrivning har gjorts gör de danska företagens 
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nytillträdda VD nedskrivningar 71 procent av gångerna. Medan om man studerar förhållandet att VD-

byte inte har ägt rum och nedskrivning har gjorts så görs det nedskrivningar 21 procent av gångerna. 

Jämförelsevis med de två andra ländernas företag så ligger de danska företagens procent vid VD-byte 

och nedskrivning betydligt högre, vilket styrker X2 – testet resultat att det finns ett samband mellan 

VD-byte och nedskrivning av goodwill på OMX Köpenhamn Large Cap.  Det kan allstå i detta fall 

konstateras att det oftare görs en nedskrivning i samband med ett VD-byte än när VD-byte inte ägt 

rum.  

 

5.3.3 OMX Helsingfors Large Cap 

 VD-byte 

o Vid VD-byte har det gjorts nedskrivning av goodwill i 17 procent av fallen. 

o Vid VD-byte har det inte gjorts nedskrivning av goodwill i 83 procent av fallen. 

 

 Ej VD-byte 

o  Vid ej VD-byte har det gjorts nedskrivning av goodwill i 16 procent av fallen. 

o  Vid ej VD-byte har det inte gjorts nedskrivning av goodwill i 84 procent av fallen. 

 

OMX Helsingfors Large Cap antal nedskrivningar per VD-byte respektive Ej VD-byte 2005-2009 angivet i procent 

 

Enligt det gjorda X2 – testet ser vi att det inte finns något samband mellan om VD-byte ägt rum eller 

inte i samband med om en nedskrivning har gjorts eller inte. Totalt sett har det skett 12 VD-byten, 

och vid enbart två av dessa har det även gjorts goodwillnedskrivningar.  Den procentuella andelen för 

att VD-byte ägt rum i samband med nedskrivning totalt sett är 1,9 procent. Om man enbart studerar 

förhållandet att VD-byte har ägt rum om och nedskrivning har gjort så gör de finska företagens 
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nytillträdda VD nedskrivningar 17 procent av gångerna. Medan om man studerar förhållandet att VD-

byte inte har ägt rum och nedskrivning har gjorts så görs det nedskrivningar 16 procent av gångerna. 

 

5.3.4 Sammanfattning VD-byte 

Antaganden om att olika företagsledare värderar goodwilltillgångarna olika och därmed skiljer sig 

hanteringen av goodwill mellan en gammal och en nytillträdd VD kan till viss del dementeras av vår 

studie. Eftersom vi i samtliga fall förutom i ett fått fram att det förekommit väldigt få 

goodwillnedskrivningar och att procentuella andelen goodwillnedskrivningar vid VD-byten än väldigt 

låga kan man dra slutsatsen att olika VD har liknande uppfattningar om vad företagets goodwill är 

värd, alternativt att de nordiska ländernas företagsledare tenderar till att skriva ned goodwill i väldigt 

låg utsträckning.  

 

Teorin om att en ny VD vanligen gör goodwillnedskrivningar under sitt första år kan både förkastas 

och accepteras via vår studie. OMX Köpenhamn Large Cap var den enda listan vars X2 – test visade på 

att det fanns ett samband, samt att man tydligt via diagrammet kan se att en ny VD oftare gör 

goodwillnedskrivningar i jämförelse med om det inte har varit ett VD-byte. Detta är väldigt 

intressant, kan det faktiskt vara så att danska företags nya VDar i större utsträckning skriver ner 

goodwill än sina nordiska grannländer? Samt att detta mönster kan fortsätta att ses även vid 

framtida studier? Eller ligger resultatet enbart i att OMX Köpenhamns lista var den som bestod av 

minst antal företag som observerades? Enligt det procentuella diagrammet så bör ej antalet spela 

någon roll, och diagrammet talar sitt tydliga språk vilket låter oss dra slutsatsen att danska företags 

nytillträdda VDar i större utsträcknings gör goodwillnedskrivningar, detta mönster kan dock inte ses i 

de svenska eller finska företagen.  
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5.4 Nedskrivning av Goodwill 

Vårt resultat visar på att det inte alls gjorts många nedskrivningar.  På samtliga tre listor är det en 

variabel som är markant överrepresenterad, det är Ej nedskrivning. Detta trots att studien innefattar 

två år som dokumenterats som ekonomiska krisår, 2008 och 2009. Vi kan tänka oss att 

nedskrivningar bör ha gjorts i och med sämre framtidsutsikter och sämre ekonomiska 

förutsättningar. Särskilt industribranschen som de facto är överrepresenterad på alla tre börslistorna. 

Precis som den artikel vilken beskrevs i inledningskapitlet gjort av Grand Thornton så är det låga 

nedskrivningar i finanskrisens spår. Vidare i samma studie visade det sig att svenska noterade bolag 

gjorde betydligt färre goodwillnedskrivningar än amerikanska noterade bolag. Vår studie betonar 

även den att svenska noterade bolag, men likväl danska och finska tenderar till att göra väldigt få 

goodwillnedskrivningar.  

 

Antal årsredovisningar som granskats och som är noterade på OMX Stockholm Large Cap är 180 

stycken. Av dessa ses att 24 procent innehåller en nedskrivning medan 76 procent inte gör det. 

 

 

OMX Stockholm Large Cap antal nedskrivningar 2005-2009 angivet i procent 

 

Antal årsredovisningar som granskats och som är noterade på OMX Köpenhamn Large Cap är 75 

stycken. Av dessa ses att 25 procent innehåller en nedskrivning medan 75 procent inte gör det.  

 

 

OMX Köpenhamn Large Cap antal nedskrivningar 2005-2009 angivet i procent 
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Antalet årsredovisningar som granskats och som är noterade på OMX Helsingfors Large Cap är 105 

stycken. Av dessa ses att 16 procent innehåller en nedskrivning medan 84 procent inte gör det.  

