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Abstract 
Background and problem: As an effect of Sweden's membership in EU, an 

harmonization of accounting rules in Sweden has taken place. One of the changes is how 

group companies now recognizes goodwill. In previous regulations, goodwill was written 

off over a five year period. With the introduction of the IAS regulation, goodwill no 

longer has a definite lifespan, instead goodwill is tested annually for impairment. The 

valuation of goodwill is based on future projections and forecasts, which always contains 

some uncertainty. 

 

Given that goodwill no longer has a definite lifespan, goodwill has become an 

increasingly important part of company's balance sheet. Eniro is one of the extreme cases. 

For fiscal year 2008, Eniro reported total assets of 16.620 msek of which 11.374 msek is 

goodwill. When goodwill comprise a material amount of the company's total assets, an 

error in the valuation may cause huge financial impact. Since the valuation of goodwill is 

based on forecasts, there is a flexibility that could be used for personal gain. 

 

This paper examines whether there is a relationship between goodwill impairment and the 

factors company size, variable remuneration for the CEO and the CEO tenure. 

 

Purpose: The purpose of this paper is to examine whether incentives affect companies to 

take advantage of the flexibility in the recognition of goodwill. 

 

Methodology: To fulfill the purpose of this paper a quantitative method has been 

applied. Data only from companies listed on Stockholm Nasdaq OMX Large Cap and 

Mid Cap has been used. Data were collected from annual reports between fiscal years 

2005-2008.  

 

Results and conclusions: This paper find that companies with newly elected CEO's 

impair goodwill more often then their senior counterparts. The empirical material shows 

that newly elected CEO's impairments is of a lower value then their senior counterparts. 

A result that can be explained by the big variance of their impairments. This paper also 

finds that company size has an effect on how often and how much goodwill is impaired. 

A relationship that also has been proven by previous research. This paper find that CEO's 

have incentives to manipulate results because during almost all fiscal years there where 

some kind of variable remuneration. 
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IV 

Sammanfattning 
 

Bakgrund och problem: En harmonisering inom redovisningsområdet i Sverige har 

skett, bland annat på grund av Sveriges inträde i EU. En av förändringarna är sättet 

koncerner numera redovisar goodwill. Under tidigare reglering skrevs goodwill av under 

en femårsperiod. I och med införandet av IAS förordningen har goodwill inte längre 

någon bestämd livslängd och testas istället årligen om nedskrivningsbehov föreligger. 

Värderingen av goodwill baseras på framtida prognoser, vilka alltid innehåller en viss 

osäkerhet. 

 

På grund av att goodwill inte längre har en bestämd livslängd utgör goodwillposten en 

allt större del av företags balansräkning. Eniro är ett av de mer extrema fallen. För 

räkenskapsåret 2008 redovisar Eniro totala tillgångar på 16.620 msek varav 11.374 msek 

är goodwill. När goodwill är en så stor del av företags totala tillgångar kan en 

felvärdering få ödestiga konsekvenser. Då värderingen av goodwill baseras på prognoser 

finns det en flexibilitet som skulle kunna nyttjas för personlig vinning. 

 

Studien undersöker om det finns ett samband mellan goodwillnedskrivningar och  

faktorerna företagsstorlek, rörlig ersättning till verkställande direktör samt om 

verkställande direktör är nytillsatt. 

 

Syfte: Syftet med studien är att studera om olika incitament påverkar företag att utnyttja 

flexibiliteten i redovisningen av goodwill. 

 

Metod: För att uppfylla syftet med studien har en kvantitativ metod tillämpats. Företag 

noterade på Stockholm Nasdaq OMX Large Cap och Mid Cap har behandlats. Datan om 

företagen har samlats in från företagens årsredovisningar räkenskapsåren 2005-2008.  

 

Resultat och slutsatser: Studien visar att nytillsatta verkställande direktörer oftare 

skriver ner goodwill än ej nytillsatta verkställande direktörer. Nytillsatta verkställande 

direktörer skriver dock ner goodwill med en lägre summa än ej nytillsatta verkställande 

direktörer. Resultatet förklaras med den höga variansen för nedskrivningarna gjorda av ej 

nytillsatta verkställande direktörer. Studien finner att stora företag oftare skriver ner 

goodwill och att nedskrivningarna är av ett högre värde än mindre företag. Ett resultat 

som finner stöd av tidigare forskning. Studien visar även att det finns incitament för 

verkställande direktörer under nästan samtliga räkenskapsår i studiens urval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: IAS 36, designad redovisning, goodwillnedskrivningar, incitament  
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Definitioner 
 

Nytillsatt VD - VD som har varit på sin post mindre än två år. 

 

Stockholm Nasdaq OMX Large Cap - aktielista där bolag med ett börsvärde som 

överstiger en miljard Euro. 

  

Stockholm Nasdaq OMX Mid Cap - aktielista där bolag med ett börsvärde mellan 150 

miljoner Euro och en miljard Euro.  
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1 Inledning 
Det första kapitlet inleder med att beskriva bakgrunden till det forskningsproblem studien 

behandlar. Kapitlet fortsätter med en problemdiskussion som tillsammans med 

problembakgrunden mynnar ut i en problemformulering. Studiens syfte och avgränsningar 

avslutar kapitlet. 

1.1 Problembakgrund 

 

Redovisning har traditionellt setts som ett verktyg för ägarna av företag att mäta hur VD 

och styrelse sköter sitt jobb. Redovisningsekonomen skall vara saklig genom att tillämpa 

god redovisningssed. Revision uppstod som en fristående funktion för att säkerställa 

redovisningens korrekthet i de finansiella rapporterna. En funktion som kan intyga för 

företagets intressenter att det som står i de finansiella rapporterna stämmer. Revision 

uppkom även som en följd av att förståelsen ökade över hur komplex redovisningen är, i 

och med redovisningens komplexa värderings och periodiseringsfrågor. (Johnsson, 

Häckner & Wallerstedt, 2005)  

 

Under en längre period har det pågått en harmonisering inom redovisningsområdet i 

Sverige, på grund av Sveriges inträde i EU. Ett antal förändringar har skett på 

redovisningsområdet i Sverige på grund av harmoniseringen. Bland annat har 

förändringarna inneburit en förändrad redovisning av goodwill. I och med införandet av 

IAS förordningen skall från och med räkenskapsåret 2005, goodwill nedskrivningsprövas 

på årlig basis. Före räkenskapsåret 2005 värderades goodwill till anskaffningsvärde och 

skrevs av under en maximal tid på 5 år. I och med IAS 36 har inte längre goodwill någon 

bestämd livslängd. Det har gjort att goodwillposterna har blivit en allt större del av 

företags tillgångar.  

 

I och med den världsomspännande lågkonjunkturen i kölvattnet av finanskrisen har 

goodwillnedskrivningar blivit en het potatis i media. Revisionsbolaget Ernst & Young 

uttalar sig enligt följande angående goodwillposterna i lågkonjunkturen; ” Som 

marknaden är i nuläget kommer goodwillvärden att bli mer känsliga för 

värdefluktuationer och kan behöva skrivas ned, vilket kan få negativa effekter på 

marknadens förtroende för företaget.” (Nabizadeh, 2009). 

 

I och med att goodwill på årlig basis skall prövas för nedskrivningsbehov uppstår ett 

värderingsproblem. Goodwill skall representera ägarnas framtida förväntade avkastning 

på de förvärv som posten goodwill består av. Då framtida avkastning måste 

prognostiserat finns det alltid en osäkerhet, eftersom prognoser bygger på ett antal 

antaganden och subjektiva bedömningar. (Balans, 2009) Lorentzon och Ekberg (2007) 

skriver; ”En del menar därför att tolkningsutrymmet inte bara kan leda till olikartad 

tillämpning utan att det också kan utgöra incitament för företagsledningen att försöka 

framstå i bättre dager.”  

 

Företeelsen goodwill har debatterats i många länder världen över. Trots att många försök 

gjorts för att hitta en internationellt accepterad standard saknas det fortfarande en 
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standard som reglerar behandlingen av goodwill internationellt. Goodwill redovisningen 

är ett stort problem som måste lösas. Seetharaman et al. (2004) sträcker sig så långt som 

att säga att goodwill är den mest kontroversiella posten i den moderna redovisningen. De  

är av åsikten att även revisorerna är rädda för goodwill i synnerhet och för immateriella 

tillgångar i allmänhet. Den slappa attityden till goodwillredovisning under de senaste åren 

har uppmuntrat företag att välja det redovisningssätt som ger det önskade resultatet. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Problemet med växande goodwillposter visar sig tydligt på den svenska börsen. Det finns 

ett antal bolag som har goodwillposter som är mycket större än bolagets egna kapital. Ett 

av de mer extrema fallen är Eniro.  

 

Företagets totala tillgångar uppgår till 16.620 msek varav 14.270 kan hänföras till 

immateriella tillgångar. Av de immateriella tillgångarna är 11.374 msek goodwill. Det 

betyder att Eniros totala tillgångar till cirka 70 procent består av goodwill.  Om vi ser på 

företagets egna kapital och skulder har Eniro 2.214 msek i eget kapital och resterande 

värde hänvisas till skulder. Goodwillposten är alltså nästan sex gånger så stor som 

företagets egna kapital. (Eniro, 2008) Då nästan samtliga Eniros tillgångar består av 

goodwill skulle stora nedskrivningar av goodwillposten påverka balansomslutningen i 

mycket hög grad. Figur 1.1 illustrerar Eniros balansräkning. 

 
Figur 1.1 Balansräkning Eniro 

 
 

Eniro redovisar för verksamhetsåret 2008 ett årsresultat på -318 msek. Eniro skrev ner sin 

goodwillpost under samma räkenskapsår med 913 msek. (Eniro, 2008) 

Goodwillnedskrivningar påverkar årets resultaträkning och är en bidragande del till 

varför företaget visar negativa siffror vid årets slut. 

11374

5246

2214

14406

Tillgångar Eget kapital & skulder

Balansräkning Eniro

Goodwill Övriga Tillgångar Eget kapital Skulder
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Exemplet med Eniro visar klart och tydligt att stora goodwillposter förekommer bland 

noterade bolag. Då goodwillposten utgör en så stor del av företagets totala tillgångar får 

en nedskrivning stora konsekvenser för både koncernens resultaträkning och 

balansräkning. Värderingen av goodwill baseras på prognoser över framtiden. Prognoser 

innehåller alltid ett visst mått av osäkerhet då de baseras på subjektiva bedömningar. 

Denna metod öppnar för en flexibilitet då bedömningarna är svåra att kontrollera.  

  

När goodwillposterna växer i företagen blir effekten desto större vid en felaktig värdering 

av dem. Då värderingen är baserad på prognoser finns alltid ett mått av osäkerhet och 

subjektiva bedömningar som öppnar för olika tolkningar. Då det även förekommer 

incitament för företagens ledande befattningshavare att vinkla redovisningen, skapar det 

en osäkerhet för intressenterna i bedömningen av företags goodwillpost.  

  

Det finns ett antal incitament för företag att både manipulera sin redovisning och därmed 

även värderingen av goodwill. Genom att vinkla sin redovisning kan företag uppnå ett 

antal fördelar. Watts och Zimmerman (1978) skriver att företag har många incitament till 

att hålla nere sitt redovisade resultat. Bland annat kan företag genom att håller ner 

vinsterna undkomma politisk uppmärksamhet som i framtiden skulle kunna innebära en 

hårdare skattelagstiftning.  

 

Även för bolagens verkställande direktör finns det förutsättningar som gör att det finns 

incitament för att vinkla redovisningen. Carson och Bathala (1997) skriver att VD:ns 

ersättning spelar en stor roll för chefernas incitament för att vidta resultatutjämnande 

åtgärder. När VD:ns lön är knutet till aktiepriset tjänar VD:n på att hålla aktiepriset högt.  

  

Det finns mycket forskning som pekar på att big bath accounting förekommer när en ny 

VD tillsätts. Schilt (1993) skriver att fenomenet "big bath accounting" förekommer oftast 

då verkställande direktören är nytillsatt. Genom att VD:n gör ett "big bath" och gör av- 

och nedskrivningar i början av sin tillträdesperiod, ger VD:n goda förutsättningar för ett 

högre resultat i framtiden. Det finns även forskning som visar på att big bath accounting 

även förekommer i Sverige (Ghasemi och Karnefors, 2009). Det finns även internationell 

forskning som tyder på att nedskrivning av goodwillposten är en post som kan användas i 

earnings management syfte (Jordan och Clark, 2005; Masters-Stout et al., 2008). 

Forskning som behandlar hur goodwillnedskrivningar används i earnings management 

syfte hos företag i Sverige, lyser dock med sin frånvaro. Denna studie ämnar att fylla 

detta tomrum.  

  

Det finns en del forskning som menar att företagsstorlek har en betydelse när man pratar 

om designed accounting och earnings management (Watts & Zimmerman 1978; 

Moses,1987). Författarna menar att stora företag har mer att tjäna på att hålla resultatet 

nere. Elliot och Shaw (1998) är inne på samma bana och visar att big bath accounting 

används flitigare av stora företag i motsvarighet till mindre företag. Sevin och Shroeder 

(2005) testar om företags behandling av goodwillnedskrivningar skiljer sig åt beroende 

på storleken på företagen. De finner, i motsats till tidigare forskning, att mindre företag 

gjorde större goodwillnedskrivningar än större företag. Något som de menar bland annat 
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kan bero på att det helt enkelt inte gick så bra för de stora företagen under den studerade 

tidsperioden.  

