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Abstract 
 

IFRS 3 has had a big impact on how listed companies treat the recognition of goodwill. The 

underlying assumptions of the impairment tests are based on management’s estimates of the 

future, which could lead to subjective evaluations. When IFRS was introduced in 2005 

Sweden was in a boom period, up until 2008 when the global financial crisis emerged and 

hence subsequent recession. A financial crisis may lead to the needs to make write-downs on 

both financial and non-financial assets. Therefore the authors want to examine in what way 

the financial crisis in 2008 affected companies' goodwill impairments. Since there are 

differences between the industrial sector and the IT and telecommunications sector in terms of 

accounting for goodwill, it is interesting to compare these sectors to examine if there are any 

significant differences. 

 

The purpose of the study is to examine how the recent financial crisis in 2008 affected 

companies' impairments of goodwill and assumptions in impairment testing, as well as the 

extent to which businesses disclosed about the impairment losses before and after the 

financial crisis to see if there are any significant differences between the industrial sector and 

the IT and telecommunications sector. The companies that are included in the study are 

companies that are listed on the Stockholm Stock Exchange. With a quantitative method, the 

authors have chosen to examine the annual reports of 15 companies in the industrial sector 

and 15 companies in the IT and telecommunications sector from the years 2006, 2007, 2009 

and 2010. The authors have chosen as methods for the research a quantitative content analysis 

and performed statistical calculations. The parameters studied include disclosure on goodwill, 

total impairment losses, discount rates, growth rates and cash-generating units. 

 

It was only one of the study’s hypotheses that was correct. This hypothesis dealt with the 

discount rates before and after the financial crisis, were the study showed a significant 

difference between the IT and telecommunications sector and the industrial sector before the 

financial crisis compared to the period after the financial crisis. Another difference that was 

significant was the industrial sectors total impairment losses before and after the financial 

crisis, were the sector’s total impairment losses increased between the examined periods. The 

average discount rate in the IT and telecommunications sector increased between the 

examined periods and this difference was also considered to be significant. Furthermore, the 

study showed that the industrial sector had more extensive disclosure on goodwill 

impairments after the financial crisis compared with the previous period, unlike the IT and 

telecommunications sector that disclosed about goodwill impairments to a lesser extent after 

the financial crisis. 

 

This thesis is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
 
I och med införandet av IFRS år 2005 måste noterade koncernföretag numera årligen 

nedskrivningspröva goodwill istället för att göra avskrivningar, vilket tidigare varit tillåtet. De 

antaganden som ligger till grund för nedskrivningsprövningen baseras på företagsledningars 

uppskattningar av framtiden, vilket kan leda till subjektiva bedömningar. När IFRS infördes 

befann sig Sverige i en högkonjunktur, fram tills år 2008 då den globala finanskrisen uppstod 

och därav efterföljande lågkonjunktur. Då tidigare studier har visat att en finanskris kan leda 

till att företag behöver göra nedskrivningar på både finansiella och icke-finansiella tillgångar, 

vill författarna undersöka om finanskrisen 2008 påverkade företagens nedskrivningar av 

goodwill. Eftersom det finns skillnader mellan industribranschen och IT- och 

telekombranschen när det gäller redovisning av goodwill är det intressant att jämföra dessa 

branscher med varandra.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur den senaste finanskrisen år 2008 påverkade företagens 

nedskrivningar av goodwill och antagandena vid nedskrivningsprövning, samt i vilken 

omfattning företag upplyste om nedskrivningarna före och efter finanskrisen för att se om det 

finns några signifikanta skillnader mellan industribranschen och IT- och 

telekombranschen.  De företag som har ingått i undersökningen är företag som är noterade på 

Stockholmsbörsen. Genom en kvantitativ studie har författarna valt att granska 

årsredovisningar från 15 företag inom industribranschen och 15 företag inom IT- och 

telekombranschen för åren 2006, 2007, 2009 och 2010. Författarna har som forskningsmetod 

valt att använda sig av en kvantitativ innehållanalys samt utfört statistiska beräkningar. De 

parametrar som undersökts är upplysningar om goodwill, totala nedskrivningar, 

diskonteringsräntor, tillväxttakt och kassagenererande enheter. 

 

Det var endast en av studiens hypoteser som stämde och det var att diskonteringsräntorna före 

jämfört med efter finanskrisen skiljde sig signifikant mellan de två undersökta branscherna. 

En annan skillnad som var signifikant var industriföretagens totala nedskrivningar före och 

efter finanskrisen, där den branschens totala nedskrivningar ökade mellan de undersökta 

perioderna. Den genomsnittliga diskonteringsräntan inom IT- och telekombranschen ökade 

mellan de undersökta perioderna, vilket också konstaterades vara signifikant. Vidare visade 

studien att industribranschen redovisade mer omfattande upplysningar om 

goodwillnedskrivningar efter finanskrisen jämfört med perioden innan, till skillnad från IT-

och telekombranschen som redovisade upplysningar om goodwillnedskrivningar i mindre 

omfattning efter finanskrisen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Begreppet goodwill har under lång tid varit föremål för diskussion och forskare inom 

redovisningsområdet har länge debatterat och sällan varit överens om goodwillens ursprung 

och betydelse (Carlin & Finch, 2008). Att goodwill är ett omdiskuterat område kan ha sin 

förklaring dels i att värderingen av goodwill är subjektiv (Hamberg & Beisland, 2014) men 

också i att det fortfarande pågår diskussioner kring vad som egentligen ingår i definitionen 

“goodwill” (Drefeldt, 2009). Goodwill uppkommer för första gången i samband med 

företagsförvärv och ska värderas som skillnaden mellan köpeskillingen som det förvärvande 

företaget har betalat minus det förvärvade företagets nettotillgångar (Doupnik & Perera, 

2015). Lönnqvist (2012) beskriver goodwill som ”framtida extra goda vinster”, vilka 

förväntas uppkomma som en synergieffekt av ett genomfört företagsförvärv. Enligt 

Nationalencyklopedin är goodwill synonymt med värden såsom kompetens hos de anställda, 

företagets ställning på marknaden och produktutveckling. 

 

Tidigare har det varit tillåtet för noterade börsbolag att göra avskrivningar på redovisad 

goodwill, enligt både svensk och internationell redovisningspraxis men detta kom att 

förändras i och med införandet av IFRS 3 Rörelseförvärv. IFRS 3 infördes år 2005 och 

reglerar bland annat hur goodwill ska behandlas i samband med rörelseförvärv i noterade 

koncernföretag. Införandet av IFRS 3 hade en stor inverkan på hur man i fortsättningen skulle 

komma att behandla redovisning av rörelseförvärv (Hamberg & Beisland, 2014). Enligt 

standarden ska börsnoterade koncernföretag varje år pröva om det finns ett 

nedskrivningsbehov av det redovisade goodwillvärdet istället för att göra årliga linjära 

avskrivningar, som tidigare varit tillåtet (Lönnqvist, 2012). Den tidigare avskrivningsmetoden 

har ersatts av att företaget minst en gång per år måste pröva om det finns ett 

nedskrivningsbehov av goodwill. Det nya förhållningssättet till goodwill har lett till ett ökat 

opportunistiskt bettende hos företagsledningen vid framställning av de finansiella rapporterna 

eftersom ett antal subjektiva bedömningar om antaganaden måste göras vid 

nedskrivningsprövningen (Carlin & Finch, 2008). Giner och Pardo (2015) understryker dock 

att nedskrivningsmetoden ger bättre information om det underliggande ekonomiska värdet av 

goodwill än vad avskrivningsmetoden gör, eftersom det återspeglar verkligheten bättre. 

 

Mario, Baboukardos, Cunningham och Hassel (2011) delar in problem relaterade till 

redovisning av rörelseförvärv i två allmänna ämnesområden. Först och främst uppkommer 

frågor som rör värdering och redovisning av objekt som är relaterade till själva 

rörelseförvärvet. Dessa inkluderar värdering av oidentifierade immateriella tillgångar och icke 

allokerad goodwill. Andra problem som uppstår är frågor kring värdering och upplysning av 

nedskrivningar av goodwill under kommande år (Mario et al, 2011). Det finns i dagsläget 

inget gemensamt tillvägagångsätt för hur företag ska värdera goodwill utan en betydande del 

av värderingen ligger i företagsledningens antaganden och bedömningar av framtiden. Det här 

förhållningssättet till värdering av goodwill har lett till att det skiljer sig mellan hur företag 

hanterar och redovisar goodwill. Företagsledningar får stor handlingsfrihet vid bedömningen 

av värdet på goodwill, vilket har resulterat i en sämre jämförbarhet mellan företag (Comiskey 

& Mulford, 2010; Lhaopadchan, 2010). Inte bara vid rörelseförvärv uppstår frågetecken 

gällande goodwill, utan problemen visar sig även vid nedskrivningsprövningen. För att 

beräkna om goodwill behöver skrivas ned måste man ta reda på nyttjandevärdet, vilket i sin 

tur baseras på antaganden om bland annat diskonteringsräntor och långsiktig tillväxttakt. 
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Tanken med IFRS 3 var att uppmuntra bolagen att särredovisa immateriella tillgångar som 

uppkommit i samband med företagsförvärv i större utsträckning än tidigare, för att i sin tur 

minska goodwillposten, som egentligen är en restpost i förvärvsanalysen (Smith, 2006). Den 

subjektiva aspekten av goodwill visar sig i att värdering och redovisning av goodwill i enighet 

med IFRS 3 till stor del beror på företagsledningens uppskattningar av marknadsvärdena av 

de förvärvade företagsenheterna konstaterar Hamberg och Beisland (2014). Mario et al (2011) 
skriver att i och med införandet av IFRS 3 ville IASB uppnå större transparens i samband med 

rörelseförvärv genom att införa omfattande upplysningskrav. Kortfattat innebär 

upplysningskraven i standarden att företagen måste informera om mängden förvärvade 

tillgångar före och efter förvärvet, beskriva hur man har fastställt goodwill och immateriella 

tillgångar, vilken effekt förvärvet ger på vinsten och att fördela icke allokerad goodwill för att 

utvärdera förändringar som skett under året (Mario et al, 2011). 

 

1.2 Problemdiskussion  

När IFRS infördes år 2005 befann sig Sverige och övriga världen mitt i en högkonjunktur, 

fram tills år 2008 då finanskrisen uppstod och efterföljande lågkonjunktur. Finanskrisen hade 

sin början i USA och orsaken till den var kombinationen av en överbelånad och övervärderad 

bostadsmarknad (Acharya & Richardson, 2009). Amerikanska banker lånade ut pengar till 

personer med låg återbetalningsförmåga eftersom bankerna trodde på ökande bostadspriser. 

Medelklassfamiljer, vars bostäder var överbelånade kunde inte längre fortsätta betala tillbaka 

lånen i samma takt som tidigare. Som en kedjereaktion av detta gick flera amerikanska banker 

i konkurs, bland annat den stora investmentbanken Lehman Brothers, vilket skulle visa sig ha 

en stor påverkan på hela världsekonomin (Acharya & Richardson, 2009). Effekterna av 

finanskrisen var omfattande och påverkade mer eller mindre alla företag i de flesta länderna i 

världen.  

 

Bäckström och Forsell (2008) menar att en finanskris kan påverka företagen i den riktningen 

att de kommer att behöva göra nedskrivningar på både finansiella tillgångar och icke-

finansiella tillgångar, som exempelvis goodwill, i större utsträckning än tidigare. Även 

Gauffin och Thörnsten (2010) belyser att nedskrivningarna av goodwill bör öka efter en 

finanskris. Nabizadeh (2009) fastslog dock att det genomfördes för få goodwillnedskrivningar 

i finanskrisens spår under 2008 men att företagen skulle komma att tvingas göra 

nedskrivningar på grund av marknadsnedgången under den andra halvan av 2008 och 

lågkonjunkturen som följde efter det. Andersson och Andersson (2010) visade i sin 

undersökning av svenska börsnoterade företag att nedskrivningar av goodwill generellt ökade 

mellan åren 2007-2009 på grund av den dåvarande konjunkturnedgången. Även Izzo, Luciani 

och Sartori (2013) visade i sin forskning att företag generellt sett redovisade 

goodwillnedskrivningar i större utsträckning och framförallt gav mer detaljerad information 

kring nedskrivningarna efter finanskrisen jämfört med perioden innan. Hayn och Hughes 

(2006) menar att en ekonomisk förändring, som exempelvis en finanskris, har en påverkan på 

nedskrivningar av goodwill i den riktningen att nedskrivningarna bör öka efter den 

ekonomiska förändringen. Dock visade deras forskning att det fanns en fördröjning av 

goodwillnedskrivningarna som gjorde att nedskrivningarna redovisades först 3 till 4 år efter 

själva värdeminskningen av goodwill egentligen uppstod. För att en goodwillpost ska kunna 

motiveras ställs det krav på att företaget uppnår en viss tillväxt och intjäning under framtida 

kommande perioder. Om dessa prognoser inte väntas uppnås måste företagen göra en 

nedskrivning av goodwillvärdet (Nabizadeh, 2009).  
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Det har visat sig finnas brister i kvaliteten gällande upplysning om goodwillnedskrivningar 

men det har under senare år gjorts förbättringar och företagen har gett mer detaljerade 

beskrivningar om sina goodwillnedskrivningar, konstaterar Izzo, Luciani och Sartori (2013). 

En bidragande faktor till detta hävdar författarna kan vara effekterna av finanskrisen år 2008, 

vilket bidrog till att företagen uppgav mer detaljerad information om nedskrivning av 

goodwill i sina årsredovisningar. Bepari, Rahman och Mollik (2014) visade i sin 

undersökning att efterlevnaden av IAS 36 när det gäller nedskrivning av goodwill var högre 

under finanskrisen jämfört med perioden innan finanskrisen. 