 

 
OMX Helsingfors Large Cap antal nedskrivningar 2005-2009 angivet i procent 

 

 

Mellan åren 2008 – 2009 finns det i vår studie totalt 144 stycken årsredovisningar, och av dessa 

gjordes det enbart goodwillnedskrivningar i 34 stycken, vilket motsvarar 24 procent.  

 

 

Antal nedskrivningar per år/OMX Helsingfors, Köpenhamn, Stockholm Large Cap 
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Vid en jämförelse mellan totala antalet observationer mellan åren 2005-2009 och åren 2008-2009 

kan ses att det totalt sett gjordes 78 stycken nedskrivningar, och av dem gjordes 34 stycken mellan 

åren 2008-2009. Vilket visar att 44 procent av nedskrivningarna gjordes mellan krisåren 2008-2009, 

medan resterande 56 procent gjordes mellan åren 2005-2007.  

 

 

 

Totalt antal nedskrivningar i procent mellan åren 2008-2009 respektive åren 2005-2007. 

 

 

Enligt studier utfärdade av konjukturinstitutet går att läsa att ekonomin stärktes under år 2005 efter 

en kortvarig konjunkturnedgång året innan, och fram till andra halv året 2007 befann sig företagen i 

en högkonjunktur. Med detta som facit finner vi det anmärkningsvärt att via vårt resultat se att det 

trots detta, procentuellt samt till antal, gjordes fler nedskrivningar mellan åren 2005-2007, än vad 

det gjordes mellan åren 2008-2009. 
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6 Slutsats 

 
 

I det här kapitlet visas studiens slutsats. 

 

 

6.1 Studiens slutsats 

Syftet med studien är att se hur stora börsnoterade företag, med ett börsvärde på mer än 1 miljard 

euro, från de nordiska länderna Sverige, Finland och Danmark behandlar den immateriella tillgången 

goodwill. Syftet är vidare att se om det finns ett samband mellan hur de behandlar en eventuell 

nedskrivning av goodwill och variabler som konjunktur, eventuellt VD-byte, bransch samt vilken 

revisionsbyrå som företaget använder sig av. Utifrån studiens valda teori samt utförda empiri kan vi 

dra följande slutsatser; 

 

Rörande nedskrivning av goodwill som helhet styrker vår studie de tidigare teorier som menar på att 

det görs väldigt få nedskrivningar i Sverige, vår studie kompletterar även dessa studier med 

information om att det dessutom är väldigt få nedskrivningar även i Finland och Danmark. Dock 

rörande konjunktur, och att nedskrivningar bör ha gjorts i och med de krisår som var under perioden 

för studien bör det ha gjorts fler nedskrivningar än vad som faktiskt observerades. 

 

Det går inte att se ett säkerställt statistisk samband mellan vilken bransch företagen befinner sig i och 

huruvida de gjort nedskrivningar. Det är ändå intressant och av intresse av att se hur 

nedskrivningarna skiljer sig åt mellan de olika branscherna som studien innefattar. Att industri är den 

bransch där vi ser flest nedskrivningar, dels till antal dels till procentuell andel, var det vi förväntade 

oss innan studien påbörjades. 

 

Av totalt 360 årsredovisningar har PwC reviderat 136 stycken, KPMG och Ernst & Young 94 stycken 

och Deloitte 36 stycken. Vilken revisionsbyrå som står för de flesta av nedskrivningarna på respektive 

lista skiljer sig åt, detta i och med att antalet observationer mellan listorna varierar, men även att 

revisionsbyråerna tenderar till att agera olika på de tre ländernas listor. Det vi kan se är att samtliga 

revisionsbyråer har godkänt årsredovisningar utan nedskrivning av goodwill i väldigt hög grad, 78 

procent av samtliga årsredovisningar saknar nedskrivning och detta har revisionsbyråerna ansett vara 

korrekt. Att det enbart förekommer nedskrivning i 22 procent av fallen är anmärkningsvärt. 
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Rörande nedskrivning av goodwill och om VD-byte har ägt rum går studiens tre länder isär, de danska 

företagens VDar tenderar till att göra fler nedskrivningar under sitt första år som ny VD, än vad det 

görs nedskrivningar i företaget annars. Medan de svenska och de finska företagens nya VDar inte alls 

gör nedskrivningar i samma utsträckning. Vilket går emot vad teorin påstår.  
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7 Avslutande diskussion 

 

I det här kapitlet visas studiens avslutande diskussion, samt förslag till fortsatt forskning. 

 

 

7.1 Avslutande diskussion 

Efter att en studie som vår är gjord dyker såklart massvis av frågor upp, nästan fler frågor än de vi 

hade innan studien påbörjades. Ju mer jag vet desto mer vet jag att jag inte vet, heter det tydligen. 

Något som vi har förstått, och diskuterat mycket emellan, är hur otroligt komplext goodwillfrågan 

faktiskt är. Innan vi påbörjade studien undrade vi hur det sett ut med nedskrivningar av den 

immateriella tillgången goodwill under lågkonjunkturen som varit. Det vi kommit fram till under 

resans gång är att det varit få nedskrivningar i krisens spår. Precis detta var det som forskningen 

faktiskt pekade på innan vi påbörjade vår studie. Naturligt blir då nästa frågeställning varför det är så. 

Vad beror det på att så få av bolagen gör nedskrivningar trots att många indikatorer pekar på att fler 

borde göras? Våra funderingar har självklart rört sig mycket kring hur resultatpåverkande en 

eventuell nedskrivning är. Att bolag som av andra anledningar (lågkonjunktur) gör ett sämre resultat 

än vad det brukar göra vill kanske inte förvärra situationen än mer. Att bolagen vill visa upp ett mer 

jämnt resultat och därför väntar något/några år med att verkställa en eventuell nedskrivning. 

 

Vad vi även funderat mycket kring är vad en goodwillpost egentligen är. När ett bolag köper ett annat 

bolag är det absolut vanligast att det köpande bolaget betalar mer än eget kapital i det köpandets. 