  

Ett problem med Sevin och Shroeder (2005) är att den valda tidsperioden endast är, före 

goodwillnedskrivningar var möjligt 2001 och 2002 när de amerikanska 

redovisningsprinciperna förändrades och gjorde goodwillnedskrivningar möjliga. Vår 

studie undersöker en längre tidsperiod efter regelförändringen i Sverige och blir då inte 

lika känslig för fluktuationer i företags resultat. Detta var en anledning Sevin och 

Shroeder (2005) menade kunde förklara deras studies motstridiga resultat i jämförelse 

med tidigare forskning.  

  

Inom litteratur rörande designed accounting framgår det tydligt att lönesystemet för 

ledande befattningshavare är ett viktigt incitament för resultatmanipulation. Det finns ett 

antal studier som tyder på detta samband (Healy 1985; Moses, 1987; Holtausen et al. 

1995; Carson och Bathala 1997; Guidry et al. 1999; Grant et al. 2009). Vi finner dock 

ingen forskning som behandlar resultatmanipulation i form av nedskrivningar av 

goodwillposten och lönesystem på den svenska marknaden. Då lönesystemet för ledande 

befattningshavare är ett tydligt incitament för resultatmanipulation, anser vi att det är 

högst aktuellt att studera om denna faktor även är viktig för företag noterade på den 

svenska börsen. 

1.3 Problemformulering 

 

Problembakgrunden och problemdiskussionen har mynnat ut i följande frågeställningar. 

 

Utnyttjas flexibiliteten i redovisningen av goodwill vid byte av verkställande direktör? 

För att besvara frågan kommer vi att studera: 

 Storleken på goodwillnedskrivningarna 

 Hur ofta nedskrivning av goodwill sker 

Påverkar företags storlek utnyttjandet av flexibiliteten i redovisningen av goodwill? 

För att besvara frågan kommer vi att studera: 

 Storleken på goodwillnedskrivningarna 

 Hur ofta nedskrivning av goodwill sker 

 

Utnyttjas flexibiliteten i redovisningen av goodwill olika beroende på ersättning till 

verkställande direktör? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att analysera om olika incitament påverkar företag att utnyttja 

flexibiliteten i redovisningen av goodwill. 



- 5 - 

 

1.5 Avgränsningar 

 

I studien har vi valt att avgränsa oss till att undersöka om tre faktorer påverkar företag att 

skriva ner goodwill. Dessa är om verkställande direktör har rörlig ersättning, om den 

verkställande direktören är nytillsatt på sin post samt företagsstorlek. Vi har också 

begränsat oss till företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap och Mid Cap 

lista. Vi kommer att undersöka tidsperioden 2005-2008. Vi har valt denna tidsperiod då 

från och med räkenskapsår 2005 har regelverket om goodwill förändrats. Anledningen till 

att vi väljer 2008 är för att försäkra oss om att samtliga årsredovisningar är 

sammanställda. 
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2 Metod 
I metodkapitlet presenterar vi vårt vetenskapliga förhållningssätt och vetenskapliga 

angreppssätt. Vidare presenteras vilka typer av data som har använts samt studiens 

giltighetsanspråk. Kapitlet avslutas med att presentera insamlingsmetod. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Det inom forskning finns ett antal olika sätt att förhålla sig till vetenskap. Patel och 

Davidsson (1991) skriver att det finns två huvudsakliga förhållningssätt inom vetenskap, 

positivism och hermeneutik. De skriver även att positivism och hermeneutik kan ses som 

något av raka motsatser till varandra. Hartman (2004) anser att även om inte skillnaderna 

mellan ett hermeneutiskt och ett positivistiskt förhållningssätt är helt glasklara är det en 

stor skillnad att arbeta med de båda. 

 

Vår studie präglas av ett positivistiskt förhållningssätt. Hartman (2004) skriver att den 

positivistiska vetenskapsteorin består av teorier som utgörs av mätbara företeelser och 

satser som anger samband mellan dessa företeelser. Patel och Davidsson (1991) anger att 

positivism präglas av ett naturvetenskapligt tankesätt, där forskare angriper en komplex 

verklighet genom att bryta ner den i små delar för att kunna förstå den. Vi har brutit ner 

vårt forskningsproblem i små delar för att vi enklare skall kunna behandla det. Det gör vi 

med ett antal forskningsfrågor som besvaras i slutsatsen. 

 

Patel och Davidsson (1991)  anser att det inom det positivistiska förhållningssättet är av 

stor vikt att hålla sig objektiv till studiens forskningsobjekt. Under studien har vi strävat 

efter att hålla oss så objektiva som möjligt till vårt forskningsobjekt i enlighet med det 

positivistiska förhållningssättet. Vi är dock medvetna om att det är svårt att vara fullt 

objektiva då forskare alltid har en förförståelse som på något plan kan påverka studien 

och studiens resultat. Genom att vara medvetna om denna förförståelse har vi under 

studien kunnat försäkra oss om att vi håller oss så objektiva som möjligt. 

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

 

Johannesen och Tufte (2003) skriver att det finns två olika sätt att samla in information, 

den kvalitativa och den kvantitativa ansatsen. Vi har valt att arbeta efter en kvantitativ 

ansats. 

2.2.1 Kvantitativ ansats 

 

Det finns ett antal olika sätt att samla in empiri genom kvantitativ ansats. Den 

kvantitativa ansatsen används för att studera data insamlade från till exempel enkäter, 

databaser eller årsredovisningar (Johannesen & Tufte, 2003). Hartman (2004) skriver att 

den kvantitativa ansatsen innebär att en studie genomförs med många 

undersökningsenheter och forskare frågar sig till exempel hur ofta ett fenomen 



- 7 - 

 

förekommer. Vi har i vår studie arbetat efter en kvantitativ ansats där vi har samlat in 

empiri från flera undersökningsenheter. Vi har inhämtat vår information om 

undersökningsenheterna från årsredovisningar. 

 

Kritiker mot den kvantitativa ansatsen anser att ansatsen generaliserar sin omvärld genom 

att se sin omgivning som mätbar. Forskare mäter sin omgivning och kan genom det på 

olika sätt dra slutsatser för att upptäcka samband. Kritikerna tycker att forskare inte ser 

till varje individs unikhet genom denna process. De menar att forskare förminskar 

individen genom att inte se till dess egna tolkningar och uppfattningar av dess omvärld. 

(Johannesen & Tufte, 2003) 

 

Inom den kvantitativa ansatsen är flexibiliteten låg. Det kan vara svårt och tidskrävande 

att samla in kompletterande information, vilket gör att förarbetet innan insamlandet av 

data sker är en kritisk punkt i forskningsprocessen. (Johannesen & Tufte, 2003) För att 

motverka den låga flexibiliteten i den kvantitativa ansatsen har vi under studien lagt ner 

stor energi på att sätta oss in i relevanta teorier för vårt forskningsområde innan 

insamlingen av empiri. Genom denna process har vi försäkrat oss om att vi kan samla in 

all nödvändig data utan komplettering. 

 

Vi har valt att analysera studiens kvantitativa data genom olika beskrivande mått för det 

fullständiga urvalet. I vår analys sammansvetsas även vår teori med den insamlade 

empirin. Empirins sätts på detta sätt in i ett forskningssammanhang och vi kan med hjälp 

av detta besvara våra forskningsfrågor. 

 

2.2.2 Deduktion 

 

Det finns tre olika sätt att förhålla sig till teori och empiri. De är deduktion, induktion och 

abduktion. Deduktion innebär att forskaren utgår från befintlig teori för att bestämma 

vilken typ av empiri som skall samlas in. (Patel & Davidson, 1993) 

 

I denna studien har vi förhållit oss på ett deduktivt sätt mellan teori och empiri. Genom 

en djup litteraturstudie har vi skapat oss en god kunskapsbas inom området som studien 

behandlar. Denna teori ligger till grund för vilken empiri som vi sedan har samlat in. 

Genom att analysera empirin med hjälp av teorin kan vi svara på våra forskningsfrågor 

vilket blir vårt kunskapsbidrag. 

2.3  Litteraturstudie 

 

Under en litteraturstudie behandlar forskare en stor mängd litteratur för att skapa sig en 

kunskapsbas inom forskningsområdet. Genom att titta på vad tidigare forskare presenterat 

och vad tidigare forskning kommit fram till, kan forskare undvika att den studie man 

ämnar göra bara återupprepar tidigare forskning. Genom litteraturstudien kan forskare 

försäkra sig om att studien blir unik och bidrar till ny kunskap. (Ejvegård, 2003) 
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Under vår litteraturstudie har vi läst och reflekterat över en stor mängd litteratur. Långt 

från alla böcker, artiklar och forskning som behandlats har vi valt att använda i vår studie 

då den inte har varit tillräklig relevant eller legat för långt ifrån vårt forskningsproblem. 

Även den litteratur vi inte har använt har dock på olika sätt hjälpt oss dyka djupare in på 

vårt forskningsområde. Samtlig litteratur som vi behandlat har hjälpt oss att bygga en god 

kunskapsgrund inom studiens forskningsområde.  

 

Vi har lagt ner god tid på vår litteraturstudie för att försäkra oss om att vår studie kan 

bidra med ny kunskap inom forskningsområdet. Litteraturstudien har även legat till grund 

för forskningsfrågor som vi har valt att formulera. 

 

2.4 Data, teorier och lagtext 

 

Det finns olika typer av data. Primärdata är data som forskaren själv samlar in, 

sekundärdata är den data som samlats in av andra personer än forskaren själv. (Andersen, 

1998) I vår studie har vi använt oss av primärdata. 

 

2.4.1 Primärdata 

 

Den primärdata som vi har använt oss av i vår studie är den empiri vi inhämtat ifrån 

företagens årsredovisningar. Data från 276 årsredovisningar under tidsperioden 2005-

2008 utgör vår primärdata. 

 

2.4.2 Teorier och lagtext 

 

Förutom primärdata består studien även av lagtext och teorier från artiklar och litteratur. 

De forskningsartiklar som har använts i studien har inhämtats genom artikelsökmotorn 

Samsök. Artiklar ifrån nyhetsmedia har även använts i uppsatsen. Dessa har inhämtats 

från respektive nyhetsmedias webbplats och har funnits genom sökmotorn Google. Vi vill 

dock understryka att artiklarna från nyhetsmedia endast har använts för att lyfta fram 

forskningsproblemet och sätta problemet i ett sammanhang. Våra analyser är inte 

baserade på dessa artiklar. 

 

De artiklar och litteratur denna studie bygger på kommer från erkända forskare, vilket gör 

att vi anser att informationens tillförlitlighet bör anses vara hög. 

 

2.5 Giltlighetsanspråk 

 

Oavsett hur datainsamlingen går till är det viktigt att forskare försäkrar sig om att datan är 

tillförlitlig. Reliabilitet är ett uttryck för hur tillförlitlig datan är. En hög reliabilitet 

innebär att samma data under likvärdiga omständigheter visar på samma resultat vid olika 
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tillfällen. (Bell, 2000) Johannessen och Tufte (2003) skriver att det bästa sättet att testa 

sin reliabilitet är att göra en likvärdig undersökning i framtiden. 

 

Validitet är också ett begrepp som forskare måste vara medveten om vid sin 

datainsamling. Begreppet validitet innebär till vilken grad studien mäter det som är tänkt 

att mätas. För att hålla en hög validitet är det viktigt att utvärdera de mått som används, 

så de verkligen mäter det fenomen som önskas. En förutsättning för att uppnå en hög 

validitet är att reliabiliteten är hög. (Ejvegård, 2003) Bell (2002) skriver att författare kan 

försäkra sig om att validiteten blir hög genom att kritiskt granska sina mått och frågor, 

samt att fråga andra personer om de anser att de frågor och mått man använder sig av 

svarar på de frågor som skall besvaras. 

  

2.5.1 Reliabilitet 

 

Vi anser att primärdatan vi har använt oss av i studien håller en hög reliabilitet. 

Primärdatan vi har använt oss av i studien består av information från de studerade 

företagens årsredovisningar. Vi antar att denna information håller en hög reliabilitet då 

informationen som presenteras i företagens årsredovisning är granskade av revisorer och 

följer regelverk.  

 

Den litteratur och teorier som vi har använt oss av i form av är författade av erkända 

forskare och bör därför anses hålla en hög reliabilitet. Vi är dock medvetna om att trots 

ovan nämnda anledningar kan den information som vi har använt oss av vara felaktig, 

vinklad eller missvisande. Genom att använda oss av flera källor som är oberoende av 

varandra när det är möjligt, har vi åtagit alla möjliga medel för att se till att vår data håller 

en tillfredställande reliabilitet. 

 

För att utvärdera sin studies reliabilitet kan forskaren göra en likvärdig undersökning vid 

en annan tidpunkt (Johannesen & Tufte, 2003). På grund av tidsskäl har vi inte haft 

möjlighet att testa vår reliabilitet på detta sätt. 

 

2.5.2 Validitet 

 

Genom de i 2.5.1 Reliabilitet, nämnda åtgärderna för att hålla en hög reliabilitet har vi 

skapat förutsättningar för att även hålla en så hög validitet som möjligt. För att säkerställa 

att de mått vi har valt att använda för att besvara våra forskningsfrågor, mäter det som de 

är tänkta att mäta har vi lagt ner ett stort arbete för att förbereda oss inför 

datainsamlingen. För att förbereda oss har vi varit noga med att sätta oss in i de teorier 

som behandlar vårt forskningsområde. Det har gjort det möjligt för oss att plocka ut 

lämpliga mått för att svara på forskningsproblemen. Genom att kritiskt granska de mått vi 

har använt oss av, har vi kunnat säkerställa att de håller en så hög validitet som möjligt. 
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2.6 Insamlingsmetod 

 

Det underlag som ligger till grund för denna studie består av primärdata, teorier och 

lagtext. Studiens empiriska urval består av data från hela 276 årsredovisningar från 69 

företag under tidsperioden 2005-2008. Teorierna och lagtexten presenteras i kapitel tre, 

Teoretisk referensram. Primärdatan vi har samlat in presenteras i kapitel fyra, Empiri. 