 

I IFRS 3 och IAS 36 ges stort utrymme för tolkning och således baseras redovisning och 

hantering av goodwill på ledningens subjektiva bedömningar. Redan från första 

redovisningstillfället bygger värderingen av goodwill på bedömningar av företagsledningen i 

och med att man uppskattar ”övervärdet” av det köpta bolaget. Vidare krävs bedömningar när 

ledningen ska allokera goodwill till kassagenerande enheter och ytterligare bedömningar görs 

när ledningen prövar om goodwill ska skrivas ned då det görs uppskattningar av framtida 

kassaflöden, tillväxttakt och diskonteringsräntor, vilka är faktorer som ligger till grund för 

nedskrivningsprövningen (Smith, 2006). Trots att IFRS 3 infördes i syfte att förbättra 

redovisningen av goodwill och ge användarna av de finansiella rapporterna mer användbar 

och relevant information om det underliggande ekonomiska värdet av goodwill, har 

standarden fått utstå kritik på grund av företagsledingars handlingsfrihet och bakomliggande 

motiv i samband med nedskrivningsprövning (AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011; 

Giner & Pardo, 2015). 

 

Under de senaste åren har värdering av goodwill och framförallt nedskrivning av goodwill fått 

utstå stark kritik från olika håll. Gauffin och Wallén (2011) förklarar att en mycket stor del av 

de svenska börsföretagens tillgångsmassa utgörs av goodwill. Vidare beskriver Gauffin och 

Wallén (2011) att de genomsnittliga nedskrivningarna av goodwill i de svenska börsbolagen 

under år 2010 endast uppgick till mindre än 1 % av total goodwill. Detta är en mycket låg 

siffra med tanke på att grundidéen med införandet av IFRS 3 var att minska goodwillposten i 

bolagen och således få goodwillnedskrivningarna att öka (Gauffin och Wallén, 2011; Smith, 

2006). Gauffin och Nilsson (2013) visade i en studie av 85 svenska börsnoterade företag att 

goodwillvärdet utgjorde 54 % av den totala köpeskillingen vid förvärv. Företagen betalade 

således i genomsnitt mer än hälften för goodwillvärdet hos de förvärvade företagsenheterna, 

vilket kan anses vara en avsevärt hög siffra med tanke på att goodwill utgörs av 

oidentifierbara tillgångar med en obestämd nyttjandeperiod. 

 

Antaganden som ligger till grund för nedskrivningsprövning av goodwill består bland annat 

av diskonteringsräntor och långsiktig tillväxttakt. Utöver detta är det viktigt att företagen i 

sina årsredovisningar fastställer vilka kassagenererande enheter de har allokerat sin goodwill 

till. I de fall företagen inte redogör för de kassagenererande enheterna blir det svårt för läsaren 

av årsredovisningen att förstå hur goodwillen är fördelad över verksamheten (Carlin & Finch, 

2008). Genom att identifiera och redovisa för få kassagenerenade enheter i relation till 

affärssegment som genererar kassaflöden och som kan associeras med en del av det totala 

goodwillvärdet, uppstår en ökad risk att goodwillnedskrivningar inte genomförs när de 

egentligen borde göra det (Carlin & Finch, 2008). Valet av diskonteringsränta är enligt Carlin 

och Finch (2009) det antagande som har störst påverkan på nyttjandevärdet i samband med 

nedskrivningsprövningen, vilket i sin tur påverkar om goodwill ska skrivas ned eller inte. 

Genom att justera diskonteringsräntan och antalet kassagenererande enheter kan 

företagsledningen på så sätt styra värdet av goodwill i önskvärd riktning, då en nedskrivning 
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kan undvikas (Carlin & Finch, 2008). Detta påstående stöds av AbuGhazaleh, Al-Hares & 

Roberts (2011) samt Giner och Pardo (2015).  

 

Det har visat sig finnas skillnader i hur olika branscher identifierar immateriella tillgångar 

(Sacui & Szatmary, 2015). IT- och telekombranschen och industribranschen skiljer sig 

väsentligt från varandra, både när det gäller kärnverksamhet och innehållet i de finansiella 

rapporterna. Industriföretag har vanligtvis en lägre andel immateriella tillgångar och högre 

andel materiella tillgångar medan IT- och telekomföretagen vanligtvis är klassificerade som 

kunskapsbaserade företag, vilka generellt sett redovisar en högre andel immateriella tillgångar 

(Kang & Gray, 2009). Flera studier (Schilling, Altman & Fiedler, 2012; Mario et al, 2011; 

Yun-Hong, 2009) har dessutom visat att IT- och telekombaserade företag redovisar högre 

andel goodwill än företag inom andra branscher.  

 

I en undersökning från 2009 av PricewaterhouseCoopers (PwC), där man analyserade 

årsredovisningar från 350 europeiska bolag, visade det sig att de bolag som verkade inom 

telekombranschen hade överlägset högst andel immateriella tillgångar och goodwillposter 

jämfört med andra branscher. Enligt undersökningen utgjorde goodwill 65 % av eget kapital 

inom telekombranschen, vilket visar på hur viktig goodwill anses vara inom denna bransch. I 

och med att telekombranschen redovisar så pass hög andel immateriella tillgångar och 

goodwill betonar PwC (2009) att det finns en ökad risk för nedskrivningar inom denna 

bransch, speciellt med tanke på den dåvarande finanskrisen. Det har även visat sig finnas 

skillnader mellan hur branscherna följer regelverken kring upplysning av goodwill. Bepari, 

Rahman och Mollik (2014) visade att företag som verkade inom branscher med högre andel 

redovisad goodwill följde standarden avseende nedskrivning av goodwill i större utsträckning 

än företag inom andra branscher med lägre andel goodwill. Mer specifikt visade Kang och 

Gray (2009) att företag som verkar inom IT-och telekombranschen hade mer omfattande 

upplysningar om sina immateriella tillgångar inklusive goodwill i årsredovisningarna än 

företagen som verkar inom industribranschen. 

 

1.3 Problemformulering 

Med utgångspunkt i ovanstående problemdiskussion har följande forskningsfrågor 

formulerats: 

 

 

 Hur har företagens upplysningar om nedskrivning av goodwill påverkats av den 

senaste finanskrisen år 2008? 

 

 Hur har finanskrisen påverkat nedskrivningar av goodwill och antaganden vid 

nedskrivningsprövning? 

 

 Vilka är skillnaderna mellan de undersökta branscherna när det gäller upplysningar om 

goodwill, nedskrivning av goodwill och antaganden vid nedskrivningsprövning? 
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur den senaste finanskrisen år 2008 påverkade företagens 

nedskrivningar av goodwill och antagandena vid nedskrivningsprövning, samt i vilken 

omfattning företag upplyste om nedskrivningarna före och efter finanskrisen för att se om det 

finns några signifikanta skillnader mellan industribranschen och IT- och telekombranschen.   

 

1.5 Avgränsningar 

Av praktiska skäl har vi valt att endast undersöka svenska bolag. Eftersom vår studie riktar in 

sig på redovisning enligt IFRS-regelverket ska vi undersöka koncernföretag som är noterade 

på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), då det är dessa företag som upprättar sin 

årsredovisning i enighet med IFRS-standarder. Vi har inkluderat företag från samtliga 

segment på Stockholmbörsen, det vill säga Large-, Mid- och Small Cap.  Vidare har vi valt ut 

företag från två branscher: industribranschen och IT- och telekombranschen. Antal företag 

som vi kommer undersöka inom varje bransch är 15 st, vilket blir totalt 30 företag. Vi har 

undersökt årsredovisningar från åren 2006, 2007, 2009 och 2010, eftersom det är 

årsredovisningar från dessa perioder som är relevanta att studera för att uppfylla syftet med 

vår undersökning. 

 

1.6 Disposition 

Studien disponeras fortsättningsvis på följande sätt. I kapitel 2 redogörs det för relevanta 

teorier, begrepp och redovisningsstandarder. Vidare presenteras tidigare studier inom 

ämnesområdet goodwill. Kapitlet avslutas med hypotesformuleringen för de statistiska 

beräkningarna. Kapitel 3 ger en beskrivning av studiens genomförande, där vi presenterar hur 

datainsamlingen har gått till samt hur vi har bearbetat och analyserat datan. Termerna 

reliabilitet och validitet behandlas och slutligen reflekterar vi över etiska överväganden och 

källkritik. I kapitel 4 presenterar och redogör vi för studiens resultat. Genomgående under 

kapitlet gör vi reflekterande analyser av resultaten och kopplar dem till den forskning som 

presenterats i kapitel 2. Kapitel 5 består av studiens slutsaster, en diskussion kring resultaten 

samt förslag till vidare forskning.  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Definition av goodwill 

Under de senaste decennierna har det diskuterats flitigt om erkännandet av goodwill och dess 

efterföljande redovisning. Fokus för debatten har främst varit huruvida goodwill kan ses som 

en faktisk tillgång eller inte. Diskussionen om goodwill tog fart på 1980-talet då företag under 

denna period började redovisa en mycket större andel goodwill jämfört med tidigare perioder 

(Higson, 1998). Goodwill uppkommer för första gången i samband med rörelseförvärv och 

redovisas i det förvärvande bolagets koncernredovisning (Welc, 2015). Goodwill definieras 

som “en tillgång som representerar de framtida ekonomiska fördelar som uppkommer från 

andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separat 

redovisade” (IAS 38, p. 11). När goodwill uppstår genom rörelseförvärv speglar goodwill ett 

överskott av värdet på ett företag som helhet (Welc, 2015). Goodwill ska värderas som 

skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet och det verkliga värdet av de 

förvärvade identifierbara nettotillgångarna (Doupnik & Perera, 2015). Eftersom goodwill inte 

kan särskiljas från företagets övriga tillgångar eller identifieras separat i balansräkningen ska 

den därför utgöra en egen tillgångspost (Sacui & Szatmary, 2015). Enligt IFRS 3 ska företag, 

när de förvärvat ett annat företag registrera en del av priset som goodwill, aktivera goodwill 

som en tillgång i balansräkningen och sedan göra årliga nedskrivningsprövningar på värdet av 

goodwill (Welc, 2015).  

 

Det finns två typer av goodwill, internt upparbetad och förvärvad goodwill. Internt upparbetad 

goodwill får inte tas upp som en tillgång, utan det är endast den förvärvade goodwillen som 

får redovisas som en tillgång i koncernens balansräkning (IAS 38). Den vanligaste metoden 

för att beräkna goodwill kallas för förvärvsmetoden och enligt denna metod ska 

köpeskillingen av ett rörelseförvärv redovisas till verkligt värde i förvärvarens balansräkning 

(Higson, 1998). Redovisning av goodwill kan i många fall anses subjektivt då värderingen 

beror mycket på företagsledningens egna uppskattningar av marknadsvärdena på de 

förvärvade företagsenheterna. Welc (2015) menar att det kan vara svårt för företag att 

uppskatta det verkliga värdet med anledning av goodwillens subjektiva form. Eftersom 

uppskattningen av det verkliga värdet inte baseras på direkta observerbara priser finns det en 

risk att värderingen blir manipulerad på grund av subjektiva bedömningar (Welc, 2015). Det 

finns förespråkare som hävdar att goodwill ska kostnadsföras direkt vid förvärv då de anser 

att de framtida ekonomiska fördelarna av goodwill inte kan mätas på ett tillförlitligt sätt och 

därför anser att goodwill inte kan utgöra en tillgång i balansräkningen (Higson, 1998). 

Hulzen, Alfonso, Georgakopoulos och Sotiropoulos (2011) förespråkar verkligt-värde 

metoden vid goodwillredovisning och menar att goodwillvärdet som ursprungligen erkänns i 

samband med företagsförvärv inte kommer att försämras under kommande perioder. Därför 

anser författarna att det relevant att redovisa goodwill till dess verkliga värde. Faktorer såsom 

exempelvis positiva resultat kommer att bidra till att de framtida ekonomiska fördelarna av 

goodwill består under kommande perioder (Hulzen et al, 2011). 

 

2.2 Redovisningsprinciper 

Ett huvudkriterium för redovisning enligt ÅRL är begreppet rättvisande bild. Grundtanken 

med rättvisande bild går ut på att redovisningen ska ha god relevans och ge en verklig bild av 

företagets ekonomiska situation (Lönnqvist, 2012). Inom IFRS-regelverket finns dock inte 

begreppet rättvisande bild men innebörden av begreppet är i princip densamma som att 

redovisningen ska upprättas så att den är relevant för beslutsfattare, vilket är ett viktigt 
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kriterium enligt IFRS-standarderna (Lönnqvist, 2012). Enligt IASB:s generella ramverk finns 

det ett antal kriterium som ska karaktärisera de finansiella rapporterna: begriplighet, relevans, 

trovärdighet och jämförbarhet. Dessa fyra viktiga begrepp behandlas av Marculescu och 

Dondera (2013). Begriplighet står för vikten av att den finansiella rapporteringen ska vara lätt 

att förstå för användaren. Relevansen av de finansiella rapporterna är viktig för beslutsfattare 

när de ska fatta beslut utifrån den ekonomiska informationen i företagets redovisning. 

Trovärdigheten är viktig för att användaren ska kunna lita på informationen som presenteras i 

de finansiella rapporterna. Slutligen är jämförbarhet viktigt för att beslutsfattare, investerare 

och andra intressenter ska kunna jämföra bolaget med andra företag och på så sätt lättare 

kunna fatta viktiga ekonomiska beslut (Marculescu & Dondera, 2013). Marculescu och 

Dondera (2013) poängterar i sin studie vikten av att reflektera kring subjektiva bedömningar 

av ekonomiska händelser. En rättvisande bild av en händelse kan kallas “subjektiv” i de fall 

den person som har upprättat redovisningen har en subjektiv bild av verkligheten och 

utformar de finansiella rapporterna utifrån sin bedömning. Detta har resulterat i olika 

redovisningsregler och standarder för att kunna reglera hur finansiella rapporter utformas 

(Marculescu & Dondera, 2013). 

 

Enligt Lhaopadchan (2010) har efterfrågan på en harmonisering av redovisningen ökat under 

de senaste åren. Framförallt bland investerare och statliga myndigheter har det funnits en 

önskan att uppnå internationalisering i redovisningen i syfte att möjliggöra en ökad 

transparens vid utformningen av de finansiella rapporterna. Begreppet verkligt värde är en 

nyckelfaktor i den anglosaxiska redovisningen och i IFRS-standarderna (Lhaopadchan 2010). 