Detta överpris redovisas i koncernredovisningen som en immateriell tillgång vilken ska ge koncernen 

framtida intäkter. I och med detta ökar balansomslutningen i koncernredovisningen. Då det vid varje 

bokslutstillfälle ska göras en värdering av goodwills värde innebär detta att den potentiellt sett kan 

skrivas ned delvis vid varje årsbokslut. Nedskrivningen i sin tur ligger som en kostnad i 

resultaträkningen varför resultatet kommer att påverkas negativt. När en nedskrivning av goodwill är 

gjord kan bolaget aldrig skriva upp den igen. Om möjlighet till uppskrivning funnits hade vi kanske 

fått se en mer flexibel behandling av goodwill. 

 

Precis som Carl Grefberg uttryckte det i Balans så är alltså konstaterat att det sker få nedskrivningar, 

intressant nu är att förstå varför. Beror det på att reglerna är svåra att tillämpa, att bolagen medvetet 

vill "fuska", att revisorerna inte gör sitt jobb eller att det faktiskt är för dyrt att göra en rättvis 

bedömning av vad goodwill är värt. Ramverket (IFRS) kring värdering av goodwill i stora börsnoterade 
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företag är relativt nytt då reglerna är tillämpliga sedan 2005. Även om det hunnit gå några år sedan 

dessa infördes har det inte gått tillräckligt med tid för att till fullo göra en rättvis utvärdering. Inte 

förrän en hel konjunkturcykel passerat och efterdyningarna av denna observerats kan vi alltså göra 

en rättvis bedömning. Även om reglerna är komplexa har de personer som tolkar dem ofta lång 

erfarenhet av koncernredovisning samt är väl utbildade i ämnet. 

 

Är det då för dyrt att göra en rättvis bedömning av goodwillpostens värde och huruvida en 

nedskrivning behövs göras? Bolaget är den som i slutändan betalar alla kostnader kring värderingen. 

Dels för den interna värderingen som görs men även för revisorernas arvode som rimligtvis stiger ju 

mer tid som läggs ned på granskningen. Kostnaden för värderingen samt granskningen måste hela 

tiden sättas i relation till om kostnaden är rimlig. Självklart ska exempelvis revisorernas granskning 

vara komplett på så sätt att en ren revisionsberättelse kan signeras. Självklart ska även bolagets 

interna värdering av goodwill vara så pass komplett att den är riktig. Men det får inte gå till överdrift, 

någonstans måste vi se till vad som är rimligt. Just i fråga om immateriella tillgångar ligger det nära 

till hands att värderingen av tillgången är subjektiv. Med andra ord finns det svårigheter i att 

fastställa hur något verkligen är.  

 

Vi tycker även att för mycket fokus fastnat på de revisorer som granskar räkenskaperna när det 

egentliga ansvaret för upprättad årsredovisning ligger hos bolagets styrelse. Vi frågar oss vad det 

egentligen innebär att göra en revision och vad det är för ansvar som ligger hos påskrivande revisor 

efter att en revisionsberättelse är signad. Det huvudsakliga ansvaret för ett bolags årsredovisning 

ligger som sagt hos styrelsen. Det är bolaget och styrelsen självt som upprättar årsredovisningen och 

som tar fram de siffror som exempelvis en tillgång är värd. Sen kan det självklart förstås att det ska 

till mycket mod av en revisor att verkligen kräva en nedskrivning av en goodwillpost. Situation blir då 

mer en diskussion där revisorn å ena sidan, samt bolaget å andra sidan lägger fram sina ståndpunkter 

i frågan. Om bolaget bestämmer sig för att inte göra en nedskrivning av goodwillposten kan självklart 

inte revisorn kräva att bolaget ska ändra sig i frågan. Det som revisorn kan göra är antingen att lyfta 

frågan i ett mer informellt pm alternativt skriva en oren revisionsberättelse. Om vi ser till hur 

vekligheten fungerar är det sällan som en oren revisionsberättelse lämnas för de stora bolagen. Det 

ska som sagt mycket till för att det ska vara befogat.  

 

Studien har behandlat stora börsnoterade företag med en omsättning som överstiger 1 miljard euro. 

Vi vill därtill bara nämna att goodwillproblematiken även existerar bland koncerner som omsätter 

långt mindre. Även då går processen till på samma sätt, om än i mindre skala. Revisorn kan 

fortfarande inte kräva att en nedskrivning ska göras då ansvaret för upprättade räkenskaper ligger 



  
 

51 

 

hos bolaget självt. Det som revisorn kan göra är att lyfta frågan i ett möte med sin klient och därmed 

få bolaget att förstå och få upp ögonen för problematiken och det oriktiga i en felvärderad 

goodwillpost.  

 

 När det är fråga om en materiell tillgång är det enklare att bestämma värdet, det finns något fysiskt 

att faktiskt ta på. Ett anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar är det värde som tas upp i 

årets räkenskaper. Just när det gäller goodwill har reglerna tidigare varit sådana att årliga 

avskrivningar har gjorts. Som vi tidigare förklarat skrivs alltså inte goodwill av, istället görs varje år en 

nedskrivningsprövning som ska visa huruvida tillgången är i behov av att skrivas ned. Denna 

eventuella nedskrivning påverkar resultatet direkt i form av en kostnad. Det kan därför förstås att när 

det handlar om stora belopp kan detta ge stora konsekvenser för ett bolags resultat. Då bolag i de 

allra flesta fall vill visa positiva siffror i resultatet kan förstås att en nedskrivning av en stor 

goodwillpost i många fall inte är speciellt lockande.  