 

2.6.1 Insamling av empiri 

 

Den data vi har samlat in för vår empiri kommer från vardera företags årsredovisning för 

åren 2005-2008. Årsredovisningarna har vi funnit på respektive företags hemsida. Ifrån 

koncernernas årsredovisningar har vi plockat ur värden för goodwill, 

goodwillnedskrivningar och totala tillgångar. Från årsredovisningarna har vi också tagit 

fram information om VD har någon slags rörlig ersättning. Har någon typ av rörlig 

ersättning så som bonus, rörlig lön eller något typ av incitamentsprogram förekommit har 

vi kodat datan som att rörlig ersättning har förekommit. Vi har även plockat ut 

information om när den verkställande direktören tillsats för vart och ett av 

räkenskapsåren. Denna information har delgets i årsredovisningen eller genom specifika 

sektioner på företagens hemsidor. 

 

Tidigare forskning har visat att de flesta förändringar som sker vid ett VD byte sker de 

första två åren från det att en ny VD har tillsats (Gabarro, 1995). Vi har därför valt att 

definiera en ny VD som en VD som har varit på sin post i mindre än två år. Alla 

räkenskapsår där verkställande direktör har varit på sin post i maximalt två år har kodats 

som nytillsatt VD. 

 

Vi har även delat in räkenskapsåren efter storlek för att kunna svara på frågan om 

storleken har betydelse för värderingen av goodwill. De 50 procent av räkenskapsåren 

med högst tillgångar har delats in i kategorin stora och de resterande 50 procenten tillhör 

kategorin mindre. 

 

2.6.2 Urval 

 

Vi har valt att studera företag noterade på Stockholm Nasdaq OMX Large Cap och Mid 

Cap lista. Anledningen till att vi har valt att studera företag noterade på dessa listor beror 

på att de är Sveriges största noterade företag vilket leder till att det finns ett stort publikt 

intresse i dessa företag. Den tidsperiod som studerats är åren 2005 till och med 2008. Då 

vi ämnar undersöka företagens goodwill har vi exkluderat de företag som inte har någon 

goodwill. 69 företag ingick i vårt slutliga urval där 38 företag är noterade på Stockholm 

Nasdaq OMX Mid Cap lista och 31 företag är noterade på Large Cap listan. De 69 

företag som har studerats i tidsperioden 2005-2008 har gett oss ett slutligt urval på hela 

276 räkenskapsår. 
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2.6.3 Bortfall 

 

Ifrån alla de företag som är noterade på Large Cap och Mid Cap har som tidigare nämnts, 

alla företag som inte har någon goodwill valts bort. De företag med brutet räkenskapsår 

har exkluderats från denna studie då dessa skulle försämra jämförelsen mellan de olika 

räkenskapsår som denna studie behandlar. De företag som inte har varit börsnoterade 

eller inte varit koncerner under hela tidsperioden har också exkluderats på grund av 

informations och redovisningsskäl. Företag med en annan valuta än svenska kronor har 

också exkluderats från urvalet.   
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3 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras den teori som studien stödjer sig på. Några av de 

områden som kapitlet behandlar är goodwill i IFRS 3, IAS 36, principal-agent teorin samt 

designed accounting. Kapitlet börjar med att beskriva allmänna teorier och lagar som berör 

studiens forskningsområde för att i slutet av kapitlet beskriva mer specifika teorier. 

3.1 Redovisningens utveckling 

 

Sverige är ett litet land och är beroende av relationen till andra länder när det gäller både 

handel och kapitalförsörjning. Detta beroendeförhållande har lett till att även de 

redovisningsprinciper som använts präglats av internationella strömningar. Det är 

framförallt tysk och amerikansk redovisning som präglat den svenska redovisningen. I 

och med det starka tyska inflytandet blev försiktighetsprincipen den ledande 

värderingsprincipen i Sverige. Med den internationella harmonisering som sker på 

redovisningsområdet har dock en förskjutning skett, redovisningen präglas mer och mer 

av värdering till verkliga värden. (Artsberg, 2005) 

 

3.1.1 Eu:s betydelse för svensk redovisning 

 

Sedan Sveriges inträde i den Europeiska unionen 1995 har EU haft stor inverkan på 

svensk lagstiftning inom olika områden, så också inom redovisningsområdet. Förutom de 

rättsregler som är stiftade i Sverige måste vi nu även beakta normer skapade av EU. 

Enligt 2-3§§ i EU-lagen(1994:1500) är samtliga EU:s fördrag och andra rättsakter som är 

relevanta gällande i Sverige. EU- rätten är således en del av den svenska rätten. (EU, 

1994:1500) 

 

EU:s påverkan av det svenska redovisningsområdet sker i första hand genom 

förordningar och direktiv. En förordning skall tillämpas av de nationella domstolarna 

men behöver inte införlivas i nationernas lagstiftning. Ett direktiv å andra sidan skall 

implementeras i nationernas lagstiftning. (Lehrberg, 2006) 

 

Svensk redovisning har, som tidigare beskrivits, historiskt präglats av stor försiktighet. 

Under senare år har utvecklingen dock gått mer och mer mot att redovisa till verkligt 

värde på grund av harmoniseringen av redovisningsprinciperna inom EU.(2003:774) 

 

I juni 2000 offentliggjorde kommissionen ett meddelande med titeln ”EU:s strategi för 

finansiell rapportering: den fortsatta inriktningen” . Där föreslås att alla noterade bolag 

upprättar sin koncernredovisning i enlighet med Internationell Accounting Standards 

(IAS). IAS utvecklas av den internationella organisationen Internationell Accounting 

Standards Committe (IASC). I samband med en omstrukturering beslutade dock IASC att 

byta namn till Internationell Accounting Standard Bord (IASB). I samband med 

namnbytet byttes även namnet på standarderna från IAS till Internationell Financial 

Reporting Standards (IFRS).  IASB är en oberoende organisation som verkar för en 

kvalitetshöjning av finansiell information. Organisationen har sitt säte i London och 
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verkar tillsammans med Financial Accounting Standard Board (FASB) för att eliminera 

skillnader mellan IFRS och den amerikanska motsvarigheten, US GAAP. (EG nr 

1606/2002) 

 

Den 19 Juli 2002 antogs Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1606/2002. 

Förordningen innebär att alla noterade företag skall upprätta sin koncernredovisning i 

enlighet med IAS/IFRS från och med räkenskapsåret 2005. Denna förordning innebär 

dock inte att samtliga IASBs standarder automatiskt blir bindande för företagen i EU. 

(EG nr 1606/2002) 

 

3.2 Goodwill 

 

3.2.1.1 IFRS 3 

 

Goodwill är en post som uppstår i balansräkningen vid företagsförvärv. Enligt IFRS 3 

skall skillnaden mellan nettotillgångarna i de förvärvade bolaget och köpskillingen, 

redovisas som posten goodwill i koncernens balansräkning. Goodwill är alltså skillnaden 

mellan de identifierbara nettotillgångarna och köpeskillingen. För att en tillgång skall 

räknas som identifierbar krävs att : 

 

A) ”När det gäller en tillgång som inte är en immateriell tillgång- det är sannolikt att 

varje framtida ekonomisk fördel kommer tillfalla förvärvaren och värdet kan 

mätas på ett tillförlitligt sätt. 

B) När det gäller en skuld som inte är en eventualförpliktelse- det är sannolikt att ett 

utflöde av resurser som innebär ekonomiska fördelar kommer att krävas för att 

reglera förpliktelsen och värdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

C) När det gäller en immateriell tillgång eller en eventualförpliktelse- dess värde kan 

mätas på ett tillförlitligt sätt.” (IFRS 3) 

 

Tillgångar och skulder som uppfyller kraven på identifierbarhet i IFRS 3 punkt 37 skall 

redovisas separat till sitt verkliga värde. Den goodwill som uppkommer vid ett förvärv 

skall redovisas som en tillgång och värderas till anskaffningsvärde, som alltså motsvarar 

den del av anskaffningsvärdet som överstiger marknadsvärdet av de förvärvade 

nettotillgångarna. (ibid) 

 

Ett exempel: 

Bolag XX köper ett bolag för 100 tsek. Det förvärvade bolaget har identifierbara 

nettotillgångar på 60 tsek. Bolag XX skall då redovisa resterande 40 tsek som en 

goodwillpost i koncernredovisningen.  Goodwill kan ses som betalning för framtida 

ekonomiska fördelar som inte går att identifiera.(ibid) 
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3.2.1.2 IAS 36 

 

En goodwillpost skall som ovan nämnts redovisas till anskaffningsvärde vid första 

redovisningstillfället. Goodwill skall enligt IAS 36 inte längre skrivas av som tidigare var 

fallet. Förvärvaren skall istället minst en gång per räkneskapsår pröva om det föreligger 

ett nedskrivningsbehov. Prövning kan behöva göras oftare om det uppstår omständigheter 

som tyder på att ett nedskrivningsbehov kan föreligga. En redovisad tillgång skall skrivas 

ner när det redovisade värdet överstiger återvinningsvärde. En tillgångs återvinningsvärde 

beräknas som det högsta av det verkliga värdet minus försäljningsomkostnader, eller 

nyttjandevärde. Det är dock inte alltid nödvändigt att beräkna både verkligt värde minus 

försäljningsomkostnader och nyttjandevärdet. Överstiger något av värdena det redovisade 

värdet behöver inte det andra beräknas. (IAS 36) 

 

 Verkligt värde minus försäljningsomkostnader 

För att bedöma en tillgångs verkliga värde är det bäst att titta på ett bindande avtal mellan 

kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att affären 

genomförs. Priset i avtalet måste därefter justeras för sådana kostnader som är direkt 

hänförliga till transaktionen, dvs. försäljningsomkostnader. Saknas det bindande avtal om 

försäljning men tillgången omsätts på en aktiv marknad, är det verkliga värdet lika med 

marknadspriset, med avdrag för direkt hänförliga försäljningsomkostnader. I vissa fall då 

det saknas en aktiv marknad kan det vara svårt att bedöma det verkliga värdet, då går det 

bra att använda nyttjandevärde. (ibid) 

 

 Nyttjandevärde 

I beräkningen av nyttjandevärde skall ett antal delar inkluderas i beräkningen. En 

uppskattning av det framtida kassaflödet, inbetalningar minus utbetalningar, som 

företaget kan förvänta sig att få från tillgången. Även förväntade variationer som kan 

drabba kassaflödets storlek eller tidpunkt skall tas i beaktande. Det framtida kassaflödet 

som tillgångarna förväntas generera skall sedan diskonteras till ett nuvärde. I beräkningen 

av diskonteringsräntan skall den riskfria räntan och priset på den risk som finns i 

tillgången tas i beaktande. (ibid) 

 

Föreligger det ett nedskrivningsbehov skall nedskrivningen omedelbart kostnadsföras i 

resultaträkningen. Vilket leder till att en värdering av goodwill har stor betydelse även för 

de resultat som redovisas.(ibid) 

 

3.3 Goodwill för företag som inte är noterade 

 

Koncerner där moderbolaget inte är noterat får välja om de vill följa ÅRL eller IAS/IFRS 

i sin koncernredovisning. Övriga bolag skall följa ÅRL. Goodwill uppstår på samma sätt 

som för noterade bolag. Det vill säga ett övervärde vid förvärv av ett dotterföretag. Den 

största skillnaden uppstår efter första redovisningstillfället. De bolag som inte följer IFRS 

och IAS skall nämligen skriva av goodwill enligt ÅRL 4 kap 4§ på fem år om inte starka 

skäl för en längre avskrivningstid föreligger. (ÅRL) Det är inte svårt att förstå att det blir 
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en stor skillnad på värdeutvecklingen av goodwill om börsnoterade bolag inte skriver ner 

sina poster och onoterade bolag tvingas skriva av sina på fem år. 

 

3.4 Principal- agent teorin 

 

Agentteorin bygger på tanken att både principalen och agenten agerar i eget intresse. 