Under de senaste åren har IASB och FASB förespråkat verkligt värde-baserade mått istället 

för historiska värden med motivet att öka relevansen vid beslutsfattande (Welc, 2015). Även 

Lorentzon (2013) anser att redovisning till verkligt värde bidrar till att investerare får bättre 

underlag vid beslutsfattande. Dock menar Lhaopadchan (2010) att verkligt värde-redovisning 

kan bli svårt när det gäller värdering av tillgångar som sällan handlas med eller är komplexa 

att värdera individuellt. Denna problematik syns tydligt vid värdering av goodwill. Redan vid 

införandet av de gemensamma redovisningsreglerna för EU år 2005 betonade IASB vikten av 

verkligt värde för att tillhandahålla användbar information för beslutsfattare och därför tillåts 

goodwill att värderas till verkligt värde i balansräkningen. Dock har detta fått utstå mycket 

kritik då vissa forskare menar att relevansen förloras, eftersom det verkliga värdet många 

gånger överstiger anskaffningsvärdet (Lhaopadchan, 2010). IFRS-standarderna ska förespråka 

en redovisning som ger investerare relevant information för beslutsfattande och verkligt värde 

har beskrivits som en viktig faktor för att göra redovisningen mer användbar (Lorentzon, 

2013). Däremot menar Lorentzon (2013) att värdering till verkligt värde brister i praktiken då 

värdering till verkligt värde är otydlig och svår att fastställa.  

 

På grund av goodwillens subjektiva form kan det vara svårt för långivare, intressenter och 

investerare att förstå vad goodwillposten representerar. Miller (2005) menar att det därför kan 

uppstå problematik mellan ett företags ledning och dess ägare. Det kan vara svårt för 

intressenter att avgöra och veta huruvida bolagets ledningsprognoser är korrekta även om 

bolagsledningen är säkra på att exempelvis ett företagsförvärv kommer leda till ekonomisk 

nytta. Denna typ av agentrelation kan man finna överallt i den sociala världen. Problematiken 

som principal-agent teorin behandlar är att det finns en risk att agenten handlar utifrån 

egenintresse och inte utifrån principalens intressen och önskemål (Miller, 2005). De viktigaste 

dragen av principal-agent modellen som Miller (2005) beskriver är att agenten tar beslut för 

att ge ett resultat till principalen, men principalen kan bara förutspå resultaten och inte 

agentens handlingar. Här förmodas agentens syften och mål skilja sig från principalens. 
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2.3 IFRS 3 Rörelseförvärv 

IASB publicerar frekvent nya redovisningsstandarder för att förbättra kvaliteten på 

redovisningen bland företag. År 2005 infördes IFRS 3 som behandlar redovisningen av 

goodwill i samband med rörelseförvärv (Hulzen et al, 2011). Denna standard förändrade 

redovisningen av goodwill radikalt och till följd av införandet av IFRS 3 är numera de 

noterade koncernföretagen inom EU tvungna att nedskrivningspröva goodwill minst en gång 

per år istället för att göra avskrivningar på goodwill, vilket tidigare varit tillåtet (Lönnqvist, 

2012; Hulzen et al, 2011). IFRS 3 behandlar allokeringen av inköpspriser av företagsförvärv 

och fokuserar specifikt på tidigare ej redovisade immateriella tillgångar samt restvärden till 

icke-allokerad goodwill. IFRS 3 föreskriver att goodwill som anskaffats som en del av ett 

rörelseförvärv värderas till dess verkliga värde vid tidpunkten för förvärvet.  

 

Ett förvärv av ett företag betraktas som en transaktion då moderbolaget indirekt förvärvar 

dotterbolagets tillgångar och tar över dess skulder (BFNAR, 2003). Enligt IFRS 3 ska 

immateriella tillgångar redovisas separat från goodwill vid rörelseförvärv när de uppfyller 

definitionen av immateriella tillgångar i IAS 38 och det verkliga värdet kan mätas på ett 

tillförlitligt sätt. Detta krav, i motsats till mycket av traditionell metod, ger en tydlig 

instruktion för företag att minska mängderna av icke fördelad goodwill och öka belopp som 

tilldelats tidigare ej redovisade immateriella tillgångar (IFRS 3). Redovisning enligt IFRS 3 

kräver att man tillämpar förvärvsmetoden för alla rörelseförvärv. Förvärvsmetoden i det här 

sammanhanget innebär att det förvärvande företaget måste redovisa enskilda tillgångar och 

skulder hos det förvärvade företaget i sin koncernredovisning (Sacui & Szatmary, 2015). I 

samband med ett rörelseförvärv måste det förvärvande företaget redovisa det förvärvade 

företagets immateriella tillgångar, antingen som separat identifierade tillgångar eller som 

goodwill (Sacui & Szatmary, 2015).  

 

2.4 IAS 36 Nedskrivningar 

IAS 36 föreskriver att företag måste pröva om det finns nedskrivningsbehov av det redovisade 

goodwillvärdet minst en gång per år eller när det finns indikationer som visar att nedskrivning 

bör göras. Nedskrivningsprövningen utförs genom att ta reda på om det redovisade 

goodwillvärdet har minskat. Om det finns indikationer som tyder på att goodwill har minskat i 

värde görs en nedskrivningsprövning genom att undersöka om goodwillvärdet överstiger 

återvinningsvärdet. Om det redovisade värdet av goodwill överstiger återvinningsvärdet ska 

en nedskrivning göras med mellanskillnaden (IAS 36). Återvinningsvärdet av en tillgång 

definieras i IAS 36 som det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. En 

tillgångs nyttjandevärde enligt Smith (2006) beräknas genom att företagsledningen gör 

uppskattningar av de framtida kassaflödena som tillgången kommer att generera och sedan 

diskonterar dem med hjälp av en lämplig diskonteringsränta (Smith, 2006). 

Upplysningskraven i IAS 36 varierar beroende på vilken metod som används för att mäta 

återvinningsvärdet och Mario et al (2011) har visat att upplysningarna är mer omfattande i de 

fall nyttjandevärde används än i fallen då nettoförsäljningsvärde tillämpas. 

 

När goodwill uppkommer i samband med företagsförvärv skall goodwillen fördelas på 

företagets kassagenererande enheter. En kassagenererande enhet definieras i IAS 36 som “den 

minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en fortlöpande användning ger upphov till 

inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av 

tillgångar” (IAS 36, p. 6). Enligt standarden får den kassagenererande enheten, till vilken 

goodwill fördelas på, inte vara större än ett rörelsesegment. Den årliga 

nedskrivningsprövningen ska utföras på de kassagenererande enheterna enligt IAS 36. Samma 
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år som en nedskrivning av goodwill görs ska koncernen redovisa nedskrivningen som en 

tillgångsminskning i balansräkningen och en kostnad i resultaträkningen. Nedskrivningen 

syns enbart i koncernens räkenskaper eftersom inget av de enskilda bolagen redovisar 

goodwill som en tillgång. En effekt av detta kan bli att koncernens resultat blir lägre än det 

sammanlagda resultatet för bolagen (Lönnqvist, 2012). 

 

2.5 Nedskrivningsprövning av goodwill 

Nedskrivningsprövning av goodwill är baserad på det sammanlagda beloppet av den fördelade 

goodwillen i balansräkningen. En av de mest viktiga delarna i IAS 36 är kravet att företagen 

måste redogöra för de kassagenererande enheterna (Mario et al, 2011). Ofördelad goodwill 

som uppstår vid rörelseförvärv måste tilldelas varje kassagenererande enhet. IAS 36 

föreskriver att företagsledningen minst en gång per år eller när det finns indikationer som talar 

för att värdet på en kassagenererande enhet har minskat, skall göra en nedskrivningsprövning. 

För att avgöra om det finns en indikation för nedskrivning ska företaget beakta ett antal 

externa och interna informationskällor (IAS 36). De externa informationskällorna kan vara att 

det finns skäl att tro att tillgångens faktiska värde har minskat, förändringar i företagets 

makroomgivning som ger negativa effekter för företaget, marknadsräntorna har stigit eller om 

företagets redovisade egna kapital överstiger börsvärdet. De interna informationskällorna 

baseras på om tillgången minskat i värde på grund av föråldring eller skada, om tillgången på 

grund av betydande förändringar inte längre kan användas för avsett ändamål eller om de 

interna rapporterna visar på att tillgångens avkastning är lägre än förväntat (IAS 36).  

 

Enligt IAS 36 ska tillgångens nyttjandevärde beräknas genom att uppskatta den 

kassagenererande enhetens framtida kassaflöden. Beräkningen av de framtida kassaflödena 

ska baseras på ett antal olika faktorer, bland annat diskonteringsränta och långsiktig 

tillväxttakt bortom prognosperioden. IAS 36 föreskriver att diskonteringsräntan ska anges före 

skatt och återspegla pengars tidsvärde samt de risker som är kopplade till tillgången med 

utgångspunkt i aktuella marknadsmässiga förhållanden. Enligt Smith (2006) ska 

diskonteringsräntan motsvara “avkastningen före finansiella betalningar och skatt på 

alternativa investeringar med samma risk” (s. 181). Företagen ska beräkna 

diskonteringsräntan med utgångspunkt i avkastningskrav som kan härledas från 

marknadsmässiga transaktioner för likvärdiga tillgångar. Avkastningskravet kan också 

härledas från WACC-räntan (den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden) i noterade företag 

som har tillgångar med samma risk (IAS 36). I de fall det inte finns någon aktuell 

marknadsmässig data att tillgå får företagen använda sin egna genomsnittliga kapitalkostnad 

som avkastningskrav (Smith, 2006). När företagsledningen gör bedömningar om de framtida 

kassaflödena som de kassagenererande enheterna förväntas generera får dessa bedömningar 

endast omfatta en prognosperiod på högst fem år, om det inte finns särskilda anledningar att 

använda en längre period (IAS 36). Enligt standarden ska företagen vid bedömningar bortom 

prognosperioden tillämpa en oförändrad eller avtagande tillväxttakt. Tillväxttakten som 

används vid bedömningar bortom prognosperioden får inte vara högre än den långsiktiga 

tillväxttakten för branschen som företaget verkar i (IAS 36).  

 

2.6 Tidigare studier 

2.6.1 Tillämpningen av goodwillnedskrivningar 

Immateriella tillgångar och framförallt förvärvad goodwill har blivit en allt viktigare 

beståndsdel i koncernföretagens balansräkningar. Förespråkare för en mer omfattande 
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redovisning av immateriella tillgångar kritiserar ofta det faktum att de finansiella rapporterna 

inte återspeglar värdet på immateriella tillgångar på ett adekvat sätt och därmed förser 

användarna av rapporterna med missvisande information (Lhaopadchan, 2010). Trots de 

fördelar som förknippas med redovisning till verkligt värde, har det i praktiken visat sig att 

beslut om goodwillnedskrivningar ofta beror på företagsledningars egenintressen och andra 

”earnings management”-motiv menar Lhaopadchan (2010) samt Giner och Pardo (2015). 

Enligt IAS 36 är nedskrivningsprövning av goodwill ett krav men enligt Comiskey och 

Mulford (2010) tycks vägledningen i standarden vara väldigt begränsad när det gäller på 

vilken grund nedskrivningar ska fastställas (Comiskey & Mulford, 2010). De olika sätten som 

nedskrivningsprövning av goodwill tillämpas på försämrar jämförbarheten av företagens 

resultat eftersom företagsledningarna får göra egna uppskattningar av goodwillvärdet 

(Comiskey & Mulford, 2010; Lhaopadchan (2010). Ji (2013) menar företagsledningar 

använder sig av standarden för att opportunistiskt kunna snedvrida den underliggande 

ekonomiska situationen i företaget. Chefer kan enligt Ji (2013) använda sig av nedskrivningen 

för att förmedla privat information om framtida kassaflöden, vilket även AbuGhazaleh, Al-

Hares och Roberts (2011) har kommit fram till. 

 

IFRS 3 infördes med den anledningen att förbättra behandlingen av goodwillredovisning och 

för att förse intressenterna med mer användbar och relevant information avseende det 

underliggande ekonomiska värdet av goodwill (Ji, 2013). Giner och Pardo (2015) betonar hur 

kontroversiellt steget från avskrivning till nedskrivning av goodwill har varit i och med 

införandet av IFRS 3. Carlin och Finch (2009) menar att övergången till IFRS-baserad 

redovisning har påverkat goodwillredovisningen väsentligt och resulterat i avvikelser från 

tidigare nationella accepterade redovisningsnormer. Hamberg och Beisland (2014) 

understryker att den tidigare tillåtna avskrivningsmetoden av goodwill inte försåg 

intressenterna med någon relevant information, då den inte speglade värdeutvecklingen av 

goodwill på ett verklighetstroget sätt. Dock var det tidigare tillåtet enligt svenska GAAP för 

företag att göra både avskrivningar och nedskrivningar på goodwill. Hamberg och Beisland 

(2014) belyser därav att de nedskrivningar som gjordes utöver avskrivningarna på goodwill 

var starkt relaterade till företagets aktieavkastning. Motsättningsvis, när företagen numera 

endast får göra nedskrivningar på goodwill relaterar inte nedskrivningarna längre till 

aktieavkastningen (Hamberg & Beisland, 2014). Enligt Hamberg och Beisland (2014) borde 

sambandet mellan goodwillnedskrivningar och aktieavkastning ökat i positiv riktning snarare 

än att minska efter införandet av IFRS 3.  

 

Goodwillnedskrivningar har ökat på senare tid och blivit allt mer ekonomiskt betydelsefulla 

för företag (Darraough, Guler & Wang, 2014). Företagsförvärv är ett av de största och 

viktigaste besluten som företag fattar men trots det är det inte många förvärv som lyckas 

skapa något värde för aktieägarna enligt Darraough, Guler och Wang (2014). Xu, 

Anandarajan och Curatola (2011) skriver att det är en fördel för företagen att årligen göra 

nedskrivningsprövningar och upplysa om information om goodwillnedskrivningar. Dock 

konstaterar Xu, Anandarajan och Curatola (2011) att huruvida upplysningar om 

goodwillnedskrivningar är relevanta för investerare beror på hur lönsamt ett företag är. 