 

Med detta i åtanke kan även förstås att det krävs, ibland, enorma resurser för att fastställa goodwills 

värde. Det kan även förstås att det krävs enormt mycket av en revisor för att han eller hon ska kunna 

ifrågasätta en goodwillposts värde. Kostnads- och tidsåtgången för att bolaget ska bestämma en 

goodwillposts värde kan vara otroligt stor. För att revisorn i sin tur ska kunna göra samma 

bedömning kan förstås att även då behövs stora resurser. Det som revisorn då ser till blir istället om 

värderingen av goodwillposten är rimlig, och om bolagets värdering av denne är rimlig. Hur pass stor 

posten är i förhållande till de totala tillgångarna spelar såklart även det in.   

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att se hur US GAAP och IFRS förhåller sig till varandra och hur de olika reglerna 

kan påverka företagens koncernredovisning. Det skulle även vara intressant med en ännu bredare 

studie av samma slag som vi genomfört, där än fler företag finns representerade. Till sist kan nämnas 

att det vore intressant att se en genomgång av studien om tio år, möjligen kanske IFRS regler om 

nedskrivning tillämpas annorlunda då.  



  
 

52 

 

Referenslista 

 

Litteraturöversikt 

 

 Andersen H, Vetenskapsteori och metodlära, 1994, s 70, Studentlitteratur, Lund 

 Artsberg K, Redovisningsteori – policy och praxis, 2005, s 170 - 171, Liber, Malmö  

 Gregow T, Sveriges Rikes Lag 2006, Aktiebolagslag 3 § 9 kapitlet och 1 § 9 kapitlet, Nordstedts Juridik 

 Körner S, Wahlgren L, Statistisk dataanalys, 2000 s 187, s 189, s 225-228, Studentlitteratur, 

Lund 

 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, s 450 

 Moberg, K, Bolagsrevisorn, 2006, Norstedts Juridik AB, Stockholm 

 Sundgren, Nilsson, Nilsson, Internationell redovisning, 2009, s 12, s 41, Studentlitteratur, 

Lund 

 Wallén G, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2008 s 65 - 67, Studentlitteratur, Malmö 

 

Artiklar 

 

 Beuren I M, Hein N, Klann R C, Impact of the IFRS and US-GAAP on economic-financial indicators, 

Managerial Auditing Journal Vol. 23 No. 7, s 632-649, 2008 

 Bohlin H, Blanda inte ihop redovisning och naturvetenskap, Balans nr 10, 2009 

 Carrington T, Vad är revision?, Balans nr 11, 2009 

 Cornelius P, Juttmann K, De Veer R, Industry Cycles and the Performance of Buyout Founds, 2009 

 Drefeldt C, Den eviga fråga; vad är egentligen Goodwill?, Balans nr 12, 2009 

 Eisenhardt K M, Agency Theory, An Assessment and Review, 1989 

 Gauffin B, Thörnsten A, Nedskrivning av Goodwill, Balans nr 1, 2010 

 Gauffin B, Thörnsten A, Ny studie visar: Låga nedskrivningar av goodwill i svenska noterade bolag i 

finanskrisens spår, 2010 

 Gray S J, Linthicum C L, Street D L, Have 'European' and US GAAP measures of income and equity 

converged under IFRS? Evidence from European companies listed in the US, Accounting and Business 

Research, Vol. 39. No. 5, s 431-447, 2009 

 Grefberg C, Goodwill ligger kvar på missvisande hög nivå, Balans nr 8-9, 2009 

 Hirschey M, Richardson V J, Information content of accounting goodwill numbers,  Journal of 

Accounting and Public Policy 21, s 173–191, 2002 

 KPMG, IFRS compared to US GAAP: An overview, September 2010 

 Lambert R A, Contracting theory and accounting, Journal of Accounting and Economics 32, s 3-87, 

2001 

 Masters-Stout B, Costigan M L, Lovata L M, Goodwill impairments and chief executive 



  
 

53 

 

officer tenure, Critical Perspectives on Accounting 19, s 1370–1383, 2008 

 Petersen C, Plenborg T, How Do Firms Implement Impairment Tests of Goodwill?, ABACUS, Vol. 46, No. 

4, 2010 

 PwC, Finansiell rapportering – En genomgång av svenska börsbolags årsredovisningar 2007 

upprättade enligt IFRS, november 2008 

 PWC, IFRS and US GAAP – Similarities and differences, September 2010 

 Wickman-Parak B, Finns en typisk konjunkturcykel?, 2008 

 Wright P, Mukherji A, Kroll M, A reexamination of agency theory assumptions: extensions and 

extrapolations, 2001 

 

Elektroniska källor 

 

 Affärsvärlden, Branschindelning 

<http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/overview/overview.page> 

Hämtad 100914 

 Dagens Nyheter, artikel om finanskrisen 

<http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/varorna-som-blir-billigare-i-krisen-1.855673> 

Hämtad 101102 

 Financial Accounting Standards Board, fakta om US GAAP och FASB 

<http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495> Hämtad 101021 

 FAR, organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen, Revisor 

<http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340393&_dad=portal&_schema=PORTAL>  

Hämtad 20110104 

 FAR, organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen, Revision 

<http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340399&_dad=portal&_schema=PORTAL>  

Hämtad 20110104 

 The American Institute of Certified Public Accountants, fakta om IFRS och IASB 

<http://www.ifrs.com/ifrs_faqs.html> Hämtad 101021 

 Konjunkturinstitutet, information om Konjunkturinstitutet 

<http://www.konj.se/528.html> Hämtad 101021 

 Konjunkturinstitutet, Konjunkturterminologi 

<http://www.konj.se/download/18.70c52033121865b1398800099353/Konjunkturterminologi.pdf> 

Hämtad 101021 

 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget 2005 

<
http://www.konj.se/download/18.70c52033121865b13988000133208/December_2005.pdf>  

Hämtad 101101 

 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget 2009 

<http://www.konj.se/download/18.2c258249128ed055eaf80005554/Dec2009_rapport.pdf>  



  
 

54 

 