Trotts att agenten är anlitad av principalen för att bevaka dennes intressen, som i 

relationen som beskrivs här är att maximera nyttan för företaget. (Rutledge & Karim 

1999)  

 

Agentteorin är en allmänt hållen teori. Den berör den förtroendekonflikt som kan uppstå 

när en part anlitar en annan för att utföra ett uppdrag. Ett principal/agentförhållande 

uppstår alltså när den ena parten betalar den andra för att utföra ett uppdrag. De principal- 

agent förhållande som är mest relevant för vår uppsats är relationen mellan aktieägarna 

och bolagets ledning(VD). Även kreditgivare, kan sägas vara en principal, då de genom 

olika formar av krediter finansierar bolags verksamhet. Relationen blir ett principal- 

agent förhållande eftersom att ägare anlitar en VD för att sköta den löpande driften i 

bolag. Principalen är den som anlitar någon för att utföra ett uppdrag, i det här fallet 

aktieägarna. Agenten är den som anlitas för att utföra uppdraget, det vill säga förvalta 

aktieägarnas intressen. (Artsberg, 2005) 

 

Att anlita en agent innebär att det kan uppstå en förtroendekonflikt. Trots att agenten är 

anlitad för att bevaka principalens intressen finns alltid en risk att agenten snarare agerar 

för egen vinning. Relationen mellan aktieägare och VD regleras i ett avtal som anger vad 

VD:n har för uppgifter och befogenheter. Det går dock inte att reglera allt i ett avtal. En 

VD kan ha mycket att vinna på att redovisa en förskönad bild av bolaget. Genom denna 

typen av manipulation kan en VD höja sin bonus eller få behålla sitt jobb. I mindre 

aktiebolag där ägaren är engagerad i den dagliga verksamheten uppstår inte denna typen 

av intressekonflikter mellan ägare och VD. (ibid) 

 

Traditionella ekonomiska teorier bygger på tanken att bolagsledare kommer fatta beslut 

som maximerar bolagets nytta. Ledarna kommer att investera i de projekt som genererar 

mest till bolaget. Investeringar kommer göras i projekt som är av mest nytta för bolaget 

och projekt som inte är lönsamma kommer att avslutas. Agent- teorin är ett alternativ till 

den klassiska teorin som visar hur information och incitament har betydelse för ledares 

agerande. Harrisson och Harrell (1993) lyckas bevisa att chefer driver projekt vidare 

trotts att de gått med förlust. (Harrisson och Harrell, 1993) 

 

Möjligheten för agenten att agera i eget intresse uppstår på grund av att det ofta finns ett 

informationsgap mellan VD och ägare. En VD är involverad i den dagliga verksamheten 

och har därför tillgång till mycket mer information än ägaren. Ägare till noterade bolag 

får i många fall förlita sig på de finansiella rapporterna. Artsberg (2005) pressenterar tre 

principer för att lösa problemet med att agenten agerar i eget intresse snarare än att se till 

de bästa för bolaget i stort: 
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 Genom att ge agenten fria händer 

 Genom direktkontroll av principalen 

 Genom att en extern part anlitas för att genomföra kontrollen 

 

Direktkontroll är omöjligt för mindre aktieägare i noterade aktiebolag då de inte har 

tillgång till all information som krävs. De flesta aktieägarna i noterade aktiebolag har 

bara tillgång till den information som publiceras i de finansiella rapporterna. 

Informationen som redovisas i de finansiella rapporterna är alltså extremt viktig då så 

många har dem som enda möjlighet att mäta ett bolags prestationer. Det är alltså av 

yttersta vikt att bolags redovisning ger en rättvisande bild. Med anledning av detta krävs 

att den finansiella informationen styrks av en extern part. Kontrollen av den finansiella 

informationen kan bidra till att både avsiktliga och oavsiktliga fel upptäcks. Kontrollen 

bidrar till att verifiera korrektheten i informationen och skapar trygghet för principalen. 

Att anlita en extern part för att genomföra kontrollen är det mest tillförlitliga och 

kostnadseffektiva sättet att överbrygga intressekonflikten. (Artsberg, 2005) 

 

Agentteorin kan kopplas till den flexibilitet som finns i redovisningen av goodwillen. Det 

är sån säkerhet kring vad goodwill är och vilka värden och antaganden den bygger på. 

Berk och DeMarzo (2007) menar att osäkerheten är så stor att det är omöjligt för 

långivare eller investerare att veta om goodwill posterna som uppkommit vid 

bolagsförvärv är att betrakta som en tillgång eller om de snarare visar att bolaget betalat 

för mycket vid förvärvet.  (Berk och DeMarzo, 2007) 

 

Då många bolagsledningar föredrar att leda stora bolag framför små finns stor risk att 

ledningen genomför förvärv för att öka storleken på bolaget. I dessa fall agerar agenten i 

eget intresse snarare än i principalens. Ett sådant beteende kan också leda till att bolaget 

betalar för mycket för de förvärvade bolagen vilket leder till att nyttan för principalen blir 

lidande. En annan stor risk är enligt Berk och DeMarzo (2007) att ledningen har en 

tendens att överskatta framtidsmöjligheterna. Det finns alltså en risk att ledningen betalar 

för mycket trots att de försöker agera i principalens intressen. Ledningen kan undkomma 

kritik för dåliga affärer genom att prognoserna överskattas vilket gör att en dålig affär blir 

en tillgång i årsredovisningen. Osäkerheten är så stor att trotts att ledningen är säker på 

att de gjort en bra affär är det svårt för principalerna att veta om inte ledningen 

överskattar de prognoser som ligger till grund för värderingen. (Berk och DeMarzo, 

2007) 

 

Principal- agentteorin är central inom redovisningsforskningen och anledningen till att 

redovisningsforskningen bedrivs kring områden som intressekonflikter, incitaments 

problem och mekanismer för att kontrollera incitaments program. Detta har stor betydelse 

eftersom en stor del av motiven för redovisning och revision är kontrollen av olika 

incitaments problemen. Exempelvis är en av anledningarna till att vi har en oberoende 

revisor att intressenterna inte tror att det kan lita på att de ledande befattningshavarna 

skall upprätta korrekta finansiella rapporter på egen hand. Samma argument används för 

att fokus bör läggas på objektiv och verifierbar information och konservatism inom den 

finansiella rapporteringen. (Lambert 2001) 
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3.5 Designed accounting 

 

Inom forskning om redovisning finns det ett antal teorier om hur företag vinklar eller 

manipulerar sin redovisning, för att företagets prestationer skall framstå på ett visst sätt. 

Det handlar om att företag inte alltid väljer de redovisningsprinciper som ger en rättvis 

bild över företagets ekonomiska ställning utan att företaget använder de 

redovisningsprinciper som visar den bild som företaget vill förmedla till sina intressenter. 

Dock helt inom lagens gränser. (Riahi-Belkaoui, 2004) 

3.5.1  Earnings managment  

 

Riahi-Belkaoui (2004) skriver att kärnan i earnings management är ledningens möjlighet 

att vinkla redovisningen genom att göra olika val, som påverkar resultatet för att uppnå 

en viss resultatnivå. 

 

Det finns ett antal olika sätt att påverka resultatet. Vissa beslut kan vara svåra för 

utomstående att upptäcka vilket kan skapa ett vilseledande resultat och ett vilseledande av 

företagets intressenter. Företaget kan välja olika redovisningsmetoder som gällande 

regelverk erbjuder, beroende på vilket värde som de önskar uppvisa. Denna typ av 

earnings managment är relativt enkel att upptäcka då detta oftast redovisas i 

årsredovisningens noter. Andra beslut som att till exempel köpa upp ett annat företag, i 

detta fall är det i princip omöjligt att utskilja om beslutet är taget för att öka aktievärdet 

eller om beslutet är taget som ett rent earnings management beslut. (Schipper, 1989) 

 

Det finns en uppsjö av olika anledningar till varför earnings management förekommer. 

En av dessa anledningar kan urskiljas ur Schipper (1989) som definerar earnings 

management som att förändra den externa finansiella rapporteringen för att nå egen 

vinning. Det finns ett antal studier som visar att earnings managment används för att 

uppnå personlig vinning. Guidry et al. (1999) visar att divisionschefer för stora 

amerikanska företag förskönar resultat för att höja sina egna kortsiktiga bonusar. De visar 

att divisionschefer skjuter upp inkomster till kommande bonusperioder när det maximala 

bonustaket redan är uppnått för nuvarande period.  

 

Holtausen et al. (1995) undersöker också sambandet mellan earnings management och 

bonus. De kommer i sin studie fram till att chefer använder olika åtgärder för att 

manipulera resultatet till en lägre nivå när deras bonustak är uppnått. Även Healy (1985) 

visar att det finns ett samband när chefer når sitt bonustak och chefernas benägenhet att 

manipulera resultatet till en lägre nivå. 

 

Det finns även studier som visar att storleken på företag har betydelse vid 

resultatmanipulation. Watts och Zimmerman(1978) skriver att större bolag har många 

incitament att välja redovisningsprinciper som håller nere det redovisade resultatet. Ett av 

incitamenten är skatt. Även om inte redovisningen och beskattningen är direkt knutna till 

varandra är den indirekta relationen väl dokumenterad. Ledande befattningshavare 

förväntar sig att höga resultat kommer att påverka hur skattelagstiftningen förändras i 

framtiden, vilket kan leda till höjda skatter. Här har de stora bolagen, som får mest 
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uppmärksamhet, störst påverkan. Stora bolag kan även se de politiska kostnaderna öka 

vid ett allt för högt redovisat resultat. Då vissa väljargrupper kan se detta som ett skäl till 

t.ex. hårdare reglering. Väljarnas åsikter kan bli ett incitament för en förtroendevald att 

föreslå förändring. Vilket på lång sikt kan leda till lagförändringar som kan missgynna 

bolaget.  

 

För att motarbeta liknande händelser kan bolagen tvingas lägga stora resurser på att visa 

sitt samhällsansvar i t.ex. media. Genom att använda redovisningsprinciper som 

minimerar bolagets redovisade resultat, kan bolaget undvika en stor del av den 

uppmärksamhet som ett högt redovisat resultat medför. På så vis kan bolaget också 

minska de politiska kostnaderna. De politiska kostnaderna är större för ett större bolag än 

för ett mindre, även i procent i av omsättningen. Mindre bolag får inte lika mycket 

uppmärksamhet. (Watts & Zimmerman 1978) 

 

3.5.2 Income smoothing 

 

Income smoothing är teorin som förklarar att företag tenderar att jämna ut årsresultatet 

mellan år. Genom att medvetet påverka så resultatet blir bättre ett sämre år och sämre ett 

bättre år, uppnår företagen som brukar income smoothing, en mer stabil resultatökning. 

(Riahi-Belkaoui, 2004) 

 

Copeland (1968) skriver att income smoothing innebär att företag genom val av olika 

redovisningsprinciper omallokerar vinster från goda år till sämre år och på så sätt minskar 

fluktuationerna i företagets redovisade resultat. Riahi-Belkaoui (2004) beskriver att 

income smoothing är ett medvetet sätt att minska resultatfluktuationer för att uppnå 

önskad trend.  

 

Företag kan vidta ett antal olika åtgärder för att påverka resultatet både positivt och 

negativt för att uppnå mindre resultatfluktuationer. Valet av redovisningsprinciper är ett 

sätt att jämna ut resultatet. Valet utav först in först ut metoden och sist in först ut metoden 

är ett val av redovisningsprinciper som har visat sig gå att koppla till income smoothing. 

Moses (1987) skriver dock att ledande befattningshavare kan dra sig från att använda 

byte av redovisningsprinciper för att åsdakomma income smoothing. Författaren menar 

att detta byte av redovisningsprinciper är en åtgärd som enkelt går att upptäcka i företags 

årsredovisning. På grund av detta menar författaren att ledande befattningshavare hellre 

använder sig av mer diskreta metoder som inte är lika enkla för utomstående att upptäcka. 

 

Det finns ett antal diskretare verktyg än byte av redovisningsprinciper för ett företag som 

att uppnå en resultatutjämning. Ett antal av dessa faktorer är tillgängliga till en större grad 

för företag som visar ett positivt resultat. Åtgärder som att skjuta upp forsknings och 

utvecklingskostnader samt tidpunkten för diverse inköp är inte tillgängliga till lika stor 

utsträckning, i ett företag som har visat ett svagt resultat upprepande gånger. (Carlson & 

Bathala, 1997)  
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Det finns en rad olika anledningar som förklarar varför income smoothing förekommer. 

Riahi-Belkaoui (2004) skriver bland annat att lönesystemet för cheferna är en faktor som 

kan leda till income smoothing. Carson och Bathala (1997) argumenterar också för att 

chefernas incitament är en betydande anledning till att resultatutjämnande åtgärder 

förekommer. Författarna skriver att kompensationssystemet i principal agentförhållandet 

mellan ägare och företagets ledande befattningshavare, spelar stor roll för chefernas 

incitament till resultatutjämning. De skriver att om chefernas lön baseras på företagets 

aktievärde finns det en personlig vinning att hålla aktiepriset högt. Då income smoothing 

minskar fluktuationer i resultatet minskar även aktiens risk och blir på så sätt attraktivare 

för investerare. Författarna visar i sin studie statistiska bevis för att income smoothing 

förekommer i större grad hos företag i U.S.A. där VD:ns lön är knuten till aktiepriset. De 

kommer även fram till att det oftast finns fler anledningar än en till att VD:n vidtar 

resultatutjämnande åtgärder, så som personlig vinning, maximera sin rörliga ersättning 

eller för sin egen anställningstrygghet. 

 

Även Grant et al. (2009) menar att ersättningen till ledande befattningshavare har 

betydelse vid income smoothing. Författarna skriver att om agent-förhållandet mellan 

ledande befattningshavare och dess ägare styrs av något slags kompensationssystem, som 

är baserat på företagets prestationer, finns det en faktor som motiverar dem till att lägre 

risker. Ledande befattningshavare använder income smoothing för att sänka fluktuationer 

i aktiepriset för att uppnå en lägre risk i aktien som i slutändan ger ett högre aktiepris. 

Stora fluktuationer är negativt då dessa typer av aktier inte attraherar institutioner som 

ägare. 

 

Grant et al. (2009) finner i sin studie ett samband mellan ledande befattningshavares 

lönesystem och income smoothing bland noterade bolag i U.S.A. De visar att 

optionsprogram för ledande befattningshavare har ett starkt positivt samband med income 

smoothing.  