Upplysningar om goodwillnedskrivningar i lönsamma företag ses som negativt av investerare 

medan de i mindre lönsamma företag inte ses som något negativt (Xu, Anandarajan & 

Curatola, 2011). Darrough, Guler och Wang (2014) visade att företag som redovisar 

nedskrivning av goodwill ger avsevärt mindre kontant- och optionsbaserad ersättning till sina 

verkställande direktörer än de företag som inte redovisar goodwillnedskrivingar. 

AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) samt Ji (2013) menar att det finns ett negativt 

samband mellan redovisade goodwillnedskrivningar och marknadsvärdet på ett företag. Detta 
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eftersom investerare uppfattar nedskrivningarna som ett tillförlitligt mått på goodwillens 

värdeminskning. 

 

2.6.2 Nedskrivning av goodwill inom olika branscher 

Identifiering och separering av immateriella tillgångar i samband med rörelseförvärv utgör en 

väldigt komplicerad process och det har visat sig finnas skillnader mellan branscher i hur man 

identifierar de immateriella tillgångarna (Sacui & Szatmary, 2015). Anledningen till detta 

beskrivs av Sacui och Szatmary (2015) att de mervärdesskapande immateriella tillgångarna 

skiljer sig avsevärt mellan olika branscher och det påverkar också hur goodwill redovisas. 

Exempel på mervärdesskapande immateriella tillgångar är igenkänning av varumärke, 

kundnöjdhet, avancerad teknologi, etc. (Sacui & Szatmary, 2015). Enligt en undersökning 

gjord av Ernst & Young (2009) uppvisade konsumentproduktsektorn störst andel goodwill, 

där hela 65 % av sektorns totala företagsvärde redovisades som goodwill. På andra plats kom 

teknologisektorn med 60 % goodwill av totalt företagsvärde. En studie av Carlin och Finch 

(2008) som undersökte skillnader mellan olika företag och branscher gällande 

nedskrivningsprövning visar på liknande skillnader. Bepari, Rahman och Mollik (2014) har 

visat att företag som verkar inom branscher med högre andel redovisad goodwill följer 

standarden avseende nedskrivning av goodwill i större utsträckning än företag inom andra 

branscher med lägre andel goodwill.  

 

Mario et al (2011) understryker att telekomföretag redovisar en högre andel goodwill än 

företag inom andra branscher. Schilling, Altmann och Fiedler (2012) fastslog i sin studie att 

det finns skillnader i hur olika branscher redovisar goodwill i samband med rörelseförvärv. 

Resultatet av studien visade att goodwillvärdet inom teknologibranschen utgjorde 54 % av 

den totala köpeskillingen medan goodwillvärdet inom industribranschen endast utgjorde 36 % 

av den totala köpeskillingen. Kang och Gray (2009) har visat att det finns ett starkt samband 

mellan branschtillhörighet och andel immateriella tillgångar. Företag som verkar inom IT- 

och telekombranschen har mer omfattande upplysningar om sina immateriella tillgångar 

inklusive goodwill i årsredovisningarna än företagen som verkar inom industribranschen 

(Kang & Gray, 2009). Detta förklaras av författarna som att företag som verkar inom 

branscher där immateriella tillgångar utgör en viktig roll i deras verksamhet, såsom 

kunskapsbaserade företag har naturligt mer immateriella tillgångar i sin balansräkning och 

kommer därför att ge mer upplysningar om sina immateriella tillgångar. Yun-Hong (2009) 

skriver att immateriella tillgångar inklusive goodwill är den största tillgångsposten hos 

högteknologiska företag, såsom företag som verkar inom IT och telekom. De immateriella 

tillgångarna består bland annat av patent, varumärken, humankapital (kunskap) och goodwill.  

2.6.3 Antaganden vid nedskrivningsprövning och kassagenererande enheter 

Enligt Carlin och Finch (2008) ger upplysningar om diskonteringsräntor starka signaler om 

ledningens riskbedömning för de olika kassagenererande enheterna i företaget. 

Tillväxtprognoserna signalerar graden av optimism eller pessimism kring hur företaget tänker 

om framtida affärer medan prognoser av kassaflöden bidrar till sannolikheten att 

uppskattningen av det totala kassagenererande kassaflödet blir korrekt enligt Carlin och Finch 

(2008). Enligt standarden är upplysningar om diskonteringsräntor centrala krav i de fall där 

företagen antar nyttjandevärde som beräkningsmetod vid nedskrivningsprövning. Carlin och 

Finch (2008) visar att det vanligaste är att definiera en enda diskonteringsränta och tillämpa 

den för samtliga kassagenererande enheter, när det egentligen enligt standarden krävs av 

företagen att uppge en specifikt riskjusterad diskonteringsränta för varje enskild 

kassagenererande enhet. Detta leder till att olämpliga diskonteringsräntor används i ett stort 
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antal nedskrivningsprövningar (Carlin & Finch, 2008). Carlin och Finch (2009) visar på att 

det finns en stor risk att olämpliga diskonteringsräntor tillämpas av stora börsnoterade företag. 

Däremot verkar det inte vara så att företag med högre goodwillintensitet väljer en lägre 

diskonteringsränta än mindre goodwillintensiva företag, som man skulle tro var fallet. Detta 

kan vara uttryck för en allmän motvilja hos företagen att erkänna nedskrivningar av goodwill 

enligt Carlin och Finch (2009). 

 

I en studie av Petersen och Plenborg (2010), där man undersökte huruvida företag följer IAS 

36 när det gäller nedskrivningsprövning av goodwill visade det sig att det fanns en variation i 

hur de undersökta företagen tillämpade standarden. Vidare visade studien på att det fanns 

brister i hur företag definierade sina kassagenererande enheter men också hur de upplyste om 

beräkningen av återvinningsvärdet. 20 % av företagen i undersökningen inkluderade inte 

kassagenererande enheter sin nedskrivningsprövning, vilket går emot IAS 36. Peterson och 

Plenborg (2010) konstaterar också att företagen hade svårigheter med att riskjustera 

kassaflöden och diskonteringsräntor för varje specifik kassagenererande enhet, vilket är något 

om IAS 36 föreskriver att företagen ska göra.  

 

Studien av Carlin och Finch (2008) visar på att 15 % av de undersökta företagen misslyckades 

med att lämna uppgifter om hur goodwill fördelades till de kassagenererande enheterna vid 

nedskrivningsprövningen. Detta strider mot kraven i AASB 136 (den australiensiska 

motsvarigheten till IAS 36), vilket inte enbart resulterar i att företagen bryter mot standarden 

men skapar också svårigheter för intressenterna att göra oberoende utvärderingar av 

rapporteringen av goodwill (Carlin & Finch, 2008). Om företagen inte redovisar de 

kassagenererande enheterna blir det svårt för användaren av årsredovisningen att förstå hur 

goodwill är fördelat över verksamheten, vilket affärssegment som har mest goodwill, samt 

vilken typ av underliggande ekonomisk verksamhet som goodwillen är associerad med 

(Carlin & Finch, 2008). Carlin och Finch (2008) visar också på att företagen misslyckas med 

att uppnå upplysningskraven när de inte definierade tillräckligt många kassagenererande 

enheter i förhållande till det verkliga antalet operativa enheter inom organisationen. Ju färre 

antal kassagenererande enheter i förhållande till affärssegment ett företag redovisar desto mer 

ökar risken för nedskrivningar av goodwill (Carlin & Finch, 2008). Företagen kan således 

välja att justera antalet kassagenerande enheter för att påverka nedskrivningsprövningen och i 

sin tur också påverka om goodwillnedskrivning ska ske eller inte. Även när det gäller 

antaganden vid nedskrivningsprövning såsom diskonteringsräntor och långsiktig tillväxttakt, 

kan företagen påverka nedskrivningsprövningen i önskad riktning för att undvika att skriva 

ned goodwill (Carlin & Finch, 2008;2009). Denna slutsats stöds av AbuGhazaleh, Al-Hares 

och Roberts (2011) samt Giner och Pardo (2015), vilka understryker att företag kan ha vissa 

bakomliggande motiv och incitament till antagandena som fastställts i samband med 

nedskrivningsprövningen.  

 

2.6.4 Nedskrivningar av goodwill under finanskrisen år 2008 

En undersökning av börsnoterade australiensiska företag gjord av Bepari, Rahman och Mollik 

(2014) visade att nedskrivningsprövningar gjordes i större omfattning efter den globala 

finanskrisen jämfört med perioden innan och att upplysningarna om goodwillnedskrivningar 

också blev mer detaljerade efter finanskrisen. Anledningen till detta kan vara att goodwill 

anses som en “mjuk” tillgång och därav fruktade många företag att värdet på goodwill skulle 

sjunka ytterligare (Bepari, Rahman & Mollik, 2014). Även Camodeca, Almici och Bernardi 

(2013) har undersökt finanskrisens påverkan på nedskrivningar av goodwill. Denna studie har 

undersökt nedskrivningsprocessen i stora börsnoterade företag i Storbritannien mellan åren 
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2007-2011. Camodeca, Almici och Bernardi (2013) understyrker det faktum att 

företagsförvärven har ökat kraftigt under de senaste åren och att goodwill har blivit ett centralt 

ämne under den senaste finanskrisen. Vidare visade Camodeca, Almici och Bernardi (2013) 

till skillnad från Bepari, Rahman och Mollik (2014) att upplysningar inte lämnades i större 

utsträckning trots att de ekonomiska villkoren påverkats kraftigt till följd av den globala 

finanskrisen. Nivån på upplysningarna varierade däremot kraftigt och var i många fall 

generellt lägre för de faktorer som påverkar uppskattningen av diskonteringsräntan och 

nyttjandevärdet (Camodeca, Almici & Bernardi, 2013).  

 

Ytterligare en studie som behandlar finanskrisens påverkan på goodwillnedskrivningar är 

Izzo, Luciani och Sartoris (2013) undersökning av italienska börsbolag mellan perioden 2007-

2011. Studien visade att det fanns brister i kvaliteten gällande upplysningar om 

goodwillnedskrivningar och nedskrivningsprövning av goodwill. Dock konstaterar Izzo, 

Luciani och Sartori (2013) att det under senare år har gjorts förbättringar och företagen har 

gett mer detaljerade beskrivningar om sina goodwillnedskrivningar. En bidragande faktor till 

detta kan vara effekterna av finanskrisen år 2008, vilka bidrog till att företagen uppgav mer 

detaljerad information om nedskrivning av goodwill i sina årsredovisningar hävdar Izzo, 

Luciani och Sartori (2013). Andersson och Andersson (2010) visade i sin undersökning av 

svenska börsnoterade företag att nedskrivningar av goodwill generellt ökade mellan åren 

2007-2009, vilket enligt författarna berodde på den dåvarande konjunkturnedgången. Även 

Bäckström och Forsell (2008) samt Gauffin och Thörnsten (2010) konstaterar att 

nedskrivningar av goodwill bör öka efter en finanskris. Hayn och Hughes (2006) kom också i 

sin forskning fram till att en ekonomisk förändring, såsom en finanskris, påverkar 

nedskrivningar av goodwill i den bemärkelsen att nedskrivningarna bör öka efter den 

ekonomiska förändringen. Dock kan det enligt författarna ta 3 till 4 år innan 

goodwillnedskrivningarna syns i de finansiella rapporterna från det tillfälle att en faktisk 

ekonomisk förändring skett. Enligt Hayn och Hughes (2006) studie skulle finanskrisen 

innebära större goodwillnedskrivningar bland företagen men att det skulle bli fördröjning på 

3-4 år innan en nedskrivning av goodwill sker från det tillfälle då den faktiska 

värdeminskningen på goodwill uppstår.  

  

2.7 Analysramverk 

Tidigare studier om goodwill visar på att det finns en relativt subjektiv bedömning av vad 

goodwill definieras som (Hulzen et al, 2011; Welc, 2015; Hamberg & Beisland, 2014). 

Definitionen enligt standarden är att goodwill är “en tillgång som representerar de framtida 

ekonomiska fördelar som uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv 

som inte är enskilt identifierade och separat redovisade” (IAS 38, p. 11). När goodwill 

uppstår genom ett rörelseförvärv representerar goodwill det överskott av värdet på ett företag 

som helhet (Welc, 2015). IFRS 3 infördes i syfte att förbättra goodwillredovisning och se till 

att intressenterna fick mer användbar information om det underliggande ekonomiska värdet av 

goodwill (Ji, 2013). IFRS 3 ersatte föregående regler om avskrivning av goodwill för de 

noterade koncernföretagen i Sverige. Numera ska företag när de förvärvat ett annat företag 

registrera en del av priset som goodwill, aktivera goodwill som en tillgång för att sedan göra 

en årlig prövning för nedskrivning (Welc, 2015) istället för att göra årliga linjära 

avskrivningar, vilket tidigare varit tillåtet (Lönnqvist, 2012). Att enbart göra nedskrivning av 

goodwill har dock kritiserats på grund av att det har upplevts brista i tillförlitlighet eftersom 

det finns svårigheter i att mäta goodwill (Giner & Pardo, 2015). Nedskrivningsprövning av 

goodwill baseras vanligtvis på det sammanlagda beloppet av fördelad goodwill i 

balansräkningen. Ofördelad goodwill som uppkommit i samband med rörelseförvärv måste 
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fördelas på de kassagenererande enheterna och sedan görs nedskrivningsprövningar årligen 

för varje kassagenererande enhet (Mario et al. 2011). 