Hämtad 101101 

 Konjunkturinstitutet, Lönebildningsrapport 2009 

<http://www.konj.se/download/18.2c258249128ed055eaf80007791/LBR2009_web.pdf> 

Hämtad 101102 

 NASDAQ OMX, börslista 

<https://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/> Hämtad 101103 

 Nationalencyklopedin 2010, Bruttonationalprodukt 

<http://www.ne.se/lang/bruttonationalprodukt> Hämtad 101103 

 Nationalencyklopedin 2010, Goodwill 

<http://www.ne.se/lang/goodwill/184171> Hämtad 101103 

 Publikation av PriceWaterhouseCoopers 

<http://www.pwc.com/en_US/us/transaction-services/publications/ts-insights/assets/ts-insights-fr-

series-impairments.pdf> Hämtad 20101214 

 Statistiska Centralbyrån, Konjunktur 

<http://www.scb.se/Pages/PressRelease____249805.aspx> Hämtat 101101 

 U.S. Securities and Exchange Commission, Introduktion  

<http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml> Hämtad 20101112 

 U.S. Securities and Exchange Commission, Vägledning 

<http://www.sec.gov/rules/proposed/2008/33-8982.pdf> Hämtad 20101112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____249805.aspx


  
 

55 

 

 

Årsredovisningar 
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Företag listade på Large Cap Sverige 
ABB Ltd 
Alfa Laval 
Alliance Oil Company 
Assa Abloy 
AstraZeneca 
Atlas Copco 
Autoliv Inc 
Axfood 
Boliden 
Electrolux 
Elekta 
Ericsson 
Getinge 
Hakon Invest 
Hennes & Mauritz 
Hexagon 
Holmen  
Husqvarna 
Lindab International 
Lundin Mining 
Lundin Petroleum 
Meda 
Millicom International Cellular 
Modern Times Group 
NCC 
Oriflame Cosmetics 
Saab 
Sandvik 
SCA 
Scania 
Seco Tools 
Securitas 
Skanska 
SKF 
SSAB 
Stora Enso 
Swedish Match 
Tele2 
TeliaSonera 
Tieto Corporation 
Trelleborg 
Volvo 
 
Företag listade på Large Cap Finland 
Cargotec 
Elisa 

 

Fiskars 
Fortum 
Kemira 
Kesko 
Kone 
Konecranes 
Metso 
Neste Oil 
Nokia 
Nokian Renkaat 
Nokia Uudet 
Orion 
Outokumpu 
Outotec 
Pöyry 
Rautaruukki 
Sanoma Plc 
Stockmann 
Stora Enso 
TeliaSonera FDR 
Tieto Corporation 
UMP-Kymmene 
Uponor 
Wärtsilä 
YIT-Yhtymä 
 
Företag listade på Large Cap Danmark 
A.P. Møller - Mærsk  
Carlsberg 
Chr. Hansen Holding 
Coloplast 
D/S Norden 
Danisco 
DVS 
FLSmidth & Co 
G4S 
Genmab 
H. Lundbeck 
Københavns Lufthavne 
 NKT Holding 
Novo Nordisk 
Novozymes 
Rockwool International 
TDC 
TORM 
Vestas Wind System 
William Demant Holding 



  
 

 

 

BILAGA 
 

Sammanställning 
 

OMX Köpenhamn Large Cap 

 
A.P. Moller-

Maersk 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 12,4 2,5 0,1 1,23 7,10 

      

VD-byte 0 0 1 0 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Börskurs  -19,3 0,2 -47,3 30,3 

      

Nettoresultatet  -19,9 15,3 -5,5 -131,1 

            

Carlsberg 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 1,64 0,6 0,04 0 0 

      

VD-byte 0 0 1 0 0 

      

Bransch Dagligvaror Dagligvaror Dagligvaror Dagligvaror Dagligvaror 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Börskurs  68,0 10,5 -65,8 124,2 

      

Nettoresultatet  58,4 19,5 23,0 30,5 

            

DSV 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0,3 0 

      

VD-byte 0 0 0 1 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG E&Y 

      

Börskurs  33,9 5,6 -48,2 66,4 

      

Nettoresultatet  3,3 54,9 10,7 -84,5 

            



  
 

 

 

FLSmidth & Co 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

VD-byte 0 0 0 0 0 

      

Bransch Material Material Material Material Material 

      

Revisionsbyrå Deloitte Deloitte Deloitte Deloitte Deloitte 

      

Börskurs  94,6 44,6 -65,1 102,8 

      

Nettoresultatet  137,8 14,3 17,1 9,8 

            

G4S 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

VD-byte 0 0 0 0 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Börskurs  5,6 12,0 -34,8 42,8 

      

Nettoresultatet  21,2 45,7 3,0 32,9 

            

Genmab 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 1 

      

VD-byte 0 0 0 0 0 

      

Bransch Hälsovård Hälsovård Hälsovård Hälsovård Hälsovård 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Börskurs  183,6 -18,7 -34,3 -59,6 

      

Nettoresultatet  -11,3 12,5 51,5 -4,7 

            

H.Lundbeck 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

VD-byte 0 0 0 1 0 

      

Bransch Hälsovård Hälsovård Hälsovård Hälsovård Hälsovård 

      

Revisionsbyrå Deloitte Deloitte Deloitte Deloitte Deloitte 



  
 

 

 

      

Börskurs  20,2 -11,4 -20,3 -13,9 

      

Nettoresultatet  -29,7 69,9 -11,6 20,7 

 

NKT Holding 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0,7 0 0 0 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  71,1 -9,9 -76,5 175,2 

      

Nettoresultat  67,3 35,9 -50,7 -41,2 

           

Novo 
nordisk 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

Bransch Hälsovård Hälsovård Hälsovård Hälsovård Hälsovård 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  32,9 41,8 -18,7 22,5 

      

Nettoresultat  10 32,1 13,2 11,6 

           

Novozymes 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 4,1 2,4 0 

      