 

Moses (1987) testar om ett antal olika faktorer kan kopplas till resultatutjämnande. 

Studien testar sambandet mellan faktorerna och byte av olika redovisningsprinciper som 

kan göras för att släta ut resultatet. Författarens urval består av företag noterade på den 

amerikanska börsen. Studiens resultat visar att ett antal faktorer påverkar huruvida 

företag använder byte av redovisningsprinciper som en income smoothing åtgärd. 

Resultatet visar att främst tre faktorer spelar roll, vilka är företagsstorlek (stora företag), 

lönesystemet för ledande befattningshavare och om företag har nått upp till det 

förväntade resultatet marknaden har. Författaren visar att i de fall då någon av dessa 

faktorer förekommer till större del använder sig utav valet av redovisningsprinciper som 

en resultatutjämnande åtgärder. 

 

3.5.3 Big bath accounting 

 

Big bath accounting benämns i Riahi-Belkaoui (2004) som de åtgärder chefer tar för att 

drastiskt uppnå ett lägre resultat, föra att kunna nå ett högre resultat i framtiden.  
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När ett företag inser att de inte kommer att visa ett positivt resultat eller inte nå upp till de 

mål och förväntningar som finns uppställda, tar företag ett "big bath". Genom att 

försämra resultatet ytterligare det år då prestationerna ändå har varit en besvikelse, kan 

företaget genom att exempelvis öka avskrivningstakten, förhindra att dessa kostnader 

belastar resultatet i framtiden. På så vis förbereder sig företaget för högre vinster i 

framtiden, då avskrivningarna kommer att belasta resultatet till en mindre del i framtiden. 

(Riahi-Belkaoui, 2004) 

 

Schilt (1993) anser att big bath accounting förekommer oftast då en ny VD tillsätts. 

Genom att den nya VD:n gör stora avskrivningar och nedskrivningar finns det gott om 

utrymme för att visa förbättring i framtiden. Författaren skriver även att genom ökade 

avskrivningar under ett dåligt år lägger företag grunden för ett högre resultat kommande 

år.  

 

Ghasemi och Karnefors (2009) visar att fenomenet big bath accounting förekommer 

bland svenska företag noterade på aktiemarknaden, då de finner statistiska bevis på att 

avsättningar förekommer mer frekvent vid VD-byte och negativt resultat på Stockholm 

Nasdaq OMX Large Cap än de år med negativt resultat utan VD-byte. 

 

Jordan och Clark (2005) undersöker om goodwillnedskrivningar används för att minska 

resultatet ytterligare de år då de inte når upp till det förväntade resultatet. Författarna 

bygger sin studie på argumenten att när företag inte kan nå upp till ett förväntat resultat 

väljer de att försämra resultatet ytterligare, då marknaden straffar företaget ungefär 

likvärdigt oberoende av vilken grad företaget inte når upp till målet. Studien prövar om 

goodwillnedskrivningar efter att regelverket i U.S.A. gick från avskrivningar till årliga 

nedskrivningsprövningar. Studien jämför U.S.A.’s 100 största företag mellan åren 2001 

då goodwillavskrivningar gällde och 2002 då årliga goodwillnedskrivningstest 

genomförs.  

 

Författarna kom fram till att företagen som hade goodwill och skrev ner sin goodwill 

2002, visade på ett betydligt lägre resultat än de företag som inte skrev ner goodwill. 

Dessa båda grupper hade för år 2001 när goodwillnedskrivningar inte var möjligt ingen 

betydande skillnad resultatmässigt. Den gruppen av företag som skrev ner sin goodwill 

2002 visade också betydligt högre grad av negativa resultat 2002 än den gruppen som 

inte skrev ner sin goodwill. Dessa resultat visar på att företagen använde goodwillposten 

som en del i en ”big bath” strategi. (Jordan & Clark, 2005) 

 

Masters-Stout et al. (2008) har testat om nytillsatta verkställande direktörer behandlar 

goodwill annorlunda jämfört med verkställande direktörer som inte är nytillsatta. 

Författarna menar att nytillsatta verkställande direktörer kan skylla nedskrivningar av 

goodwill på den föregående VD:ns dåliga beslut. Genom nedskrivningarna skapas även 

förutsättningar för högre resultat i framtiden.  

 

Artikeln behandlar U.S.A’s 500 största företag noterade på börsen. Författarna visar att 

nytillsatta verkställande direktörer och ej nytillsatta verkställande direktörer behandlar 

goodwill annorlunda. Författarna presenterar tydliga bevis på att nytillsatta verkställande 
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direktörer gör högre goodwillnedskrivningar. De menar att en av anledningarna till att 

detta inträffar är att en ny VD kan se på tidigare företagsköp med objektiva ögon. 

Författarna skriver även att en av anledningarna till resultatet kan vara att VD:n vill sänka 

förväntningarna för framtida resultat. (Masters-Stout et al., 2008) 

 

Sevin och Schroeder (2005) testar om goodwill används för att ta ett big bath och om 

företagsstorlek är en faktor som spelar roll i detta samband. Undersökningen bygger 

vidare på resultat från Elliot och Shaw (1998) som visar att big bath används flitigare av 

större företag än av mindre företag. Som tidigare nämnts menar även Watts och 

Zimmerman (1978) att större företag har fler incitament att manipulera sitt resultat på ett 

eller annat sätt. Sevin och Shroeder (2005) studie visar motsatta resultat. De finner att 

mindre företag i större utsträckning än sin motpart visar negativa resultat efter införandet 

av goodwillnedskrivningar. Innan införandet av goodwillnedskrivningar finner de ingen 

skillnad i negativa resultat mellan mindre och större företag. Författarna menar att 

resultatet kan bero på att goodwillposten är en större del av de totala tillgångarna i de 

mindre företagen och därför har en nedskrivning av posten en större påverkan på 

företagets resultat. En annan förklaring kan enligt författarna vara att helt enkelt det inte 

gått lika bra för de mindre företagen året efter införandet av goodwillnedskrivningar.  
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3.6 Sammanfattning teoretisk referensram 

 

Eftersom Sverige är ett litet land har vi ständigt varit under utländskt påverkan, så också 

på redovisningsområdet. Sedan Sveriges inträde i EU 1995 har påverkan varit mer direkt, 

genom direktiv och förordningar har Sveriges redovisning alltmer harmoniserats med 

övriga världen och EU. När IAS- förordningen antogs tvingades svenska börsnoterade 

bolag att följa IAS/ IFRS- regelverket i sin koncernredovisning. Införandet fick stora 

konsekvenser för redovisningen av goodwill. Från att vara en post som skrevs av skall 

goodwill nu prövas för nedskrivning. Vi anser att det finns ett stort mått av flexibilitet i 

värderingen.  

 

Riahi-Belkaoui (2004) skriver att det finns mycket forskning som visar att företag vinklar 

eller manipulerar sin redovisning, för att företagets prestationer skall framstå på ett visst 

sätt. Det handlar om att företag inte alltid väljer de redovisningsprinciper som ger en 

rättvis bild över företagets ekonomiska ställning utan att företaget använder de 

redovisningsprinciper som visar den bild som företaget vill förmedla till sina intressenter. 

Dock helt inom lagens gränser.   

 

Det finns ett flertal olika teorier som berör hur företagen gör för att vinkla och 

manipulera redovisningen och vilka incitament de har för att göra detta. I kapitel 3 

Teoretisk referensram har vi pressenterat tre olika teorier om detta. Den första är Income 

smooting, en teori som säger att bolag tenderar att jämna ut resultatet med ett antal olika 

redovisningstekniska handlingar. Genom detta får bolagen en mer stabil 

resultatutveckling. Den andra teorin är Earnings managment, en teori som behandlar 

ledningens möjligheter att påverka redovisningen för att uppnå en resultatnivå som passar 

deras syfte. Watts och Zimmerman (1978) skriver t.ex. att större bolag har många 

incitament att välja redovisningsprinciper som håller nere det redovisade resultatet. Den 

tredje teorin är Big bath accounting, den kan beskrivas som de åtgärder chefer tar för att 

drastiskt uppnå ett lägre resultat, föra att kunna nå ett högre resultat i framtiden. ”Big 

bath” görs ofta av nytillsatta verkställande direktörer. Vidare i uppsatsen så kommer vi 

studera om goodwill värderingen styrs av något av dessa incitament.  
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4 Empiri 
Det empiriska material som vi har samlat in presenteras i detta kapitel i tabellform. Till 

tabellerna finns en förtydligande beskrivning för att hjälpa läsaren att utläsa viktig 

information från tabellerna. 4.1 Insamlad data, ger en övergripande information om den 

insamlade datan som är viktig att veta för att lättare förstå det övriga kapitlet. 

4.1 Insamlad data 

 

I tabell 4.1 presenteras information om de företag som vårt slutliga urval har bestått av. 

Tabellen visar att av de 69 företag som studeras är 38 noterade på Stockholm Nasdaq 

OMX Mid Cap och 31 företag är noterade på Large Cap. Av de 276 räkenskapsår som 

studien omfattar har det skett goodwillnedskrivningar i 49 fall. Det har varit en ny VD på 

posten under 60 räkenskapsår. Det har funnits rölig ersättning för den verkställande 

direktören under 268 räkenskapsår av 276 möjliga. 

 
Tabell 4.1 Antal företag, räkenskapsår med nedskrivningar, räkenskapsår med nytillsatt VD 

Antal företag, räkenskapsår med nedskrivningar, räkenskapsår med ny VD 

(totalt 69 företag, 276 räkenskapsår) Mid Cap Large Cap Mid Cap+Large Cap 

Antal företag 38 31 69 

Antal räkenskapsår 152 124 276 

Räkenskapsår med nedskrivningar 28 21 49 

Räkenskapsår med nytillsatt VD 38 22 60 

Räkenskapsår med rörlig ersättning 152 116 268 

 

4.2 Goodwillposten 

 

Tabell 4.2 illustrerar goodwillposten som en procentenhet av företagens totala tillgångar, 

under tidsperioden 2005-2008. Tabellen visar en ökning av andelen goodwill av 

företagens totala tillgångar 2008 i jämförelse med 2005. Ökningen gäller för såväl Mid 

Cap, Large Cap samt de båda två tillsammans. 

 

 
Tabell 4.2 Goodwillposten som % av totala tillgångar 

Goodwillposten som % av totala tillgångar 

  Mid Cap Large Cap Mid Cap+Large Cap 

2005 7,75% 10,00% 9,70% 

2006 13,33% 8,65% 9,26% 

2007 12,32% 12,34% 12,33% 

2008 12,87% 12,01% 12,11% 

Snitt 2005-2008 11,57% 10,75% 10,85% 
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Figur 4.1 visar företagens totala goodwill under tidsperioden 2005-2008. Under denna 

tidsperiod har företagens goodwill ökat med cirka 75 procent. Det totala goodwillvärdet 

ökar samtliga år under den undersökta tidsperioden.  

 

 
Figur 4.1 Total Goodwill i MKR 

 
 

 

Tabell 4.3 visar de exakta värden som figur 4.1 baseras på. 

 

 
Tabell 4.3 Total goodwill i MKR 
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4.3 Nedskrivning av goodwill 

 

För att visa hur stora nedskrivningarna av goodwill är hos de studerade företagen har vi 

valt att ställa nedskrivningar i goodwill mot företagens totala goodwill. Tabell 4.4 

presenterar informationen fördelat på de studerade åren. Noterbart är den stora ökningen 

av procentuell nedskrivning hos företag som är noterade på Mid Cap.  

 

 
Tabell 4.4 Procentuell nedskrivning av total goodwill 

Procentuell nedskrivning av total goodwill 

  Mid Cap Large Cap Mid Cap+Large Cap 

2005 0,26% 0,14% 0,15% 

2006 0,22% 0,35% 0,33% 

2007 1,75% 0,73% 0,85% 

2008 3,24% 0,11% 0,49% 

Snitt 2005-2008 1,37% 0,33% 0,46% 

 

 

Tabell 4.5 visar hur många procent av urvalet som har gjort en nedskrivning av goodwill 

oavsett storlek på nedskrivningen. Ur tabellen kan det utläsas att en ökning har skett 

under tidsperioden. Av samtliga 69 företag i urvalet har 14,49 procent skrivit ner 

goodwill under 2005. Under 2008 har över 20 procent av företagen skrivit ner goodwill 

vilket är över 5 procent fler än 2005. 

 

 
Tabell 4.5 Antal bolag som skriver ner goodwill 

Antal bolag som skriver ner goodwill 

 Mid Cap Large Cap Mid Cap+Large Cap 

2005 18,42% 9,68% 14,49% 

2006 15,79% 19,35% 17,39% 

2007 15,79% 22,58% 18,84% 

2008 23,68% 16,13% 20,29% 

Snitt 2005-2008 18,42% 16,94% 17,75% 

 

4.4 Nedskrivning av goodwill och nytillsatt VD 

 

För att besvara vår första forskningsfråga har vi samlat in data om VD:n anses vara 

nytillsatt. Om VD:n har varit verksam på sin post mindre tid än två år har den kodats som 

en nytillsatt VD. Tabell 4.6 visar den procentuella nedskrivningen av total goodwill 

kategoriserat på om VD:n är nytillsatt eller ej. Tabellen visar att den procentuella 

nedskrivningen är högre de räkenskapsår då VD:n är nytillsatt än de räkenskapsår då 

VD:n inte är det. 
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Tabell 4.6 Procentuell nedskrivning av goodwill och nytillsatt VD 

Procentuell nedskrivning av total goodwill och nytillsatt VD 

 Nytillsatt VD Ej nytillsatt VD 

2005-2008 1,91% 1,73% 

 

 

I tabell 4.7 har vi endast tagit med de år då nedskrivningar förekommer och alltså valt att 

exkludera de år då VD:n är nytillsatt men inga nedskrivningar har förekommit samt de år 

då VD:n ej är nytillsatt och nedskrivningar inte har förekommit. Tabellen visar att en 

högre procentuell nedskrivning av total goodwill då VD:n ej är nytillsatt. 