 

Eftersom tidigare undersökningar (Andersson & Andersson, 2010; Hayn & Hughes, 2006; 

Bäckström & Forsell, 2008; Gauffin & Thörnsten, 2010) har visat att nedskrivningar av 

goodwill ökar efter en finanskris och det faktum att företag som verkar inom IT- och 

telekombranschen redovisar högre andel goodwill än företag inom andra branscher (PwC, 

2009; Schilling, Altmann och Fiedler, 2012; Mario et al, 2011; Yun-Hong, 2009), bör således 

nedskrivningarna inom IT-och telekombranschen bli större efter en finanskris. Även 

upplysningarna om nedskrivning av goodwill har visat sig vara mer omfattande inom 

branscher med högre andel redovisad goodwill (Bepari, Rahman och Mollik, 2014) och 

företag har visat sig redovisa mer omfattande upplysningar om goodwillnedskrivningar efter 

finanskrisen (Izzo, Luciani och Sartori, 2013). Vidare har Carlin och Finch (2008; 2009) i sina 

studier kommit fram till att företagsledningar kan styra värdet av goodwill i önskvärd 

riktning, då de genom att justera antalet kassagenererande enheter och de antaganden som 

görs vid nedskrivningsprövning, kan undvika att skriva ner goodwill. Detta stöds av 

AbuGhazaleh, Al-Hares och Roberts (2011) samt Giner och Pardo (2015), vilka menar att 

ledningar kan ha incitament och bakomliggande motiv till de antaganden som fastställs i 

samband med nedskrivningsprövning. Enligt IAS 36 påverkas nedskrivningsprövningen bland 

annat av yttre omständigheter såsom förändrade marknadsräntor och förändringar i företagens 

makroekonomiska miljö. Antagandena vid nedskrivningsprövning bör således förändras efter 

en finanskris. Vi finner det intressant att undersöka om finanskrisen hade någon påverkan på 

företagens hantering av nedskrivningar av goodwill och undersöka branscherna Industri samt 

IT- och Telekom för att se om det finns några signifikanta skillnader branscherna emellan.  

 

2.8 Hypotesformulering  

Tidigare studier (PwC, 2009; Schilling, Altmann och Fiedler, 2012; Mario et al, 2011; Yun-

Hong, 2009) har visat att det finns en skillnad i hur IT och telekombranschen och 

industribranschen redovisar immateriella tillgångar och goodwill, samtidigt som Carlin och 

Finch (2008) studie har visat att företag kan justera antalet kassagenererande enheter och 

antaganden som görs vid nedskrivningsprövning i syfte att undvika en nedskrivning av 

goodwill. Baserat på denna tidigare empiriska forskning som redogjorts för utförligare i 

avsnittet 2.6 Tidigare studier är det intressant att undersöka om det finns några signifikanta 

skillnader mellan hur de två branscherna redovisade totala nedskrivningar, antal 

kassagenererande enheter, diskonteringsräntor samt tillväxttakter före finanskrisen och 

jämföra med perioden efter finanskrisen. För de statistiska testerna har följande hypoteser 

formulerats: 

 

H1: Det finns en signifikant skillnad mellan de totala nedskrivningarna före finanskrisen 

jämfört med perioden efter finanskrisen  

 

H2: Det finns en signifikant skillnad i hur företagen redovisade diskonteringsräntor före och 

efter finanskrisen. 

 

H3: Det finns en signifikant skillnad i tillväxttakt före och efter finanskrisen 

 

H4: Det finns en signifikant skillnad i antalet kassagenererande enheter före och efter 

finanskrisen. 
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H5: Det finns en signifikant skillnad mellan de två branschernas totala nedskrivningar före 

finanskrisen jämfört med perioden efter. 

 

H6: Det finns en signifikant skillnad mellan de två branschernas diskonteringsräntor före 

finanskrisen jämfört med perioden efter. 

 

H7: Det finns en signifikant skillnad mellan branschernas tillväxttakter före finanskrisen 

jämfört med perioden efter. 

 

H8: Det finns en signifikant skillnad mellan hur många kassagenererande enheter 

branscherna redovisade före finanskrisen jämfört med perioden efter. 
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3 Metod 

3.1 Metodansats 

Enligt Bryman och Bell (2015) är metod ett strukturerat sätt för att nå målet med forskningen. 

Vid forskning finns det två dominerade huvudkategorier: kvalitativ och kvantitativ metod. 

Vad som styr valet av metod beror främst på om man tillämpar kvalitativ eller kvantitativ 

forskning. Vid kvalitativ metod skiljer man på traditioner från discipliner och man ser många 

gemensamma drag. Här är ofta syftet att beskriva och förstå samband. Kvalitativ metod är 

lämplig att använda vid forskning av nya områden eller av olika upplevelser enligt Bryman 

och Bell (2015). Kvantitativ metod är mer strukturerad och utgår oftast från statistiska 

beräkningar. Vid kvantitativ metod bearbetas data från empirisk undersökning till siffror för 

vidare statistisk undersökning (Bryman & Bell, 2015). Även Jacobsen (2002) menar att 

grunden i den kvantitativa metoden är att mätning av information görs i form av siffror. För 

att sedan få ytterligare upplysningar om informationen utvärderas siffrorna med hjälp av 

statistiska metoder. Jacobsen (2002) påpekar även vikten av att problemställningen alltid ska 

styra val av metod och strategi. Med utgångspunkt i syftet med vår undersökning har vi valt 

att använda oss av en kvantitativ metod. Vid en kvantitativ metod beskrivs, förklaras och 

bevisas samband. När man tillämpar kvantitativ metod är det viktigt att forskaren har ett 

neutralt förhållningssätt till forskningen och att händelser studeras avgränsat, vilket betonas 

av Bryman och Bell (2015).  

 

De vanligaste metoderna för datainsamlingen enligt Jacobsen (2002) är induktiv och deduktiv 

strategi. Det som skiljer dessa två strategier åt är hur relationen mellan teori och empiri 

förhåller sig till varandra. Medan induktion går från empiri till teori, går deduktiv strategi från 

teori till empiri och är motsatsen till induktion (Bryman & Bell, 2015). Induktiv och deduktiv 

strategi syftar till att få ett lämpligt grepp om verkligheten enligt Jacobsen (2002). Vid val av 

metodansats har vi valt ett deduktivt tillvägagångssätt. Deduktion är den vanligaste 

forskningsstrategin för att behandla relationen mellan teori och forskning enligt Bryman och 

Bell (2015). Deduktion innebär att man testar teorier och hypoteser i verkligheten och denna 

typ av metodansats används ofta vid kvantitativ forskning. Att utgå från ett deduktivt 

tillvägagångssätt kräver en noggrann problemformulering som ska användas för att analysera 

den kvantitativa datan (Bryman & Bell, 2015). Eftersom våra forskningsfrågor och hypoteser 

har sin utgångspunkt i tidigare studier har vi tillämpat en deduktiv strategi.  

 

3.2 Datainsamling 

Vår studie bygger endast på sekundärdata, främst i form av årsredovisningar som vi har 

granskat samt vetenskapliga artiklar, där vi har hämtat relevant information från forskning 

som gjorts inom ämnesområdet. Utöver detta har vi även samlat in information från 

tidningsartiklar från ekonomiska tidskrifter som exempelvis Balans, från IFRS-regelverket 

och från läroböcker. Insamlingen av företagens årsredovisningar har skett genom att vi har 

laddat ned de finansiella rapporterna från databasen Retriever Business via Högskolan i 

Borås. Retriever Business är en faktadatabas där det finns omfattande företags-och 

affärsinformation samt årsredovisningar för flera år tillbaka. I de fallen vi inte har hittat 

årsredovisningar genom Retriever Business har vi använt oss av företagens respektive 

webbsidor. Jacobsen (2002) skriver att om studien syftar till att förklara orsak och verkan ska 

man välja en utformning som innehåller tidsseriedata, vilket är data insamlad från flera 

tidpunkter. Eftersom vår studie undersöker vilken påverkan finanskrisen år 2008 hade på 

företagens goodwillnedskrivningar har vi samlat information från flera olika tidpunkter, vilka 
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representerar perioderna före och efter finanskrisen. De åren som vi har valt att undersöka är 

år 2006, 2007, 2009 och 2010. De vetenskapliga artiklarna har vi inhämtat från databasen 

Summon. För att hitta de mest relevanta artiklarna har vi sökt på nyckelord såsom ”goodwill 

impairments”, ”financial crisis”, ”impaiment testing”, ”IFRS 3” och ”IAS 36”. För att hitta 

relevanta tidningsartiklar har vi främst använt oss av sökmotorn Google men också i vissa fall 

gjort sökningar i Retriever Mediearkivet. 

 

3.2.1 Urval 

De företag som ingår i vår undersökning är företag som är noterade på Stockholmsbörsen och 

som tillhör segmenten Large Cap, Mid Cap och Small Cap. På Nasdaq OMX Nordics (2016) 

hemsida kan man göra sökningar på specifika företag. Vi har gjort sökningar för bolag som är 

noterade på Stockholmsbörsen och tillhör segmenten Large-, Mid- och Small Cap, samt gjort 

avgränsningar för branschtillhörighet och valt ut företagen som ingår i segmenten 

”Industrials” (= Industri), ”Technology” (=IT) och ”Telecom” (=Telekom). Inom 

industribranschen finns 75 st bolag listade inom samtliga segment. Bolagen inom IT- och 

telekombranschen är färre till antalet då det endast finns 32 bolag inom IT-branschen och 6 

bolag inom telekombranschen listade på Large-, Mid- och Small Cap. Därför har vi valt att slå 

ihop dessa två branscher och betrakta dem som en enda bransch. Vi anser att det är mer 

meningsfullt att slå ihop dem än att undersöka dem var och en för sig då det finns färre bolag 

inom IT och telekom men också för att IT- och telekombranschen har många likhetheter med 

varandra, i synnerhet när det gäller redovisning av immateriella tillgångar. Vår urvalsram 

består således av bolagen som tillhör industribranschen samt IT-och telekombranschen inom 

samtliga segment på Stockholmsbörsen.  

 

Inom industribranschen finns 75 bolag som ingår i vår urvalram och inom IT-och 

telekombranschen återfinns 38 bolag i urvalramen. För att välja ut vilka företag som ska ingå i 

undersökningen har vi både för industribolagen och IT- och telekombolagen tillämpat ett 

systematiskt urval. Systematiskt urval är en modifierad version av ett enkelt slumpmässigt 

urval. Enkelt slumpmässigt urval beskrivs av Bryman och Bell (2015) som den mest 

grundläggande formen av sannolikhetsurval, där alla individer i populationen har samma 

chans att ingå i urvalet. Vid systematiskt urval väljer man de individer som ska ingå i 

undersökningen direkt från urvalsramen genom att tillämpa angivna intervall, exempelvis var 

femte individ (Bryman & Bell, 2015). Bolagen som ingår i vår urvalsram under respektive 

bransch är uppräknade i bokstavsordning och enligt Bryman och Bell (2015) är det viktigt att 

det inte finns någon naturlig uppbyggnad i hur individerna som ingår i urvalsramen är 

presenterade när man tillämpar ett systematiskt urval. Detta eftersom det kan påverka valet av 

det slutliga urvalet som ska ingå i undersökningen. Man ska därför enligt Bryman och Bell 

(2015) arrangera om den ordning som individerna i urvalsramen är ordnade enligt. Eftersom 

vi har tillämpat systematiskt urval vid valet av företagen som ska ingå i undersökningen och 

eftersom dessa är listade i bokstavsordning så har vi innan vi utfört det systematiska urvalet, 

arrangerat om ordningen i vilken bolagen är uppräknade. Detta har vi gjort genom att använda 

oss av Excel. Sedan har vi för industribolagen valt ut vart femte bolag på listan och för IT- 

och telekombolagen har vi valt vartannat bolag på listan.  

 

Vi har valt att undersöka 15 bolag per bransch, vilket innebär 30 bolag totalt då det är två 

branscher vi ska undersöka. Syftet med studien är att jämföra goodwillredovisning mellan 

branscherna före och efter finanskrisen och därav har vi valt att undersöka årsredovisningar 

från åren 2006, 2007, 2009 och 2010. Totalt blir det 4 årsredovisningar per bolag, vilket ger 

oss 120 årsredovisningar att granska. Åren 2006 och 2007 speglar perioden “före 



 

 - 18 - 

finanskrisen” och åren 2009 och 2010 perioden ”efter finanskrisen”. Vidare har vi satt upp 3 

kriterier som bolagen måste uppfylla för att få ingå i vår undersökning. De kriterierna för att 

bolagen skulle ingå i vår undersökning var följande: 

 

o Företaget ska ha upprättat sin koncernredovisning i enighet med IFRS under åren 

2006-2010. 

 

o Företaget ska ha redovisad goodwill i balansräkningen, alternativt lämna upplysning 

om goodwill i noterna. 

 

o Det ska finnas upplysningar om vilka antaganden företaget gjort vid 

nedskrivningsprövning av goodwill. De antaganden som är relevanta för vår studie är 

diskonteringsränta, tillväxttakt och antal kassagenererande enheter. 

 

Om det visade sig att något bolag inte uppfyllde de ovanstående kriterierna fick vi byta ut det 

bolaget mot ett annat i urvalsramen. När vi slutligen fick fram 15 bolag inom respektive 

bransch efter att alla urvalskriterier var uppfyllda gav det oss totalt 30 bolag. När vi har räknat 

ut medelvärden från varje bransch för varje period blev det 30 observationer per bransch och 

per period. Enligt Doane och Sweard (2013) är en tumregel inom statistiska metoder att ha 

minst 30 observationer för att resultaten från undersökningen ska vara statistiskt säkerställda. 

Om man väljer att ha ett för litet stickprov, alltså mindre än 30 observationer, kan resultatet 

bli tvivelaktigt då storleken på stickprovet, signifikansnivån och effekten av storleken kan 

vara för låg för att upptäcka några skillnader. Doane och Seward (2013) beskriver också att ett 

test som innefattar mindre än 5 % av den totala populationen gör undersökningen ineffektiv. 

Helst bör populationen vara minst 20 gånger större än observationerna som är inkluderade i 

undersökningen (Doane & Seward, 2013). Nedanstående tabell visar antalet undersökta bolag 

fördelade per börssegment. 

 

 

Segment Industri IT- och telekom Total 

Large Cap 7 4 11 

Mid Cap 4 3 7 

Small Cap 4 8 12 

Total 15 15 30 
Tabell 1: Fördelning av de undersökta bolagen per börssegment 

 

3.2.2 Reflektion kring urvalet 

Ett av studiens syften har varit att ta reda på hur nedskrivningar av goodwill behandlas och 

hur detta skiljer sig mellan industribranschen och IT- och telekombranschen. Anledningen till 

varför vi har valt dessa två branscher är för att de skiljer sig väsentligt från varandra, både när 

det gäller kärnverksamhet och innehållet i de finansiella rapporterna. Vi har velat se om det 

skiljer sig väsentligt i hur redovisningen av goodwill hanteras mellan dessa två branscher. 