Bransch Material Material Material Material Material 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  42,5 19,1 -27,8 29,2 



  
 

 

 

      

Nettoresultat  7,1 301,2 -70,9 12,4 

           

Rockwool 

Internat. 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 5,4 0 1 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young 

      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  46,9 33,5 -75,2 108,1 

      

Nettoresultat  60,8 112,6 -47,6 -67,6 

           

TDC 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0,42 9,2 3,7 0,1 

      

Bransch Telekom Telekom Telekom Telekom Telekom 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Vd-byte 0 0 1 1 0 

      

Börskurs  -44,2 31,6 -15,9 4,9 

      

Nettoresultat  -53,8 137,2 -93,2 327,8 

           

Torm 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

Bransch Energi Energi Energi Energi Energi 

      

Revisionsbyrå Deloitte Deloitte Deloitte Deloitte Deloitte 

      

Vd-byte 0 0 0 1 0 

      

Börskurs  23,2 -4,4 -68,2 -10,5 

      

Nettoresultat  -21,6 237,6 -54,4 -104,8 



  
 

 

 

           

Vestas Wind 
System 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  125 135,9 -45 4,4 

      

Nettoresultat  157,8 162,2 75,6 13,3 

           

William 

Demant 
Holding 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

Bransch Hälsovård Hälsovård Hälsovård Hälsovård Hälsovård 

      

Revisionsbyrå Deloitte Deloitte Deloitte Deloitte Deloitte 

      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  31,4 2,8 -53,8 79,6 

      

Nettoresultat  13,9 -0,7 -23,7 16,5 

           

 

 



  
 

 

 

OMX Helsingfors Large Cap 

 

 
Cargotec 2005 2006 2007 2008 2009 

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Vd-byte 0 1 0 0 0 

      

Börskurs  41,6 -23,7 -75,6 150,1 

      

Nettoresultat  21,6 -16,7 -12,7 -94,1 

           

Elisa 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

Bransch Telekom Telekom Telekom Telekom Telekom 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  31,7 1,9 -41,2 29,3 

      

Nettoresultat  -9,2 36,5 -19,7 0 

           

Fiskars 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 25,6 0 0 0 0 

      

Bransch Sällanköp Sällanköp Sällanköp Sällanköp Sällanköp 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Vd-byte 0 0 1 0 0 

      

      

Börskurs  27,7 8,5 -47,8 53 

      



  
 

 

 

Nettoresultat  7,7 65 -55,4 69,7 

           

Fortum 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

Bransch Kraftförsörj Kraftförsörj Kraftförsörj Kraftförsörj Kraftförsörj 

      

Revisionsbyrå PwC Deloitte Deloitte Deloitte Deloitte 

      

Vd-byte 0 0 0 0 1 

      

Börskurs  36,5 42,5 -53,2 31,6 

      

Nettoresultat  19,7 43,6 -0,7 -15,4 

           

Kemira 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

Bransch Material Material Material Material Material 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Vd-byte 0 0 1 0 0 

      

Börskurs  26,5 -15,5 -60,4 100,5 

      

Nettoresultat  31,5 -43,8 -97,3 465 

           

Kesko 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 11,9 6 0 32,1 0 

      

Bransch Dagligvaror Dagligvaror Dagligvaror Dagligvaror Dagligvaror 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  65,6 -4,9 -54,6 34,7 

      

Nettoresultat  100,5 -19 -21,7 -44,2 

           

Kone 2005 2006 2007 2008 2009 



  
 

 

 

      

Nedskrivning 0 0,5 2 0 0,3 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Vd-byte 0 1 0 0 0 

      

Börskurs  26,7 12,8 -39 104,9 

      

Nettoresultat  89 -23,1 131,9 11,6 

           

Konecranes 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0,4 0 0,3 4,9 

      

Revisionsbyrå Deloitte Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young 
      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 
      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  113,1 6,3 -48,9 58,2 

      

Nettoresultat  184,5 88,3 29 -62,5 

           

Metso 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  66,3 -2,9 -78,3 203,7 

      

Nettoresultat  73 -6,3 1,6 -61,3 

           

Neste Oil 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 82,5 0 0 0 0 

      



  
 

 

 

Bransch Energi Energi Energi Energi Energi 

      

Revisionsbyrå PwC PwC Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young 

      

Vd-byte 0 0 0 1 0 

      

Börskurs  -2,8 3,9 -57,5 21,2 

      

Nettoresultat  -5,1 -8,8 -82,6 122,8 

           

Nokia 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 14,9 

      

Bransch IT IT IT IT IT 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Vd-byte 0 1 0 0 0 

      

Börskurs  1,2 69,7 -60 -15,9 

      

Nettoresultat  19,1 67,3 -44,6 -77,7 

           

Nokian 
Reenkat 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

Bransch Sällanköp Sällanköp Sällanköp Sällanköp Sällanköp 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  45,1 55,7 -69,2 129,7 

      

Nettoresultat  30,5 57,4 -17,2 -58,3 

           

Tieto 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 8,6 0 0 

      

Bransch IT IT IT IT IT 

      



  
 

 

 

Revisionsbyrå Ernst&Young PwC PwC PwC PwC 

      

Vd-byte 0 1 1 0 0 

      

Börskurs  -24,3 -34 -41 75,4 

      

Nettoresultat  -36 -135,7 294 -8,9 

           

 
            

OutoKumpu 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 1,24 0 

      

VD-byte 0 0 0 0 0 

      

Bransch Material Material Material Material Material 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Börskurs  139,0 -29,3 -68,3 72,9 

      

Nettoresultatet  165,3 -33,4 -129,5 -77,8 

      

Pöyry 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

VD-byte 0 0 0 1 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Börskurs  49,3 29,8 -50,7 46,8 

      

Nettoresultatet  32,3 51,7 37,5 -90,0 

            

Sanoma Plc 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0,05 

      

VD-byte 0 0 0 0 0 

      