 

 
Tabell 4.7 Nedskrivningar av total goodwill, endast då nedskrivningar förekommer 

Nedskrivningar av total goodwill, endast då nedskrivningar förekommer 

  Nytillsatt VD Ej nytillsatt VD 

2005-2008 7,19% 11,33% 

 

 

Tabell 4.8 visar hur många räkenskapsår där nedskrivning förekommer. De räkenskapsår 

då VD:n är nytillsat skriver oftare ner goodwill. Genom tabell 4.8 tillsammans med tabell 

4.6 och 4.7, illustreras det att de räkenskapsår då VD:n är nytillsatt oftare förekommer 

räkenskapsår med nedskrivningar, men att nedskrivningarna är av en lägre procentenhet 

av total goodwill. 

 

 
Tabell 4.8 Nytillsatt VD, antal nedskrivningar 

Nytillsatt VD, antal nedskrivningar 

 2005-2008 Nytillsatt VD Ej nytillsatt VD 

Räkenskapsår med nedskrivningar 16 33 

Räkenskapsår 60 216 

% räkenskapsår med nedskrivningar 26,67% 15,28% 

 

 

4.5 Goodwill nedskrivningar och företagsstorlek 

 

Tabell 4.9 illustrerar den procentuella nedskrivningen av total goodwill fördelat på 

räkenskapsår som hör till gruppen stora och räkenskapsår som hör till gruppen mindre. 

De 50 procent av räkenskapsåren med högst tillgångar har delats in i kategorin stora och 

de resterande 50 procenten tillhör kategorin mindre. Tabellen visar att under de 
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räkenskapsår som tillhör stora procentuellt skriver ner sin goodwill med en högre summa 

än de räkenskapsår som tillhör mindre. 

 
 

 

Tabell 4.9 Företagsstorlek, procentuell nedskrivning av total goodwill 

Företagsstorlek, procentuell nedskrivning av total goodwill 

 Stora Mindre 

2005-2008 2,81% 0,74% 

 

 

Tabell 4.10 exkluderar alla år då inte goodwill nedskrivningar förekommer. Även denna 

tabell visar att de räkenskapsår tillhörande gruppen stora förekommer större 

goodwillnedskrivningar än de räkenskapsår som tillhör mindre.  

 

 
Tabell 4.10 Företagsstorlek, procentuell nedskrivning av goodwill, endast nedskrivningar 

Företagsstorlek, procentuell nedskrivning av goodwill, endast nedskrivningar 

  Stora Mindre 

2005-2008 12,51% 5,64% 

  

 

Antal räkenskapsår med nedskrivningar uppdelat på grupperna stora och mindre 

räkenskapsår presenteras i tabell 4.11. Ur tabellen kan vi utläsa att gruppen stora oftare 

skriver ned goodwill. 

 
 

Tabell 4.11 Företagsstorlek, antal nedskrivningar 

Företagsstorlek, antal nedskrivningar 

 2005-2008 Stora Mindre 

Räkenskapsår med nedskrivningar 31 18 

Räkenskapsår 138 138 

% räkenskapsår med nedskrivningar 22,46% 13,04% 
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4.6 Rörlig ersättning för VD 

För att kunna undersöka om rörlig ersättning för VD:n är en faktor som påverkar 

nedskrivande av goodwill har vi undersökt om rörlig ersättning i någon form har 

förekommit i de undersökta företagen. Tabell 4.12 visar att under 268 av de 276 

räkenskapsåren förekommer det rörlig ersättning till verkställande direktören. 

 
 

Tabell 4.12 Rörlig ersättning för VD 

Rörlig ersättning för VD 

 Rörlig ersättning Ej rörlig ersättning 

Räkenskapsår 268 8 
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5 Analys 
Den empiriska datan som presenterats i kapitel 4. Empiri ligger till grund för analyskapitlet. 

I kapitlet analyseras den empiriska datan med hjälp av den teori som presenterats i kapitel 3 

teoretisk referensram. 

 

5.1 Goodwillnedskrivningar och nytillsatt VD 

 

Medelvärdet för samtliga räkenskapsår då nedskrivningar förekommer uppgår till 9,99% 

att jämför med medelvärdet för räkenskapsåren med nytillsatt VD som uppgår till 7,19%. 

De räkenskapsår då VD:n ej var nytillsatt har ett medelvärde på 11,33%. Även medianen 

är högre de räkenskapsår då VD:n ej är nytillsatt. Både variansen och variationsvidden är 

betydligt större de år då VD:n ej är nytillsatt vilket betyder att nedskrivningarnas storlek 

varierar i högre grad i jämförelse med de räkenskapsår då VD:n är nytillsatt. Om vi tittar 

på den insamlade datan i bilaga 1 kan vi se att Holmen år 2007 skriver ner hela sin 

goodwillpost och Lundbergföretagen år 2008 gör det samma. Dessa nedskrivningar 

bidrar till den stora spridningen i nedskrivningsstorlek för räkenskapsår med ej nytillsatt 

VD. 

 
Tabell 5.1 Analys, Nedskrivningar & nytillsatt VD 

Analys, Nedskrivningar & nyt. VD Samtliga räkenskapsår   

Medelvärde 9,99%   

Median 1,78%  

Varians 5,64%   

Variationsvidd 99,98%  

  Räkenskapsår 

Nytillsatt VD 

Räkenskapsår 

Ej nytillsatt VD 

Medelvärde 7,19% 11,33% 

Median 1,76% 1,84% 

Varians 2,16% 7,49% 

Variationsvidd 57,52% 99,98% 

Antal nedskrivningar   

Räkenskapsår med nedskrivningar 16 33 

Räkenskapsår 60 216 

% räkenskapsår med nedskrivningar 26,67% 15,28% 

 

 

 

Tabell 5.1 presenterar även hur ofta nedskrivningar sker uppdelat på om VD:n är 

nytillsatt eller ej. Av de räkenskapsår då VD:n var nytillsatt så har nedskrivningar skett i 

26,67% av åren. Det är betydligt oftare än de år då VD:n ej är nytillsatt där det endast 

sker nedskrivningar vid 15,28% av räkenskapsåren. 
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De siffror som presenteras i tabell 5.1 visar ett det finns en skillnad för hur nytillsatt VD 

och ej nytillsatt VD skriver ner goodwill. Big bath accounting är de åtgärder som ledande 

befattningshavare tar för att uppnå ett lägre resultat när företaget inte kan nå upp till de 

förväntningar som finns (Riahi-Balkaoui, 2004). Att ett företag tar ett ”big bath” sker 

oftast då en ny VD tillsätts (Schilt, 1993). Tabell 5.1 visar att bolag med nytillsatt VD 

skriver ner goodwill oftare än bolag med ej nytillsatt VD. Resultatet ger en indikation på 

att nytillsatta verkställande direktörer använder goodwillposten för att göra ett ”big bath”. 

Resultatet ligger i linje med Schilt (1993) som skriver att företag oftast tar ett ”big bath” 

vid VD byte. Ghasemi och Karnefors (2009) visar att avsättningar används av företag 

noterade på Stockholm Nasdaq OMX Large Cap för göra ett ”big bath”. Resultatet i 

tabellen ger indikationer på att noterade bolag på Nasdaq OMX Large Cap och Mid Cap 

även använder goodwillposten i en Bigh bath strategi. 

 

Masters-Stout (2008) visar att nytillsatta verkställande direktörer bland U.S.A’s 500 

största företag skriver ner mer goodwill än de som ej är nytillsatta. Vårt resultat visar att 

storleken på nedskrivningarna är lägre de räkenskapsår med nytillsatt verkställande 

direktör. Den stora variansen och variationsvidden de räkenskapsår med ej nytillsatt VD 

beror på, som tidigare nämnts, att under vissa räkenskapsår skrivs hela goodwillposten 

ner. Om de två räkenskapsår med extremt höga nedskrivningar skulle exkluderats 

kommer medelvärdet att sjunka till 5,62% vilket är lägre än det medelvärde som gruppen 

nytillsatta VD har.  

 

5.2 Goodwillnedskrivningar och företagsstorlek 

 

Medelvärdet för de räkneskapsår då nedskrivningar förekommer uppgår till 9, 99%, 

medelvärdet för de stora bolagen i studien uppgår till 12, 51% och för de mindre 5,64%. 

Av tabell 5.2 framgår att även medianen är högre för de stora bolagen än för de mindre. 

Både variansen och variationsvidden är betydligt större för de stora bolagen. Även i det 

här fallet beror den stora skillnaden på de stora nedskrivningarna som Holmen gör år 

2007 och Lundbergföretagen gör år 2008. Dessa nedskrivningar hamnar i vår uppdelning 

bland de stora räkneskapsåren och bidrar till att göra variansen och variationsvidden 

större för den gruppen. 
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Tabell 5.2 Analys, Nedskrivningar & företagsstorlek 

Analys, Nedskrivningar & företagsstorlek Stora & Mindre   

Medelvärde 9,99%   

Median 1,78%  

Varians 5,64%   

Variationsvidd 99,98%  

  Räkenskapsår 

Stora 

Räkenskapsår 

Mindre 

Medelvärde 12,51% 5,64% 

Median 1,83% 1,50% 

Varians 7,71% 1,77% 

Variationsvidd 99,98% 57,52% 

Antal nedskrivningar   

Räkenskapsår med nedskrivningar 31 18 

Räkenskapsår 138 138 

% räkenskapsår med nedskrivningar 22,46% 13,04% 

 

 

Tabell 5.2 visar också hur ofta nedskrivningar förekommer i stora respektive små bolag. 

Vår studie visar att det är vanligare att nedskrivningar förekommer i gruppen stora 

jämfört med gruppen mindre. I gruppen stora görs nedskrivningar i 22,46% av åren att 

jämföra med 13,04% för de mindre.  

 

Siffrorna från vår studie som presenteras i tabell 5.2 visar att det finns en stor skillnad 

mellan hur stora nedskrivningar gruppen stora respektive gruppen mindre gör. Resultatet 

ligger helt i linje med Watts och Zimmerman (1978) som anser att stora bolag har mer att 

tjäna på att hålla ner det redovisade resultatet. De skriver att ett av incitamenten till att 

hålla nere resultatet är skatt. Elliot och Shaw (1998) visar att designed accounting 

metoden big bath används flitigare av större företag än av mindre företag. Vi kan bekräfta 

att detta samband finns för räkenskapsåren i vår studie.  

 

Resultatet i vår studie visar även att under räkenskapsår som tillhör gruppen stora 

förkommer goodwillnedskrivningar oftare än under de räkenskapsår som tillhör gruppen 

mindre. Vilket även det överensstämmer med Watts och Zimmermans (1978) teorier om 

att stora bolag har mer att vinna på att hålla nere det redovisade resultatet. Resultaten 

stämmer även överens med resultaten från Elliot och Shaw (1998). Vår studies resultat är 

dock motstridiga mot vad Sevin och Schroeder (2005) kommer fram till. Sevin och 

Schroeder (2005) skriver att anledningen till att författarnas resultat inte stämmer överens 

med tidigare teorier, kan bero på att goodwillposten är en större del av de totala 

tillgångarna för mindre företag eller för att det helt enkelt inte har gått lika bra för mindre 

företag efter att goodwillnedskrivningar införts.  

 

Anledningen till att en skillnad kan uppkomma mellan mindre och större företag kan vara 

att det finns en ganska stor flexibilitet i värderingen av goodwill enligt IAS 36. 



- 32 - 

 

Värderingen baseras på flera antaganden och prognoser om framtiden som är svåra att 

förutspå. Även om prognoserna skall bygga på rimliga och verifierbara antaganden 

innehåller de ändå ett stort mått av subjektiva bedömningar, vilket öppnar för diskussion 

om en värderings korrekthet.  

 

5.3 Goodwillnedskrivningar och rörlig ersättning 

 

Som tidigare har definierats i studien har all typ av rörlig ersättning i form av bonus, 

rörlig lön eller något typ av incitamentsprogram ansets vara rörlig ersättning. Tabell 5.3 

illustrerar studiens samtliga räkenskapsår uppdelade på om det förekommer rörlig 

ersättningen för verkställande direktör eller ej. 
 

Tabell 5.3 Analys, Rörlig ersättning för VD 

Analys, Rörlig ersättning för VD 

  Rörlig ersättning Ej rörlig ersättning 

Räkenskapsår 268 8 

Räkenskapsår % 97,15% 2,85% 

 

 

Under 97,1% eller, 268 av 276 räkenskapsår, förekom det rörlig ersättning för VD. Vi 

kan ha valt en för bred definition av rörlig ersättning och därav det höga resultatet för 

rörlig ersättning. Då verkställande direktören har rörlig ersättning under så många 

räkenskapsår av de totala, kan vi fastställa att det föreligger starka incitament för att 

manipulera redovisningen. Av denna anledning finner vi ingen nytta med att vidare 

analysera siffrorna då det förekommer rörlig ersättning under nästan samtliga 

räkenskapsår. 