Därför anser vi att det är relevant att jämföra branscherna med varandra för att utvärdera hur 

branscherna skiljer sig avseende goodwillredovisning och framförallt nedskrivning av 

goodwill. Eftersom vi också ämnar undersöka hur finanskrisen har påverkat bolagens 

nedskrivningar av goodwill har vi valt att analysera årsredovisningar två år före och två år 

efter finanskrisen år 2008. När vi har valt företag som ska ingå i undersökningen har det varit 

viktigt att ta hänsyn till att företagen ska ha varit börsnoterade under samtliga år som 



 

 - 19 - 

undersökningen omfattar eftersom det är ett krav att de årsredovisningar som vi granskar ska 

ha upprättats i enighet med IFRS-regelverket. 

 

3.2.3 Primär- och sekundärdata 

Enligt Jacobsen (2002) utgörs primärdata av data som forskaren själv har samlat in och 

exempel på metoder som resulterar i primärdata är intervjuer av olika slag och 

enkätundersökningar. Sekundärdata är data som redan är insamlad av någon annan. Böcker, 

vetenskapliga artiklar, årsredovisningar och andra publicerade dokument är exempel på 

sekundärdata (Jacobsen, 2002). Vår studie bygger endast på sekundärdata i form av 

årsredovisningar, vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar, IFRS-regelverket och från 

läroböcker som har koppling till redovisningsområdet. Fördelen med att vi enbart har använt 

sekundärdata till studien är att det har effektiviserat processen för arbetet och att de dokument 

som har analyserats har varit lättillgängliga genom att de finns publicerade på Internet. 

Nackdelen med sekundärdata är att det kan finnas vissa felaktigheter i datan som hade kunnat 

elimineras om man hade samlat in datan själv. Eftersom det är årsredovisningar som granskats 

och i och med att dessa upprättas i enighet med standardiserade regelverk anser vi att datan 

som vi hämtat in är tillförlitlig och trovärdig. 

 

3.3 Bearbetning och analys av data 

Studiens data har inhämtats från de årsredovisningar som ligger till grund för undersökningen. 

I årsredovisningarna undersöktes relevanta delar för att ta ut observationerna. Informationen 

hämtades från företagens resultaträkningar, balansräkningar samt noter om goodwill. Nästa 

steg i processen bestod av att föra in all information i Excel. Vi gjorde två separata 

Exceldokument, ett för industriföretagen och ett för IT- och telekomföretagen. De värden som 

inhämtades från balansräkningarna var totala tillgångar, immateriella tillgångar och eget 

kapital. Från resultaträkningarna hämtades information om årets resultat. Slutligen inhämtades 

information om goodwillvärde, nedskrivningar av goodwill, diskonteringsränta, tillväxttakt 

och kassagenererande enheter från noterna som behandlade goodwill. I de flesta fallen 

återfanns information om goodwill och nedskrivningsprövning i noten om ”Immateriella 

tillgångar”. 

 

I Exceldokumenten gjorde vi rader för varje årsredovisning som vi benämnde med företagets 

namn och från vilket år årsredovisningen var, exempelvis ”Atlas Copco 2009” och 

kolumnerna använde vi för att mata in alla observationer. Alla observationer som togs ut från 

årsredovisningarna var i numerisk form förutom informationen om upplysningarna, som vi 

behövde koda om (se avsnitt 3.3.2 Kvantitativ innehållsanalys för att se hur vi gick tillväga 

med kodningen). Eftersom alla observationer förutom upplysningarna var i numerisk form var 

det bara att mata in dem i det format vi inhämtade dem från årsredovisningarna. Inom de två 

dokumenten har vi delat upp informationen i två kategorier: före finanskrisen som innehöll 

data från åren 2006 och 2007 och efter finanskrisen som innehöll data från åren 2009 och 

2010. Efter detta har vi kopierat informationen i ett nytt Exceldokument och lagt in alla 

observationer i samma uppdelning men istället för att dela upp branscherna har vi haft med 

alla företag samtidigt och delat upp mellan före och efter finanskrisen, så att vi hade ett 

dokument med alla företag för att kunna göra uträkningar för de fyra första hypoteserna. 

Utöver det dokumentet skapade vi ett fjärde Exceldokument där vi kategoriserade 

observationerna genom att dela upp dem för respektive år och för varje bransch, exempelvis 

alla företag inom industribranschen för år 2006, för 2007, etc. Det är de här fyra dokumenten 

vi har utgått ifrån när vi har gått vidare med dataanalysen.  
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3.3.1 Goodwillnedskrivningar, antaganden och kassagenererande enheter 

För att undersöka storlek på goodwillnedskrivningar och skillnader mellan branscherna före 

och efter finanskrisen gjorde vi diagram och tabeller i Excel. Av diagrammen och tabellerna 

gick det att utläsa om några skillnader förelåg. För att se om dessa skillnader var signifikanta 

både före och efter finanskrisen men också när det gäller om skillnaderna var signifikanta 

mellan branscherna gjorde vi statistiska beräkningar i SPSS. För diskonteringsräntor, 

tillväxttakt och kassagenereande enheter (KGE) gjorde vi tabeller med medelvärden men 

utförde också statistiska tester för att de om skillnaderna i grupperna var signifikanta. Vi har 

räknat ut medelvärden för diskonteringsräntor, kassagenererande enheter och tillväxttakt 

direkt i Excel och räknat ut totala värden för nedskrivningar, goodwillvärden, immateriella 

tillgångar, totala tillgångar och eget kapital. Det som egentligen var av värde för 

undersökningen var uppgifter om goodwillvärdena, nedskrivningarna, antagandena och KGE 

men vi haft valt att jämföra goodwill med andra parametrar såsom eget kapital och totala 

tillgångar för att tillföra lite mer djup åt undersökningen. 

 

IAS 36 föreskriver att diskonteringsräntan ska anges före skatt. I de fallen företagen angav 

räntan efter skatt så har vi lagt på en schablonskatt på 30 %. Detta har vi gjort för att öka 

jämförbarheten mellan de undersökta företagen. I de fallen företagen angav ett intervall för 

den långsiktiga tillväxttakten har vi räknat ut en genomsnittlig tillväxttakt. I de fall där 

företagen uppgav olika diskonteringsräntor och olika tillväxttakter för de kassagenererande 

enheterna räknade vi även här ut genomsnittliga värden. Det som var anmärkningsvärt var att 

de flesta företagen i undersökningen uppgav en och samma diskonteringsränta och tillväxttakt 

för samtliga kassagenererande enheter, som går emot standarden, vilken säger att man ska 

uppge en diskonteringsränta och en tillväxttakt för varje enskild kassagenererande enhet. Då 

företagen uppgav ”övrigt” bland sina kassagenererande enheter, räknade vi det som en egen 

kassagenererande enhet, för att kunna göra det mer jämförbart mellan företagen. 

 

3.3.2 Kvantitativ innehållsanalys 

En av studiens frågeställningar rör hur finanskrisen har påverkat företagens upplysningar om 

goodwillnedskrivningar. För att ta reda på detta anser vi att en kvantitativ innehållsanalys av 

företagens årsredovisningar lämpar sig bäst. Bryman och Bell (2015) definierar kvantitativ 

innehållsanalys som en metod för analys av dokument och texter, vilken syftar till att 

kvantifiera innehållet enligt förutbestämda kategorier och göra detta på ett systematiskt och 

replikerbart sätt. Det finns också en kvalitativ version av innehållsanalys, där forskaren istället 

för att kvantifiera och kategorisera innehåll lägger fokus på att förstå sammanhanget och 

innebörden av texter och dokument (Bryman & Bell, 2015).  

 

Det som har legat till grund för innehållsanalysen är upplysningarna i noterna som berör 

nedskrivningar av goodwill. Informationen som återfanns i noterna var av kvalitativ karaktär 

och vi har därmed behövt koda informationen från årsredovisningarna enligt förbestämda 

kategorier. Kodning är en process som innebär att man bryter ner datan i delkomponenter, 

vilka man sedan ordnar i olika typer av kategorier (Bryman & Bell, 2015). Innan vi började 

med att koda datan var det viktigt att utforma en kodningsmanual och på förhand bestämma 

utifrån vilka kategorier vi skulle gruppera informationen från noterna. En kodningsmanual är 

enligt Bryman och Bell (2015) en manual vilken innehåller instruktioner som fastställer alla 

möjliga kategorier och som används för varje del av texten som ska kodas. 

Kodningsmanualen möjliggör att innehållet som analyseras kodas på ett konsekvent sätt 
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genom hela dataanalysprocessen (Bryman & Bell, 2015). Först efter att vi hade bestämt hur 

kodningsmanualen skulle vara uppbyggd kunde vi börja koda observationerna. 

 

Vi har till att börja med delat upp observationerna i två grupper: företagen som gjorde 

nedskrivningar (grupp A) och företagen som inte gjorde nedskrivningar (grupp B). Sedan har 

vi tilldelat en kod för varje observation, där Kod 1 innebär minst upplysning och Kod 3 

innebär mest upplysning. Nedan återfinns den kodningsmanual som vi upprättade, vilken 

förklarar mer utförligt vad de olika koderna för respektive grupp betyder. 

 

Företagen som gjorde nedskrivning (A) 
Kod 1 = Ingen upplysning om nedskrivningen eller om det felaktigt står att ”inget 

nedskrivningsbehov föreligger” men att företaget ändå har gjort en nedskrivning. 

Kod 2 = Att det står att nedskrivning har gjorts eller att det står att nedskrivning har gjorts på 

grund av att det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet. 

Kod 3 = Förklarar mer detaljerat vad som låg till grund för nedskrivningen förutom att 

redovisat värde är högre än återvinningsvärdet. Exempelvis från vilket förvärv goodwillen 

som skrivits ned härrör eller inom vilket affärssegment nedskrivningen gjordes.  

 

Företagen som inte gjorde nedskrivning (B) 
Kod 1 = Ingen upplysning om att det inte finns nedskrivningsbehov eller att någon 

nedskrivning inte har gjorts. 

Kod 2 = Att det står att nedskrivning inte har gjorts eller att det står att nedskrivning inte 

gjorts på grund av att det redovisade värdet understiger återvinningsvärdet. 

Kod 3 = Mer i detalj förklarar varför ingen nedskrivning har gjorts, exempelvis kopplat till 

varje enskild kassagenererande enhet och liknande. 

 

När vi hade gått igenom varje not till årsredovisningarna som handlade om goodwill och 

tilldelat en kod till varje observation räknade vi ut hur många som hamnade i respektive 

kategori och placerade in siffrorna i dokumentet. Resultatet av kodningen presenteras i 

empiri- och analyskapitlet. När det gäller kodningen för upplysningarna förde vi in dem i 

samma dokument som vi förde in de övriga observationerna. När vi hade alla siffror färdiga 

var det bara att summera ihop alla 1:or, 2:or och 3:or och föra in i tabell 2. Ett problem vid 

sammanställningen av resultatet av upplysningarna från de företagen som hade gjort 

nedskrivningar var att det var olika antal företag som hade gjort nedskrivningar före 

respektive efter finanskrisen. Detta fick vi justera genom att räkna ut medelvärden så att de 

olika perioderna skulle bli mer jämförbara. 

 

 

 

 

Mellan 2006-2007 Mellan 2009-2010 

Kod 1  

  Kod 2 

  Kod 3 

  Tabell 2: Mall för kodningen av upplysningarna 

 

 

En fördel med kvantitativ innehållsanalys är att det är en väldigt transparent och objektiv 

forskningsmetod, bland annat eftersom kodningsmanualen och urvalsprocessen är upplagt på 

ett sätt som möjliggör replikerbarhet och uppföljning av studien (Bryman & Bell, 2015). Detta 

är en viktig aspekt då det tillför högre trovärdighet och ett mer vetenskapligt angreppssätt till 



 

 - 22 - 

studien. Vidare konstaterar Bryman och Bell (2015) att en annan fördel med 

innehållsanalysen är att det är en väldigt flexibel metod som kan appliceras på en mängd olika 

typer av ostrukturerad information. En tredje fördel med att använda sig av innehållsanalys är 

att man kan använda sig av kvalitativ data, som sedan genom kodning kvantifieras och 

därmed skapar ett mer strukturerat sätt att se på den kvalitativa datan. En nackdel med 

innehållsanalysen är att den inte kan bli bättre än de vad de undersökta dokumenten är. Med 

detta menas att publicerade dokument, såsom årsredovisningar, aldrig är helt objektivt 

utformade utan att det alltid finns inslag av subjektivitet i dessa dokument. Framförallt gäller 

detta årsredovisningar eftersom företagen kan ha olika bakomliggande motiv till varför de 

väljer att redovisa och upplysa om sina finansiella prestationer på ett visst sätt. 

Rekommendationen enligt Bryman och Bell (2015) är därför att utvärdera dokumenten enligt 

följande kriterier: autenticitet, kredibilitet och representativitet. En annan nackdel med 

innehållsanalys är att det alltid finns en tolkningsaspekt i upprättandet av kodningsmanualen, 

som är beroende av forskarens intryck och uppfattning av dokumentet. Även när forskaren 

granskar dokumentet och ska kategorisera datan i de olika kategorierna finns ett inslag av 

subjektiv tolkning (Bryman & Bell, 2015). 

 

I några fall har det hänt att vissa företag har skrivit väldigt utförligt om nedskrivningstest för 

goodwill och haft separata räntor och tillväxttakter för varje enskild kassagenererande enhet 

men ändå inte uttryckligen skrivit att inget nedskrivningsbehov föreligger eller i de fallen det 

gjorts nedskrivning inte har upplyst om den nedskrivningen i noterna. Då har det ändå bara 

blivit 1 poäng. Den kodningen som vi har utformat baserar sig endast på hur företagen 

uttrycker i noterna om sina nedskrivningar eller om inga nedskrivningar har gjorts och att de 

måste skriva det uttryckligen. Det finns vissa fall då företagen upplyst väldigt utförligt om hur 

prövningen har gått till och vilka antaganden den baseras på men ändå inte skrivit uttryckligen 

om nedskrivning. Samma sak gäller åt andra hållet om företag inte lika utförligt beskrivit 

processen vid nedskrivningsprövningen men ändå skrivit på vilken grund nedskrivningen 

baseras på har de fått 3 poäng. Det finns därmed en risk för att det här tillvägagångssättet vid 

kodningen inte ser helheten utan att det blir ett smalt synsätt då vi endast har fokuserat på hur 

företagen uttryckligen skrivit om det har gjorts nedskrivningar eller inte och inte övriga 

upplysningen om antaganden vid nedskrivningsprövningen. 