Bransch Sällanköp Sällanköp Sällanköp Sällanköp Sällanköp 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Börskurs  7,1 -6,8 -55,0 78,1 



  
 

 

 

      

Nettoresultatet    -51,0 -11,3 

            

Stockmann 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

VD-byte 0 0 0 0 0 

      

Bransch Sällanköp Sällanköp Sällanköp Sällanköp Sällanköp 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Börskurs  13,0 -19,3 -67,5 100,9 

      

Nettoresultatet  36,2 -26,6 -49,2 38,1 

            

UPM-

Kymmene 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 23,1 0 0 

      

VD-byte 0 0 0 0 0 

      

Bransch Material Material Material Material Material 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Börskurs  15,1 -27,5 -36,2 -5,7 

      

Nettoresultatet  29,5 -76,1 108,6 -206,5 

            

Uponor 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

VD-byte 0 0 0 1 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Börskurs  58,2 -39,5 -56,8 101,6 

      

Nettoresultatet  16,7 5,6 -28,9 -84,1 

            

Wärtsilä 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0,7 

      

VD-byte 0 0 0 0 0 



  
 

 

 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Börskurs  62,2 28,5 -61,1 38,4 

      

Nettoresultatet  111,4 -24,9 46,8 1,8 

            

YIT-Yhtymä 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

VD-byte 0 0 0 1 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Börskurs  15,9 -28,5 -69,2 212,5 

      

Nettoresultatet  10,4 30,0 -41,1 -50,7 

            

 

 



  
 

 

 

OMX Stockholm Large Cap 

 
 

ABB Ltd 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 2,8 0 0 

      

VD-byte 0 0 0 1 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young 

      

Börskurs  61,7 51,4 -36,5 17,6 

      

Nettoresultatet  89,1 170,3 -17,0 -7,0 

            

Alfa Laval 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

VD-byte 0 0 0 0 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young 

      

Börskurs  83,6 16,7 -27,8 51,9 

      

Nettoresultatet  116,1 91,9 17,2 -29,6 

            

Alliance Oil 
Company 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 1,8 0 

      

VD-byte 0 0 0 1 0 

      

Bransch Energi Energi Energi Energi Energi 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Börskurs  52,8 -42,6 -43,1 115,6 

      

Nettoresultatet  129,8 -1,1 53,8 650,5 

            

Assa Abloy 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0,3 0 



  
 

 

 

      

VD-byte 0 0 0 0 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Börskurs  18,6 -13,0 -31,0 57,3 

      

Nettoresultatet  -32,8 91,8 -27,6 9,06 

            

AstraZeneca 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0,04 0 

      

VD-byte 0 1 0 0 0 

      

Bransch Hälsovård Hälsovård Hälsovård Hälsovård Hälsovård 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Börskurs  4,8 -23,9 10,4 7,9 

      

Nettoresultatet  -10,0 0,1 -19,3 -22,6 

            

Atlas Copco 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

VD-byte 0 0 0 0 1 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Börskurs  36,9 -4,4 -32,6 57,1 

      

Nettoresultatet  133,6 -51,4 36,4 -38,4 

            

Autoliv 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

VD-byte 0 0 1 0 0 

      

Bransch Sällanköp Sällanköp Sällanköp Sällanköp Sällanköp 

      

Revisionsbyrå Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young 

      

Börskurs  16,2 -16,2 -54,8 101,6 

           

Nettoresultatet  37,5 -28,4 -42,8 -92,3 



  
 

 

 

            

Axfood 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

VD-byte 0 0 0 0 0 

      

Bransch Dagligvaror Dagligvaror Dagligvaror Dagligvaror Dagligvaror 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Börskurs  26,1 -5,4 -37,0 27,4 

      

Nettoresultatet  24,9 -8,3 -5,6 7,6 

            

Boliden 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

VD-byte 0 0 1 0 0 

      

Bransch Material Material Material Material Material 

      

Revisionsbyrå Deloitte Deloitte Deloitte Deloitte Ernst&Young 

      

Börskurs  167,7 -49,4 -78,1 417,4 

      

Nettoresultatet  206,4 -39,6 -75,3 167,5 

            

Electrolux 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0,14 0 

      

VD-byte 0 0 0 0 0 

      

Bransch Sällanköp Sällanköp Sällanköp Sällanköp Sällanköp 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Börskurs  29,3 -6,2 -38,5 150,9 

      

Nettoresultatet  118,2 -24,0 -46,2 50,6 

            

Ericsson 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

VD-byte 0 0 0 0 1 

      

Bransch IT IT IT IT IT 

      



  
 

 

 

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Börskurs  1,8 -45,4 -22,9 12,1 

      

Nettoresultatet  8,1 -16,3 -47,3 -64,6 

            

Getinge 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

VD-byte 0 0 0 0 0 

      

Bransch Hälsovård Hälsovård Hälsovård Hälsovård Hälsovård 

      

Revisionsbyrå Deloitte Deloitte Deloitte PwC PwC 

      

Börskurs  44,3 9,8 -44,3 45,8 

      

Nettoresultatet  9,5 -2,1 23,5 25,7 

            

Hakon Invest 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

VD-byte 0 0 0 0 0 

      

Bransch Dagligvaror Dagligvaror Dagligvaror Dagligvaror Dagligvaror 

      

Revisionsbyrå Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young 

      

Börskurs  66,8 -15,1 -32,6 25,2 

      

Nettoresultatet  57,7 -9,8 -20,2 -8,2 

            

Hexagon 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

VD-byte 0 0 0 0 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young 

      

Börskurs  30,4 43,7 -70,6 179,0 

      

Nettoresultatet  107,1 41,5 2,7 -32,5 

            

Holmen 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 100 0 0 



  
 

 

 

      

VD-byte 0 0 0 0 0 

      

Bransch Material Material Material Material Material 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Börskurs  17,1 -22,0 -19,4 -5,4 