 

VD:n för bolag fattar inte alltid de beslut som är bäst för företaget utan fattar beslut som 

gynnar dess egna intressen. Incitament som påverkar VD:ns eget intresse har betydelse 

för hur VD:n agerar. (Harrison & Harrell, 1993) Resultaten från vår studie visar att det 

förekommer starka incitament i form av rörlig ersättning för VD:n, att agera i eget 

intresse. Carson och Bathala (1997) skriver att om VD:ns lön baseras på aktiepriset finns 

det incitament för income smoothing, då verkställande direktören kan öka aktiekursen 

genom att jämna ut resultatet för att uppnå en lägre risk i aktien. Guidry et al. (1999) 

visar också att ledande befattningshavare använder sig av earnings management för att 

höja sina kortsiktiga bonusar. Holtausen (1995), Healy (1985) och Grant et al. (2009) 

visar också att earnings management används för att ta beslut som gagnar ledande 

befattningshavares egna intressen. 

 

Vi kan inte uttala oss om rörlig ersättning för verkställande direktören påverkar till en 

högre/lägre nedskrivning av goodwill. Vår teoretiska referensram visar dock ett stöd för 

att rörlig ersättning har betydelse för om ledande befattningshavare agerar i eget intresse. 

Vår studies resultat visar att det finns förutsättningar för verkställande direktörerna i 

företagen i vårt urval, att agera i eget intresse.    
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6  Slutsats 
 

 I kapitlet slutsats besvaras de forskningsfrågor studien behandlar. I kapitlet för även 

författarna en diskussion kring studien, samt lämnar förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats 

Studiens syfte är att undersöka om olika incitament påverkar företag till att utnyttja 

flexibiliteten i redovisningen av goodwill. För att besvara syftet har ett antal 

forskningsfrågor formulerats vilka presenteras nedan tillsammans med våra slutsatser.  

 

Utnyttjas flexibiliteten i redovisningen av goodwill vid byte av verkställande direktör? 

 

Vår analys visar att räkenskapsår med nytillsatt VD oftare skriver ner goodwill. Ett 

resultat som ligger i linje med tidigare forskning och kan tyda på att nytillsatta 

verkställande direktörer använder goodwillposten för att göra ett ”big bath”. Under de 

räkenskapsår med ej nytillsatt VD skrivs goodwill av med en högre summa än de 

räkenskapsår med nytillsatt VD, något som beror på den höga variansen. Vår analys visar 

att det finns flera indikationer på att flexibiliteten i redovisningen utnyttjas vid VD byte. 

 

Påverkar företags storlek utnyttjandet av flexibiliteten i redovisningen av goodwill? 

 

Vår studie visar att det under räkenskapsåren tillhörande grupperingen stora både oftare 

förekommer nedskrivningar och att nedskrivningarna är större. Tidigare forskning på 

området har varit motsägande. Vårt resultat stödjer den forskning som menar att stora 

företag har mer att tjäna på genom att hålla nere sitt resultat. Vår analys visar flera tecken 

på att företags storlek påverkar behandlingen av goodwill. 

 

Utnyttjas flexibiliteten i redovisningen av goodwill olika beroende på ersättning till 

verkställande direktör? 

 

Studien visar att under 97,15% av studiens räkenskapsår förekommer det rörlig ersättning 

för verkställande direktören. På grund av resultatet kan vi inte dra någon slutsats för om 

utnyttjandet av redovisningen av goodwill utnyttjas olika beroende på ersättning till 

verkställande direktör. Vi finner dock stöd i teorin som visar att rörlig ersättning för 

ledande befattningshavare har betydelse för att VD skall ta beslut som gagnar sina egna 

intressen. Av vår studies resultat kan vi dock dra slutsatsen att det finns incitament för att 

verkställande direktör skall agera i eget intresse.  
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6.2 Diskussion 

 

I vår studie har vi sett ett samband mellan de incitament som studien behandlar och hur 

företag behandlar goodwillposten. Detta tillsammans med den teori som vi insamlat talar 

för att det finns en skillnad i redovisningen. Vår teoretiska referensram pekar på att det 

finns många incitament för att försköna redovisningen för att uppnå önskat resultat. Den 

reglering som behandlar värdering av goodwill anser vi vara relativt flexibel. 

Värderingen baseras på flera antaganden och prognoser om framtiden som är svåra att 

förutspå. Även om prognoserna skall bygga på rimliga och verifierbara antaganden 

innehåller de ändå ett stort mått av subjektiva bedömningar.  

 

Studien visar att goodwill är en växande post i noterade bolags balansräkningar. Under de 

år som studien behandlar har den totala goodwillposten ökat med ca 75 procent för 

bolagen i studien. Även goodwill som del av bolagens totala tillgångar har en ökning från 

9,7 till 12,11 procent skett. En fortsatt ökning kommer innebära att bolagens tillgångar 

kommer bestå till en allt större del goodwill. Det leder till att värderingen av goodwill 

kommer få mer betydelse för koncernernas balans- och resultaträkningar. Vår uppfattning 

är att förändringen av regleringen kring goodwill redovisning är anledningen till växande 

goodwillposter. Då goodwillposten inte längre skrivs av utan skall skrivas ner om behov 

föreligger. Den nuvarande metoden är problematisk då den bygger på prognoser om 

framtiden.  

 

I vår problembakgrund tog vi upp exemplet med Eniro. Det är enligt oss inte alls orimligt 

att fler bolag, som växer genom förvärv, kommer att ha en balansräkning vars tillgångar 

till största delen består av goodwill. En felaktig värdering av goodwill kan få stora 

konsekvenser för de intressenter som använder redovisningen för att fatta beslut.  

 

Vi illustrerar effekten med att ännu en gång använda oss av Eniro: 

 

Eniro redovisade i sin årsredovisning 2008 totala tillgångar på 16.620 msek varav 

goodwill 11.374 msek. Årets nedskrivningar var 913 msek. Regleringen före 2005 där 

goodwill årligen skrevs av, fanns det ingen stor risk för att goodwillen var övervärderad. 

Med Eniros siffror för 2008 hade det inneburit en avskrivning på 2457,4 msek för 

räkenskapsåret vilket hade påverkat årets resultat mycket. Det var en försiktigare 

värdering som minskade sannolikheten för övervärdering. 

 

Vi anser att den nuvarande värderingen av goodwill med nedskrivningsprövning är 

osäker. Metoden öppnar för en högre flexibilitet i redovisningen som kan missbrukas för 

agentens eget intresse. Vi tror att goodwillposten kommer att öka även i fortsättningen 

vilket bidrar till att den får allt större betydelse för företagen och dess intressenter. 

Goodwill värdering i IAS 36 är byggd på prognoser och framtidsbedömningar vilket 

öppnar för ett stort mått av osäkerhet. Att dra slutsatser om framtiden utifrån historien är 

enligt oss väldigt svårt då det ständigt uppstår nya situationer. I samband med växande 

goodwillposter kan en felvärderad goodwillpost få ödestiga konsekvenser för företagets 

intressenter.  
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De allt större goodwill posterna kommer också göra att det blir allt svårare att jämföra 

bolag som växer organiskt med de som växer genom förvärv. Detta då strukturen på 

bolagens balansräkningar kommer att se helt olika ut. Det kan även leda till att det blir 

svårare att prognostisera resultatutvecklingen då bolagets värdering av goodwill har så 

stor påverkan på resultatet.  

 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

I studien har vi valt ett väldigt brett mått som representerat rörlig ersättning för 

verkställande direktör. Vi har ansett att bonus, rörlig lön och olika typer av 

incitamentprogram samtliga uppfyller kravet för rörlig ersättning och därför blir ett 

incitament för verkställande direktör. Vår empiriska undersökning visade att det i princip 

under samtliga räkenskapsår fanns rörlig ersättning till den verkställande direktören. 

Framtida forskning skulle kunna använda ett smalare mått för rörlig ersättning. Till 

exempel studera om rörlig ersättning inte betalats ut på grund av att målet för bonusen 

inte nåtts. Om större nedskrivningar görs dessa år kan det tyda på ”big bath accounting”.  

 

Under vår insamling av empiri har vi upptäckt att goodwill redovisas väldigt olika i 

resultaträkningen. Vissa företag redovisar goodwillnedskrivningar klart och tydligt i 

resultaträkningen under posten goodwillnedskrivningar. Andra företag så som Eniro 

redovisar goodwillnedskrivningar under posten marknadsföringskostnader. Att redovisa 

nedskrivningarna under marknadsföringskostnader anser vi vara väldigt vilseledande. 

Även motiven för goodwillvärderingen redovisas väldigt olika. Vissa företag går väldigt 

grundligt in på vad som underbygger värderingen medans andra nästan helt utelämnar 

denna information. En eller flera fallstudier där forskare dyker djupare in på några få fall 

för att belysa skillnaderna i redovisningen av goodwill och ta reda på varför skillnaderna 

förekommer. 

 

I och med att goodwill redovisas på så vitt skilda sätt skulle det vara intressant att få ett 

revisorsperspektiv på ämnet. Hur kontrolleras goodwillvärderingen och hur kommer det 

sig att olika bolag redovisar goodwillnedskrivningar på så olika sätt? Vad har revisorn för 

möjligheter att kontrollera att värderingen är rimlig? 

 

Det skulle även vara intressant att se hur investerare behandlar goodwill vid 

företagsvärdering. Vi har fått intrycket av att innan regelförändringen över redovisningen 

av goodwill, exkluderade investerare goodwillavskrivningar från sina analyser då det var 

en icke ekonomisk transaktion. En nedskrivning av goodwill enligt dagens 

goodwillvärdering betyder att företag har betalat för mycket vid förvärv av dotterbolag. 

Något som borde innebära att investerare inte längre kan bortse från goodwillposten och 

dess utveckling. 
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Bilaga 1 

 

År Företag Tillgångar Goodwill Goodwill- 
nedskrivningar 

Nytillsatt 
VD 

Rörlig ersättning 

2005 AarhusKarlshamn 6835 595 0 JA JA 

2006 AarhusKarlshamn 6933 581 0 JA JA 

2007 AarhusKarlshamn 8857 614 0 NEJ JA 

2008 AarhusKarlshamn 11078 682 0 NEJ JA 

2005 Active Biotec 567,9 0 0 NEJ JA 

2006 Active Biotec 462,4 0 0 NEJ JA 

2007 Active Biotec 489 0 0 NEJ JA 

2008 Active Biotec 473 0 0 NEJ JA 

2005 Alfa Laval 16206,4 3530,6 0 JA JA 

2006 Alfa Laval 18749,6 3706,3 0 NEJ JA 

2007 Alfa Laval 23238 4459 0 NEJ JA 

2008 Alfa Laval 29032 5383 0 NEJ JA 

2005 Assa Abloy 33692 15716 0 JA JA 

2006 Assa Abloy 35557 16683 0 JA JA 

2007 Assa Abloy 37732 17271 0 NEJ JA 

2008 Assa Abloy 44960 20669 0 NEJ JA 

2005 Atlas Copco 54955 9237 0 NEJ JA 

2006 Atlas Copco 55255 2571 0 NEJ JA 

2007 Atlas Copco 56659 7902 0 NEJ JA 

2008 Atlas Copco 75394 8399 0 NEJ JA 

2005 Atrium Ljungberg 5245,5 0 0 NEJ JA 

2006 Atrium Ljungberg 18021 522 0 NEJ JA 

2007 Atrium Ljungberg 20417 522 -37 NEJ JA 

2008 Atrium Ljungberg 20125 484 -26 NEJ JA 

2005 Avanza 4505 22,5 0 NEJ JA 

2006 Avanza 8721 26 0 NEJ JA 

2007 Avanza 14449 26 0 NEJ JA 

2008 Avanza 15597 26 0 NEJ JA 

2005 Axfood 7569 1131 0 NEJ JA 

2006 Axfood 6075 1131 0 NEJ JA 

2007 Axfood 6608 1182 0 NEJ JA 

2008 Axfood 7350 1536 0 NEJ JA 

2005 Axis 580,2 0 0 NEJ JA 

2006 Axis 789,3 0 0 NEJ JA 

2007 Axis 914,4 0 0 NEJ JA 

2008 Axis 859,3 0 0 NEJ JA 

2005 BE Group 2342 544 0 NEJ JA 

2006 BE Group 2876 540 0 NEJ JA 
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2007 BE Group 2850 544 0 NEJ JA 

2008 BE Group 3408 651 0 NEJ JA 

2005 Beijer 1462,4 292,4 0 NEJ JA 

2006 Beijer 1542,1 277,1 0 NEJ JA 

2007 Beijer 2218,7 459,2 0 NEJ JA 

2008 Beijer 1985,1 545 0 JA JA 

2005 Beijer Alma 1180,1 73,7 -1 NEJ JA 

2006 Beijer Alma 1218,4 74,4 -3 NEJ JA 

2007 Beijer Alma 1349,4 116,1 0 NEJ JA 

2008 Beijer Alma 1460,8 130,5 0 NEJ JA 

2005 Betsson 573,4 284,4 0 NEJ JA 

2006 Betsson 592,5 284,4 0 NEJ JA 

2007 Betsson 843,6 284,4 0 NEJ JA 

2008 Betsson 1148,4 284,4 0 NEJ JA 

2005 Biovitrum 2728,1 0 0 NEJ JA 

2006 Biovitrum 2077,6 41,1 0 NEJ JA 

2007 Biovitrum 1948,3 39,3 0 JA JA 

2008 Biovitrum 2578,8 59,6 -34,3 JA JA 

2005 Boliden 22918 3189 0 NEJ JA 

2006 Boliden 26929 3077 0 NEJ JA 

2007 Boliden 27231 3173 0 JA JA 

2008 Boliden 30252 3303 0 JA JA 

2005 Brinova 4662,5 0 0 JA JA 

2006 Brinova 6214,9 0 0 NEJ JA 

2007 Brinova 6086,7 0 0 NEJ JA 

2008 Brinova 6298,2 0 0 NEJ JA 

2005 Bure 4032 918,9 -0,6 JA JA 

2006 Bure 3884,9 676,8 -3,2 NEJ JA 

2007 Bure 3746,8 766,9 0 NEJ JA 

2008 Bure 2995 468,9 -15,3 NEJ JA 

2005 Cardo 5542 948 0 JA JA 

2006 Cardo 6107 1047 0 NEJ JA 

2007 Cardo 6437 1058 -210 NEJ JA 

2008 Cardo 6781 964 0 NEJ JA 

2005 Electrolux 82558 3872 0 NEJ JA 

2006 Electrolux 66049 1981 0 NEJ JA 

2007 Electrolux 66089 2024 0 NEJ JA 

2008 Electrolux 73323 2095 0 NEJ JA 

2005 Eniro 19542 1167 0 NEJ JA 

2006 Eniro 18213 12267 0 NEJ JA 

2007 Eniro 18467 12508 0 JA JA 

2008 Eniro 16620 10461 -913 JA JA 

2005 Ericsson 209336 7362 0 NEJ JA 
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2006 Ericsson 214940 6824 0 NEJ JA 