 

3.3.3 Statistiska beräkningar 

För att ta reda om på det fanns några signifikanta skillnader mellan industribranschen och IT-

och telekombranschen avseende hur finanskrisen påverkade deras goodwillnedskrivningar 

och antaganden vid nedskrivningsprövning har vi utfört ett antal statistiska beräkningar. Vid 

de statistiska beräkningarna har vi använt oss av statistikprogrammet SPSS. För att få en 

bättre förståelse för hur man använder sig av statistikprogrammet SPSS har vi läst boken 

Business Reasearch Methods av Bryman och Bell (2015), där det finns ett kapitel som 

förklarar grunderna i SPSS. För de statistiska testerna testades variablerna totala 

nedskrivningar, diskonteringsräntor, tillväxttakt och kassagenerande enheter före och efter 

finanskrisen för att se om det fanns signifikanta skillnader mellan de två undersökta 

branscherna. I undersökningen testades kvalitativa variabler mot kvantitativa variabler, där de 

kvalitativa variablerna utgjordes av åren 2006, 2007, 2009 och 2010 och där de kvantitativa 

variablerna var totala nedskrivningar, antalet kassagenererande enheter, diskonteringsräntor 

samt tillväxttakt.  

 

De tester vi har valt att utföra är Shapiro-Wilks, Mann-Whitney och Kruskal-Wallis. Shapiro-

Wilks testar om observationerna inom en grupp är normalfördelade. Med hjälp av ett Mann-



 

 - 23 - 

Whitney test kan man undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan två oberoende 

gruppers medelvärden. Kruskal-Wallis testet liknar Mann-Whitney, med den enda skillnaden 

att man kan testa fler än två gruppers medelvärden (Doane & Seward, 2013). Mann-Whitney 

och Kruskal-Wallis är så kallade icke-parametriska tester, där man undersöker om det finns 

signifikanta skillnader mellan grupper i de fall observationerna inte är normalfördelade inom 

grupperna (Doane & Seward, 2013). Vi har genomgående använt oss av en signifikansnivå 

som är 0,05, vilket innebär att sannolikheten att slumpen påverkar resultatet är 5 % (Doane & 

Seward, 2013). 

 

Det första steget med de statistiska testerna var att göra Shapiro-Wilks test för att se om 

grupperna var normalfördelade. De grupper som undersöktes var totala nedskrivningar, antal 

kassagenererande enheter, diskonteringsräntor samt tillväxttakter. Alla fyra Shapiro-Wilks 

tester visade att vi behövde gå vidare med att göra icke-parametriska test. Resultatet av 

Sharpio-Wilks testet återfinns i avsnittet Bilagor (se bilaga 2). Eftersom vi använt oss av 

signifikansnivån 5 % vid utförandet av Shapiro-Wilks testet innebär detta att när p-värdet är 

större än 0,05 är observationerna inom gruppen normalfördelade. Om p-värdet understiger 

0,05 betyder det att observationerna inte är normalfördelade. Ett kriterium för att göra 

parametriska tester är att observationerna måste vara normalfördelade och om de inte är det 

får man utföra icke-parametriska tester istället (Doane & Seward, 2013). Vissa grupper inom 

tabellerna (se bilaga 2) var normalfördelade, som exempelvis IT-och telekomföretagens 

kassagenererande enheter före finanskrisen men för att kunna jämföra dessa grupper med ej 

normalfördelade grupper krävs att man utför icke-parametriska tester för att få en bättre 

jämförelse. 

 

Det andra steget i den statistiska analysen var att utföra Mann-Whitney testen. De här testerna 

utförde vi för att se om skillnaderna var signifikanta före jämfört med efter finanskrisen både 

inom varje enskild bransch men också med båda branscherna inräknade tillsammans. 

Eftersom vi redan hade kategoriserat all data i två huvudkategorier: ”Före finanskrisen” och 

”Efter finanskrisen” var det bara att koda om dessa variabler i SPSS, där ”Före finanskrisen” 

fick siffran 1 och ”Efter finanskrisen” sattes till lika med 2. Detta har vi gjort för att SPSS 

endast kan behandla numeriska data. Precis som vid Shapiro-Wilks testet användes 

signifikansnivån 0,05 när vi gjorde Mann-Whitney testerna. Således innebär detta att om p-

värdet understiger 0,05 så är skillnaden mellan grupperna signifikant. Vid utförande av Mann-

Whitney testen så halverade vi det ursprungliga p-värdet eftersom detta alltid är tvåsidigt i 

SPSS (Doane & Seward, 2013). Eftersom vi endast gör ett ensidigt test har vi halverat p-

värdet för att få ett p-värde som är ensidigt. Resultaten av Mann-Whitney testen återfinns i 

avsnittet Bilagor (se bilaga 2). 

 

Det tredje och sista steget i den statistiska analysen var att göra Kruskal-Wallis testen för att 

undersöka om skillnaderna var signifikanta före jämfört med efter finanskrisen mellan 

branscherna. Innan vi utförde Kruskal-Wallis testen grupperade vi om observationerna i fyra 

olika kategorier: kategori 1 representerade industriföretagen före finanskrisen, kategori 2 

bestod av industriföretagen efter finanskrisen, kategori 3 bestod av IT- och telekomföretagen 

före finanskrisen och kategori 4 representerade IT- och telekomföretagen efter finanskrisen. 

Resultatet av Kruskal-Wallis testen finns i avsnittet Bilagor (se bilaga 2). Både vid utförande 

av Mann-Whitney testen och Kruskal-Wallis testen tilldelades observationerna i de fallen det 

inte fanns någon uppgift om tillväxttakt, diskonteringsränta eller kassagenerande enhet koden 

”999” i SPSS och klassificerades som ett bortfall (missing value) i den statistiska körningen. 

De företag som inte gjorde några nedskrivningar fick värdet 0 i SPSS för att kunna vara med i 

beräkningarna. 
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Enligt Bryman och Bell (2015) är en av svårigheterna med att arbeta med data som är 

insamlad från ett stickprov att det kan uppstå frågetecken kring om resultatet är 

generaliserbart. Även om sannolikhetsurval är den valda proceduren finns det alltid en 

möjlighet att det kan ha uppstått problem i urvalsprocessen. Om detta händer kommer urvalet 

inte att vara representativt för populationen och resultaten kommer då att anses vara ogiltiga. 

Det är här som vikten av statistisk signifikans och olika tester av den statistiska signifikansen 

kommer in. Därför har vi valt att utföra statistiska tester på de viktigaste variablerna som vi 

har undersökt för att säkerställa att resultaten är generaliserbara. 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Två viktiga begrepp inom kvantitativ forskning är validitet och reliabilitet. Dessa begrepp är 

viktiga för att förklara hur väl datainsamlingen har fungerat (Bryman & Bell, 2015). Genom 

att uppnå god validitet och reliabilitet kan resultatet från den kvantitativa undersökningen 

generaliseras till andra observationer. Bryman och Bell (2015) menar att validitet handlar om 

hur trovärdiga slutsatserna från en undersökning är. Validitet inom kvantitativ forskning 

behandlar frågan huruvida en indikator verkligen mäter konceptet, alltså om testet mäter det 

som är avsett att mätas (Bryman & Bell, 2015). Reliabilitet handlar om hur tillförlitliga 

mätningarna av en undersökning är och om undersökningen kan göras om i en annan kontext 

och generera liknande resultat (Bryman & Bell, 2015).  

 

Stabilitet är en viktig aspekt inom begreppet reliabilitet och syftar på om mätningarna är 

stabila över tid samt att mätningarna indikerar på liten variation över tid. För att mätningarna 

ska anses vara stabila över tid är det även viktigt att se över om det finns fler indikatorer som 

kan påverka det som mäts (Bryman & Bell, 2015). Något som lyfts fram av Jacobsen (2002) 

är att det är viktigt för giltigheten och relevansen att man har flera observationer i sin 

undersökning från olika tidpunkter. Vi har valt att undersöka årsredovisningar från två år före 

och två år efter finanskrisen för att informationen ska vara relevant och korrekt. Vi anser att 

detta tillvägagångsätt tillför mer giltighet och relevans för vår studie än om vi exempelvis 

enbart hade undersökt år 2008 då finanskrisen uppstod. Genom att använda sig av flera 

tidpunkter i sin undersökning menar Jacobsen (2002) att man säkerställer giltigheten och då 

också den interna validiteten av studien. Årsredovisningarna som används i vår studie anses 

vara tillförlitliga eftersom företag upprättar dem enligt allmänt accepterade standarder och 

regelverk. Dock måste man ha i åtanke att företagen följer IFRS, vilket är ett principbaserat 

regelverk som därav ger företagen utrymme att göra egna tolkningar och bedömningar i 

många avseenden. Detta visar sig främst i bolagens upplysningar där de många gånger kan 

välja att utesluta viss information samtidigt som de kan framhäva annan information. Således 

påverkas reliabiliteten av hur sanningsenliga företagen är i upprättandet av sina upplysningar 

då deras pålitlighet kan ifrågasättas. Denna aspekt har vi varit väl medvetna om när vi har 

analyserat årsredovisningarna.  

 

För att säkerställa god validitet i studien är det viktigt att rätt “faktorer” undersöks enligt 

Bryman och Bell (2015). Därför har vi valt att undersöka de antaganden som i störst grad 

påverkar nedskrivningsprövning av goodwill. De faktorer som vi har undersökt är 

diskonteringsräntor, tillväxttakt och kassagenererande enheter. Vi har valt flera faktorer 

istället för endast en för att bidra till att öka studiens validitet. Att vi utöver antagandena vid 

nedskrivningsprövning även har granskat företagens upplysningar har också varit en 

bidragande faktor till att säkerställa kvaliteten på vår undersökning. En annan aspekt som är 

viktig att beakta enligt Jacobsen (2002) är att ta hänsyn till om variablerna som undersökts i 
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studien har redovisats och mätts konsekvent under hela undersökningsperioden. Vi har 

tillämpat detta angreppssätt både under datainsamlingen men också vid dataanalysen. Redan 

vid urvalsprocessen valde vi att exkludera de företag med brutet räkenskapsår eftersom det är 

viktigt att årsredovisningarna som ligger till grund för undersökningen är upprättade enligt 

samma tidsperioder för att de faktorer som mäts ska vara jämförbara mellan företagen. Vid 

analysen av upplysningarna hade vi en kodningsmanual (se avsnitt 3.3.2 Kvantitativ 

innehållsanalys) för att säkerställa att alla observationer behandlats lika och klassificerats 

enligt samma förutbestämda kriterier. Detta är något som har gjort det möjligt att jämföra 

företagen på ett tillförlitligt sätt under hela studiens gång. Dock har det vid analysen av 

upplysningarna krävts bedömningar eftersom det inte alltid har varit helt klart i vilket kategori 

informationen ska hamna. Att vi har gjort egna bedömningar kan i sin tur påverka studiens 

reliabilitet.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Enligt Bryman och Bell (2015) finns det fyra huvudsakliga etiska principer inom 

företagsforskning. Dessa fyra huvudområden innefattar psykiska eller fysiska skador på 

deltagare, om det finns brist på informerat samtycke, om det uppstår intrång i privatlivet och 

om bedrägeri är inblandat. Eftersom vi inte har granskat enskilda individer eller privata 

handlingar anser vi att det varken uppstår något intrång i privatlivet eller att vi på något sätt 

skadar de deltagande företagen. Företagens årsredovisningar är offentliga dokument och 

eftersom dessa ska vara öppna för bland annat granskning existerar därför inte något behov av 

informerat samtycke. Då vi inte lägger någon vikt vid vem som har utformat 

årsredovisningarna eller tar upp detta i studien skadar vi inte enskilda individer och det 

uppstår inte heller något intrång i någon enskild individs privatliv.  

 

Vi har inte använt oss av intervjuer med enskilda individer och har inte behövt ta hänsyn till 

samtycke i vår forskning. Detta grundar sig i att vi enbart har granskat offentliga handlingar. 

Om vi hade valt att intervjua ett antal personer som exempelvis arbetar med redovisning hade 

vi fått ta hänsyn till olika etiska överväganden, som frivillighet, anonymitet och samtycke. 

Eftersom årsredovisningarna är offentliga handlingar anser vi inte att det är oetiskt att inte 

anonymisera företagen. När vi har undersökt årsredovisningarna har vi endast tagit hänsyn till 

den information som undersökts. Även om informationen är offentlig är det dock inte absolut 

självklart att informationen inte är känslig för de enskilda företagen. Vår undersökning går 

inte ut på att undersöka enskilda företag utan den ser till helheten av observationerna. 

Däremot har vi i avsnittet 4. Empiri och analys tagit fram exempel på företag som avviker i 

undersökningen. Det kan handla om att företagen har redovisat extremvärden eller det av 

någon annan anledning har varit anmärkningsvärt att exemplifiera företaget. 