      

Nettoresultatet  16,2 3,2 -57,3 56,7 

            

Husqvarna 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

VD-byte 0 0 0 1 0 

      

Bransch Sällanköp Sällanköp Sällanköp Sällanköp Sällanköp 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Börskurs   -4,5 -42,2 40,8 

      

Nettoresultatet  13,5 9,3 -36,7 -29,9 

            

Lindab 

International 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

VD-byte 0 0 0 1 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young Ernst&Young 

      

Börskurs   13,3 -67,1 51,6 

      

Nettoresultatet  66,7 54,0 -19,8 -95,3 

            

Lundin 

Petroleum 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 99,4 

      

VD-byte 0 0 0 0 0 

      

Bransch Energi Energi Energi Energi Energi 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      



  
 

 

 

Börskurs  -7,2 -13,5 -39,3 38,0 

      

Nettoresultatet  -20,1 19,9 -67,4 -1 321,4 

 

 
Millicom 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 2,6 0 0 0,5 0 

      

Bransch Telekom Telekom Telekom Telekom Telekom 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Vd-byte 0 0 0 0 1 

      

Börskurs  101 77,3 -53,5 53,2 

      

Nettoresultat  399,1 344,4 -43,1 98,8 

           

Modern 
Times 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0,03 1,6 0 0,9 37,9 

      

Bransch Sällanköp Sällanköp Sällanköp Sällanköp Sällanköp 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  40,9 2,9 -64 117 

      

Nettoresultat  26,5 -4,7 105 -168,6 

           

NCC 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 4,3 1,1 4,6 1,5 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG PwC PwC 

      

Vd-byte 0 0 1 0 0 

      



  
 

 

 

Börskurs  29,5 -25,5 -66,2 151,6 

      

Nettoresultat  43,9 31,9 -19,2 -30,7 

           

Oriflame 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

Bransch Dagligvaror Dagligvaror Dagligvaror Dagligvaror Dagligvaror 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  21,5 49,6 -46,6 94,3 

      

Nettoresultat  -4 -1,6 35,2 -19,4 

           

SAAB 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0,4 0 2,5 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå 
Ernst&Youn

g 
Ernst&Youn

g 
Ernst&Youn

g 
Ernst&Youn

g 
Ernst&Youn

g 

      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  25,5 -38,8 -46,5 70,4 

      

Nettoresultat  12,3 44,1 -112,5 388,8 

           

Sandvik 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0,7 0 0 1,4 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  31,5 15,6 -56 76,7 

      



  
 

 

 

Nettoresultat  26,8 18,3 -18,3 -133,1 

           

SCA 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

Bransch Material Material Material Material Material 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Vd-byte 0 0 1 0 0 

      

Börskurs  23,2 -5,6 -43,2 46,8 

      

Nettoresultat  1104,2 31 -21,8 -13,7 

           

Scania 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 1 0,2 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG 
Ernst&Youn

g 
Ernst&Youn

g 
Ernst&Youn

g 

      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  67,5 34,9 -48,6 23,9 

      

Nettoresultat  27,3 44 3,9 -87,3 

           

Seco Tools 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  33,5 5 -45,8 44 

      

Nettoresultat  11,4 16,5 -12,5 -81,9 

           



  
 

 

 

Securitas 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0,3 2,5 0 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Vd-byte 0 0 1 0 0 

      

Börskurs  13,9 -15,1 -13,5 9,5 

      

Nettoresultat  -68,6 -38,3 341,4 -8,7 

           

Skanska 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 2,5 0 0,2 0 4,5 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Vd-byte 0 0 0 1 0 

      

Börskurs  9 -8,3 -38,5 62,1 

      

Nettoresultat  -6 12,7 -23,4 14,9 

           

SKF 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 2 7,1 0,5 1,2 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  14,2 -7,6 -28,2 64,3 

      

Nettoresultat  22,9 7,6 -0,5 -64 

           

SSAB 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 



  
 

 

 

      

Bransch Material Material Material Material Material 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Vd-byte 0 1 0 0 0 

      

Börskurs  72,5 13,2 -60,8 79,1 

      

Nettoresultat  6,7 7,9 49,4 -114,4 

           

Swedish 

Match 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 1,9 0 0 0 0 

      

Bransch Dagligvaror Dagligvaror Dagligvaror Dagligvaror Dagligvaror 

      

Revisionsbyrå KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG 

      

Vd-byte 0 0 0 1 0 

      

Börskurs  35,9 22,9 -27,3 39,8 

      

Nettoresultat  31,2 -11,8 10 39,1 

           

Tele2 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 1 14,7 8 10,6 3,6 

      

Bransch Telekom Telekom Telekom Telekom Telekom 

      

Revisionsbyrå Deloitte Deloitte Deloitte Deloitte Deloitte 

      

Vd-byte 0 0 0 1 0 

      

Börskurs  14,5 31,1 -48,3 64,5 

      

Nettoresultat  -202,7 87,4 668,9 167,8 

           

TeliaSonera 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0,008 0,014 0 0,005 

      

Bransch Telekom Telekom Telekom Telekom Telekom 



  
 

 

 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Vd-byte 0 0 1 0 0 

      

Börskurs  34,6 4,3 -35,7 33,3 

      

Nettoresultat  40,8 5,3 5,6 -0,8 

           

Trelleborg 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 1,7 0,6 0 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  3,8 -17,1 -64,4 144,5 

      

Nettoresultat  -35,2 11 -130,5 262,4 

           

Volvo 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Nedskrivning 0 0 0 0 0 

      

Bransch Industri Industri Industri Industri Industri 

      

Revisionsbyrå PwC PwC PwC PwC PwC 

      

Vd-byte 0 0 0 0 0 

      

Börskurs  27,1 19,7 -61 45,3 

      

Nettoresultat  24,5 -7,9 -33,4 -246,6 

           

 
 

 

 

 
 

 