2007 Ericsson 245117 22826 0 NEJ JA 

2008 Ericsson 285684 24877 0 NEJ JA 

2005 Fagerhult 1463,7 265,6 0 JA JA 

2006 Fagerhult 1517 296,2 0 NEJ JA 

2007 Fagerhult 1714,1 367,8 0 NEJ JA 

2008 Fagerhult 1720,3 349,4 0 NEJ JA 

2005 Getinge 14533,3 5552 0 NEJ JA 

2006 Getinge 15877 4747 0 NEJ JA 

2007 Getinge 22970 8300 0 NEJ JA 

2008 Getinge 33032 11361 0 NEJ JA 

2005 Gunnebo 4833 1089,2 0 NEJ JA 

2006 Gunnebo 4687,2 1056,3 0 NEJ JA 

2007 Gunnebo 1984,1 1103 0 NEJ JA 

2008 Gunnebo 2330,9 1240 0 NEJ JA 

2005 H&M 33183 0 0 NEJ JA 

2006 H&M 35555 0 0 NEJ JA 

2007 H&M 41734 0 0 NEJ JA 

2008 H&M 51243 431 0 NEJ JA 

2005 Hakon Invest 8339 62 0 NEJ NEJ 

2006 Hakon Invest 9087 101 0 NEJ NEJ 

2007 Hakon Invest 10379 279 0 NEJ NEJ 

2008 Hakon Invest 10021 304 0 NEJ NEJ 

2005 Haldex 4662 471 0 JA JA 

2006 Haldex 4733 414 0 JA JA 

2007 Haldex 5082 425 0 NEJ JA 

2008 Haldex 6290 967 0 NEJ JA 

2005 Hexagon 18642 5973 0 NEJ JA 

2006 Hexagon 18548 6443 0 NEJ JA 

2007 Hexagon 24940 9523 0 NEJ JA 

2008 Hexagon 27501 10522 0 NEJ JA 

2005 HiQ 565,9 183,2 0 NEJ JA 

2006 HiQ 557,2 188,2 0 NEJ JA 

2007 HiQ 613,2 212,6 0 NEJ JA 

2008 HiQ 872,1 346,6 0 NEJ JA 

2005 Holmen 32214 586 0 NEJ NEJ 

2006 Holmen 32141 557 0 NEJ NEJ 

2007 Holmen 33243 569 -569 NEJ NEJ 

2008 Holmen 34602 0 0 NEJ NEJ 

2005 Höganäs 5253 90 0 JA JA 

2006 Höganäs 5099 103 0 JA JA 

2007 Höganäs 5191 88 0 NEJ JA 

2008 Höganäs 5642 100 0 NEJ JA 
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2005 Intrum Justitia 4136 1573,4 0 NEJ JA 

2006 Intrum Justitia 4461,5 1524,4 0 JA JA 

2007 Intrum Justitia 5393,4 1614,6 0 JA JA 

2008 Intrum Justitia 6741 1956,6 -60,7 NEJ JA 

2005 ITAB Shop Concept 769 76 0 NEJ JA 

2006 ITAB Shop Concept 1309 246 0 NEJ JA 

2007 ITAB Shop Concept 1551 266 0 NEJ JA 

2008 ITAB Shop Concept 2243 473 0 JA JA 

2005 JM 8155 59 0 NEJ JA 

2006 JM 8406 55 0 NEJ JA 

2007 JM 9916 60 0 NEJ JA 

2008 JM 10055 56 0 NEJ JA 

2005 Kinnevik 33257 17 0 NEJ JA 

2006 Kinnevik 47733 621 0 JA JA 

2007 Kinnevik 62818 621 0 JA JA 

2008 Kinnevik 35871 799 -37 NEJ JA 

2005 Kungsleden 27469,7 0 0 NEJ JA 

2006 Kungsleden 24261,7 0 0 JA JA 

2007 Kungsleden 32780,8 200,3 -3,5 JA JA 

2008 Kungsleden 20721,5 196,8 -3,6 NEJ JA 

2005 Latour 11414 144 -1 NEJ JA 

2006 Latour 14021 530 0 NEJ JA 

2007 Latour 13553 661 0 NEJ JA 

2008 Latour 10807 913 0 NEJ JA 

2005 LBI International 1079,9 374,2 -3,2 NEJ JA 

2006 LBI International 2344,1 987,3 0 NEJ JA 

2007 LBI International 2927,9 1417 0 NEJ JA 

2008 LBI International 3322,7 1664 0 JA JA 

2005 Lindab 6525 2348 0 NEJ JA 

2006 Lindab 7077 2616 0 NEJ JA 

2007 Lindab 7700 2713 0 NEJ JA 

2008 Lindab 8625 2972 0 JA JA 

2005 Lundbergföretagen 65792 672 0 NEJ JA 

2006 Lundbergföretagen 72935 643 0 NEJ JA 

2007 Lundbergföretagen 76704 655 -569 NEJ JA 

2008 Lundbergföretagen 71065 86 -86 NEJ JA 

2005 Lundin Mining CP 7762,4 0 0 NEJ JA 

2006 Lundin Mining CP 17685,4 817,2 0 NEJ JA 

2007 Lundin Mining CP 20331,1 763,5 0 NEJ JA 

2008 Lundin Mining CP 25280,6 929,8 0 NEJ JA 

2005 Meda 11499,5 5297 0 NEJ JA 

2006 Meda 11318,9 5082,4 0 NEJ JA 

2007 Meda 26649 11584 0 NEJ JA 
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2008 Meda 35815 14256 0 NEJ JA 

2005 Mekonomen 1599,7 169 -3,9 JA JA 

2006 Mekonomen 1644,4 168,8 0 JA JA 

2007 Mekonomen 1481 198 0 JA JA 

2008 Mekonomen 1423 232 0 JA JA 

2005 Munters 2946 367 -3 NEJ JA 

2006 Munters 3144 543 0 JA JA 

2007 Munters 3862 795 -1 JA JA 

2008 Munters 4614 978 0 NEJ JA 

2005 NCC 27110 1858 -86 NEJ JA 

2006 NCC 30603 1720 -20 NEJ JA 

2007 NCC 36247 1741 -90 JA JA 

2008 NCC 34069 1804 -32 JA JA 

2005 Neonet 487,9 77,7 0 JA JA 

2006 Neonet 673,3 77,8 0 NEJ JA 

2007 Neonet 1379,4 77,8 0 NEJ JA 

2008 Neonet 833,5 77,8 0 NEJ JA 

2005 Net insight 190,6 4,4 0 NEJ JA 

2006 Net insight 194,2 4,4 0 JA JA 

2007 Net insight 261 4,4 0 JA JA 

2008 Net insight 357,8 4,4 0 NEJ JA 

2005 New Wave Group 3382,4 371,8 0 NEJ JA 

2006 New Wave Group 3479,5 375,6 0 NEJ JA 

2007 New Wave Group 4809,7 764,7 0 NEJ JA 

2008 New Wave Group 5370,7 831,1 0 NEJ JA 

2005 Nibe  3125,3 452,5 0 NEJ JA 

2006 Nibe  3902,8 643,4 0 NEJ JA 

2007 Nibe  4523,5 697,1 0 NEJ JA 

2008 Nibe  5146,7 862,8 0 NEJ JA 

2005 Nobia 7918 1975 0 NEJ JA 

2006 Nobia 9624 2764 0 NEJ JA 

2007 Nobia 10290 2786 0 NEJ JA 

2008 Nobia 11338 3056 0 JA JA 

2005 Nordent 322 140,4 0 JA JA 

2006 Nordent 475,1 149,2 -1,2 JA JA 

2007 Nordent 602,9 158 0 JA JA 

2008 Nordent 619,2 144 -4,1 NEJ JA 

2005 PEAB 13742 411 -30 NEJ JA 

2006 PEAB 16513 552 -39 NEJ JA 

2007 PEAB 15352 335 0 NEJ JA 

2008 PEAB 25692 1781 0 NEJ JA 

2005 Q-Med 1429,3 43,1 0 NEJ JA 

2006 Q-Med 1594,4 41,3 0 NEJ JA 
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2007 Q-Med 1746,5 43 0 NEJ JA 

2008 Q-Med 1698,3 50 0 NEJ JA 

2005 Ratos 22093 5947 0 NEJ JA 

2006 Ratos 26662 9403 -204 NEJ JA 

2007 Ratos 36782 16228 -3 NEJ JA 

2008 Ratos 42750 17805 -92 NEJ JA 

2005 Saab 30594 1777 0 NEJ JA 

2006 Saab 32771 3309 -15 NEJ JA 

2007 Saab 33801 3970 0 NEJ JA 

2008 Saab 32890 4111 0 NEJ JA 

2005 Sandvik 59562 4921 0 NEJ JA 

2006 Sandvik 65901 5190 -34 NEJ JA 

2007 Sandvik 83435 8933 0 NEJ JA 

2008 Sandvik 103227 9831 0 NEJ JA 

2005 SAS 58016 2982 0 NEJ JA 

2006 SAS 51164 3002 -20 NEJ JA 

2007 SAS 48770 1031 -300 JA JA 

2008 SAS 43364 906 -12 JA JA 

2005 SCA 135522 19823 0 NEJ JA 

2006 SCA 133544 16997 0 NEJ JA 

2007 SCA 145050 18161 0 NEJ JA 

2008 SCA 158968 19374 0 JA JA 

2005 Scania 7821 1041 0 NEJ JA 

2006 Scania 88078 1095 0 NEJ JA 

2007 Scania 91454 1221 0 NEJ JA 

2008 Scania 110035 1320 -13 NEJ JA 

2005 Seco tools 4198 157 0 JA JA 

2006 Seco tools 4546 151 0 JA JA 

2007 Seco tools 5271 157 0 NEJ JA 

2008 Seco tools 6412 243 0 NEJ JA 

2005 Securitas 46288,9 17792,4 0 NEJ JA 

2006 Securitas 35719,8 14072,8 -41,2 NEJ JA 

2007 Securitas 39185,2 14143,4 -349,9 JA JA 

2008 Securitas 35178,9 14104,3 0 JA JA 

2005 Skanska 71311 4262 -108 NEJ JA 

2006 Skanska 71307 4490 0 NEJ JA 

2007 Skanska 64097 4592 -8 NEJ JA 

2008 Skanska 67522 4442 0 JA JA 

2005 SKF 40349 1057 0 JA JA 

2006 SKF 46238 1572 0 JA JA 

2007 SKF 46331 2234 0 NEJ JA 

2008 SKF 56281 3119 0 NEJ JA 

2005 SSAB 21820 0 0 NEJ JA 
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2006 SSAB 22795 0 0 JA JA 

2007 SSAB 91706 30203 0 JA JA 

2008 SSAB 69255 21105 0 NEJ JA 

2005 Sweco 2040,5 332,6 0 NEJ JA 

2006 Sweco 2050,9 428,8 -2,5 NEJ JA 

2007 Sweco 2438 599,6 -0,2 JA JA 

2008 Sweco 3012,5 784,6 -12,9 JA JA 

2005 Trelleborg 27557 7717 0 NEJ JA 

2006 Trelleborg 24960 8811 -157 JA JA 

2007 Trelleborg 29334 9434 -53 JA JA 

2008 Trelleborg 33763 10901 0 NEJ JA 

2005 VBG Group 852,4 223,3 0 NEJ JA 

2006 VBG Group 850,6 213,4 0 NEJ JA 

2007 VBG Group 946,3 222,6 0 NEJ JA 

2008 VBG Group 1187,6 257,2 0 NEJ JA 

2005 Volvo 257207 11072 0 NEJ JA 

2006 Volvo 258427 8849 0 NEJ JA 

2007 Volvo 321647 19969 0 NEJ JA 

2008 Volvo 372419 24813 0 NEJ JA 

2005 ÅF 1220,1 123,8 -2,3 NEJ JA 

2006 ÅF 2300,2 832,3 0 NEJ JA 

2007 ÅF 2795,6 1065,6 0 NEJ JA 

2008 ÅF 3609,5 1331,9 0 NEJ JA 
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