 

Enligt Doane och Seward (2013) finns det ett antal etiska överväganden som är viktiga att ta 

hänsyn till vid statistisk dataanalys. Dessa innefattar att man följer accepterade procedurer, 

upprätthåller dataintegritet, att de statistiska uträkningarna är korrekta och att resultatet är 

sanningsenligt. Därför har vi valt att ha alla statistiska beräkningar som bilagor till studien för 

att vara öppna med vårt tillvägagångssätt vid de statistiska beräkningarna. Doane och Seward 

(2013) påpekar även att statistik spelar en stor roll i att sortera ut etiska dilemman. Detta 

genom att använda data för att avslöja verkliga kontra förutfattade skillnader, att identifiera 

orsakerna till problemen som uppstår och att bedöma allmänhetens inställning till det 

organisatoriska beteendet.  
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3.6 Källkritik 

En viktig del av att avgöra en källas tillförlitlighet enligt Jacobsen (2002) är att analysera och 

utvärdera vem informationen har riktats till från början. Företagens årsredovisningar som vi 

har valt att granska räknas som offentliga källor. Offentliga källor är enligt Jacobsen (2002) 

oftast avsedda för att skapa ett visst intryck hos mottagaren. Detta är givetvis något vi har haft 

i åtanke vid granskning av företagens årsredovisningar. Om vi hade valt att exempelvis göra 

anonyma intervjuer hade vi fått tillgång till privata källor, vilket i många fall kan ge en annan 

slags information. Det som är positivt med personliga källor är att det tydligt framgår vem 

synpunkterna tillhör (Jacobsen 2002). Då privata källor oftast kan hjälpa forskaren att förstå 

vad som faktiskt hänt i en viss situation är detta något som brister när vi använt oss av 

offentliga källor. Det är även viktigt att analysera vem avsändaren är för att kunna bedöma 

källans kvalitet. I vårt fall har vi använt oss av vetenskapliga artiklar där avsändaren har varit 

en eller flera forskare. De vetenskapliga artiklarna som har presenterats i uppsatsen är skrivna 

av personer som forskat länge inom området och som innehar god kunskap och kompetens 

om det ämne som vi har undersökt. Därav bedömer vi att artiklarna är av god kvalitet. 

 

Årsredovisningarna och de vetenskapliga artiklarna som finns med i vår studie klassificeras 

som sekundärdata. Det kan förekomma vissa felaktigheter i datan som hade kunnat elimineras 

om vi hade samlat in datan själva men eftersom det är årsredovisningar vi har granskat som 

upprättats i enlighet med standardiserade regelverk anser vi att datan som är insamlad är 

tillförlitlig och trovärdig. För oss har det varit viktigt att vara källkritiska under hela studien 

och vi har därför flera gånger källhänvisat till mer än en källa för samma påstående. För att 

säkerställa informationen från flera källor är det viktigt att källorna är oberoende av varandra 

enligt Jacobsen (2002), vilket är något som vi har tagit hänsyn till i vår studie. De böcker som 

har använts i studien är läroböcker och dessa klassificeras också som sekundärdata. De böcker 

som vi hämtat information ifrån anser vi vara trovärdiga källor eftersom det är litteratur som 

bland annat används vid undervisning på högskolor och universitet. Vi har som metod för att 

referera till våra källor genomgående använt oss av Harvardsystemet. Enligt Bryman och Bell 

(2015) är karaktäristikan i detta system att när man presenterar argument eller idéer från en 

författare i texten, ska deras efternamn och år för offentliggörande av studien vara inom 

parentes direkt efter argumentet.  
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4 Empiri och analys 

4.1 Upplysningar om nedskrivning av goodwill 

 

 

Alla företag Mellan 2006-2007 Mellan 2009-2010 

Kod 1  21 19 

Kod 2 33 35 

Kod 3 6 6 
Tabell 3: Upplysningar före respektive efter finanskrisen utan branschindelning  

 

Tabell 3 visar hur upplysningar om goodwillnedskrivning skiljer sig före jämfört med efter 

finanskrisen. I tabellen ingår alla företagens observationer utan någon branschindelning. Inom 

kategori Kod 1 fanns före finanskrisen 21 företag och efter finanskrisen 19 företag. Inom 

kategori Kod 2 fanns det före finanskrisen 33 företag och efter finanskrisen 35 företag. 

Antalet företag inom kategori Kod 3 förblev oförändrat mellan perioderna, då det i båda 

perioderna fanns 6 företag inom den kategorin. Av tabellen framgår det att inga större 

skillnader kan utläsas mellan de olika perioderna. Den enda skillnaden som kan konstateras är 

att antalet företag inom kategorin Kod 1 minskade med 2 st företag från 21 st före till 19 st 

efter finanskrisen och antalet företag inom kategori Kod 2 ökade med 2 st företag från 33 st 

före till 35 företag efter finanskrisen. Tidigare studier (Bepari, Rahman & Mollik, 2014; Izzo, 

Luciani & Sartori, 2013) har visat att upplysningarna om goodwillnedskrivningar bör bli mer 

omfattande efter en finanskris. Denna slutsats stämmer med vår undersökning då tabell 3 visar 

att företagen, sett till båda branscherna, har get något fler upplysningar om 

goodwillnedskrivningar efter finanskrisen jämfört med perioden innan. Detta visar sig främst i 

att antal företag inom kategori Kod 2 har ökat medan antal företag inom kategori Kod 1 har 

minskat. Dock förblev antal företag inom kategorin Kod 3 oförändrat mellan perioderna.  

 

Flera företag, bland annat Assa Abloy från 2009 har redovisat nedskrivning av goodwill men 

inte upplyst om att nedskrivning gjorts i noterna, vilket går emot kraven i IAS 36. Några av 

företagen har inte redogjort för hur nedskrivningsprövningen gått till, vilket också bryter mot 

regelverket. Ett bra exempel på god upplysning är Proact IT som redovisade nedskrivning av 

goodwill under båda åren 2006 och 2007 på grund av att deras konsultverksamhet i Norge 

hade mindre intjäningsförmåga till anledning av minskat antal konsulter inom det 

affärsområdet. Detta är ett exempel på hur en bra upplysning om nedskrivning av goodwill 

ska redovisas eftersom företaget, förutom att uppge med hur mycket goodwill skrivits ned och 

varför också förklarar till vilken kassagenererande enhet nedskrivningen härrör från. Ett annat 

bra exempel på en bra upplysning är Volvo, som i sina årsredovisningar för åren 2009 och 

2010 skrev en hint om hur finanskrisen kan påverka goodwillposten: ”En fortsatt 

lågkonjunktur och volatilitet i räntor och valutor kan leda till indikation på 

nedskrivningsbehov för vissa affärsområden under kommande perioder, vilket skulle kunna 

medföra en väsentlig nedskrivning av goodwill i dessa områden” (Volvo, 2009 s. 87). Detta 

ger uttryck för en förståelse för den makroekonomiska miljön samt att företaget är medvetet 

om vilka risker som finns och hur dessa risker kan komma att påverka nedskrivning av 

goodwill under kommande perioder. 
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Endast nedskrivningar Mellan 2006-2007 Mellan 2009-2010 

Kod 1 3 5 

Kod 2 1 3 

Kod 3 6 6 
Tabell 4: Upplysningar bland företagen som gjorde nedskrivningar 

 

Medelvärde Mellan 2006-2007 Mellan 2009-2010 

Upplysningskod 2,30 2,07 
Tabell 5: Medelvärde upplysningskoder bland företagen som gjorde nedskrivningar 

 

Tabell 4 visar hur fördelningen mellan upplysningskoderna såg ut före jämfört med efter 

finanskrisen bland företagen som redovisade nedskrivningar. Egentligen kan man inte dra 

några slutsatser av tabell 4 så som den ser ut eftersom fördelningen mellan företagen som 

gjorde nedskrivningar före respektive efter finanskrisen var olika till antalet. Före finanskrisen 

var det 10 företag som redovisade nedskrivningar medan det efter finanskrisen var 14 företag 

som redovisade nedskrivningar. För att kunna jämföra perioderna mellan varandra har vi 

därför räknat ut ett medelvärde för upplysningskoderna för respektive period. Medelvärdena 

framgår av tabell 5. Av tabell 5 kan man utläsa att upplysningarna om goodwillnedskrivningar 

minskade efter finanskrisen jämfört med perioden innan. Dock går det inte att dra några 

generella slutsatser av utfallet i tabell 5 eftersom att det är relativt få observationer. 10 

observationer före finanskrisen och 14 observationer efter finanskrisen utgör totalt 24 

observationer, vilket är för få för att kunna dra några generella slutsatser. En tumregel inom 

statistik är att stickprovet måste bestå av minst 30 observationer för att resultatet från utfallet 

ska kunna generaliseras till populationen (Doane & Seward, 2013). Därav baserar sig de 

resultat som vi fann enligt tabell 5 endast på vår undersökning och kan inte generaliseras till 

populationen.  

 

 

IT och Telekom Mellan 2006-2007 Mellan 2009-2010 

Kod 1 12 12 

Kod 2 15 18 

Kod 3 3 0 
Tabell 6: Resultat upplysningar från IT- och telekomföretagen 

 

Tabell 6 visar att det finns vissa skillnader mellan upplysningarna före jämfört med efter 

finanskrisen hos IT- och telekomföretagen. Enligt tabell 6 kan det konstateras att IT- och 

telekomföretagen redovisade upplysningar i mindre omfattning när det gäller 

goodwillnedskrivningar efter finanskrisen jämfört med perioden före. Antalet observationer 

inom kategori Kod 1 var 12 företag i båda perioderna. Före finanskrisen var det 15 företag 

inom kategori Kod 2 medan det var 18 företag efter finanskrisen, vilket är en ökning med 3 

företag. Det intressanta är att antal företag inom kategori Kod 3 minskade från 3 st företag 

före finanskrisen till 0 st efter finanskrisen. Baserat på det utfallet kan man konstatera att 

upplysningarna om goodwillnedskrivningar minskade bland IT- och telekomföretagen efter 

finanskrisen jämfört med perioden innan. 
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Industri Mellan 2006-2007 Mellan 2009-2010 

Kod 1 9 7 

Kod 2 18 17 

Kod 3 3 6 
Tabell 7: Resultat upplysningar från industriföretagen 

 

Av tabell 7 framgår det att industriföretagen upplyste om goodwillnedskrivningar i något 

större omfattning efter finanskrisen jämfört med perioden före finanskrisen. Inga större 

skillnader kan utläsas men antal observationer som hamnade i kategori Kod 1 reducerades 

från 9 st före finanskrisen till 7 st efter finanskrisen. Antalet observationer i kategori Kod 2 

minskade också från 18 st till 17 st. Antalet observationer som klassificerades som Kod 3 

ökade från 3 st före finanskrisen till 6 st efter finanskrisen, vilket är en fördubbling inom den 

kategorin.  

 

Industriföretagen gav något mer omfattande upplysningar om goodwillnedskrivningar efter 

finanskrisen jämfört med perioden innan enligt de resultat som framgår av tabell 7, vilket 

stämmer överens med forskningen av Bepari, Rahman och Mollik (2014) samt Izzo, Luciani 

och Sartori (2013). IT- och telekomföretagen gav upplysningar i något mindre omfattning 

efter finanskrisen jämfört med perioden före eftersom företagen inom kategori Kod 3 

minskade från 3 st före till 0 st efter, samtidigt som antal företag inom kategori Kod 2 istället 

ökade från 15 st till totalt 18 st efter finanskrisen. Detta utfall stämmer inte överens med 

forskningen gjord av Bepari, Rahman och Mollik (2014) samt Izzo, Luciani och Sartori 

(2013) men stämmer bättre överens med Camodeca, Almici och Bernardi (2013), som visade 

att upplysningarna om goodwillnedskrivningar inte blir mer omfattande efter en finanskris. 

Dock är utfallet inte helt i enighet med Camodeca, Almici och Bernardis (2013) forskning, 

eftersom IT- och telekomföretagen i vår undersökning faktiskt gav upplysningar i mindre 

omfattning efter finanskrisen än perioden innan.  

 

Kang och Gray (2009) har visat att IT- och telekomföretag redovisar mer omfattande 

upplysningar om sina immateriella tillgångar, inklusive goodwill än vad företagen inom 

industribranschen gör. Detta stämmer inte enligt vad som går att utläsas av tabell 6 och tabell 

7. Före finanskrisen var det bland IT- och telekomföretagen 12 företag inom kategori Kod 1 

medan det bland industriföretagen endast återfanns 9 st företag inom samma kategori, vilket 

innebär att det var fler IT- och telekomföretag än industriföretag som gav bristfälliga 

upplysningar om goodwillnedskrivningar före finanskrisen. Antal företag inom kategori Kod 

2 bland IT- och telekomföretagen uppgick före finanskrisen till 15 st företag och bland 

industriföretagen uppgick antal företag inom samma kategori till 18 st före finanskrisen. Inom 

kategori Kod 3 var antalet företag för båda branscherna 3 st före finanskrisen. Efter 

finanskrisen uppgick antalet företag inom kategori Kod 1 bland IT- och telekomföretagen till 

12 st medan antalet företag bland industriföretagen inom samma kategori endast uppgick till 7 

st. Antalet företag bland IT- och telekomföretagen efter finanskrisen inom kategori Kod 2 

uppgick till 18 st och bland industriföretagen var företagen 17 st till antalet inom samma 

kategori. Inom kategori Kod 3 återfanns 0 st företag bland IT- och telekomföretagen medan 

det inom samma kategori bland industriföretagen återfanns 6 st företag efter finanskrisen. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att upplysningarna överlag i båda perioderna var mer 

omfattande när det gäller goodwillnedskrivningar bland industriföretagen än bland IT- och 

telekomföretagen, vilket alltså är tvärtemot de resultat som Kang och Gray (2009) visade i sin 

studie. 
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4.2 Nedskrivning av goodwill samt goodwill i relation till andra 
poster 

 

 

 

 
Diagram 1: Goodwillvärde i Mkr uppdelat per år och bransch 

 

Diagram 1 visar det totala goodwillvärdet för åren 2006, 2007, 2009 och 2010 hos de 

undersökta branscherna. Tidigare studier (Schilling, Altman & Fiedler, 2012; Mario et al, 

2011; Yun-Hong, 2009; Kang & Gary, 2009) har fastslagit att IT-och telekombranschen 

generellt sett redovisar större goodwillposter än andra branscher. Av diagram 1 kan man se att 

så också är fallet i vår undersökning. Av diagram 1 kan utläsas att goodwillposten succesivt 

har ökat för varje år hos båda branscherna. IT-och telekombranschen redovisade ungefär 

dubbelt så mycket goodwill som industribranschen för varje år. År 2006 uppgår 

industribranschens goodwillpost till 45 % av IT- och telekombranschens, och den andelen 

ökar succesivt varje år för att tillslut hamna på 55 % år 2010.  

 

En intressant iakttagelse är att tillväxten av goodwillvärdet har minskat efter finanskrisen 

jämfört med perioden före bland båda branscherna. Inom IT- och telekombranschen ökade 

goodwillvärdet mellan år 2006-2007 från 95913 miljoner kronor till 118611 miljoner kronor, 

vilket är en ökning på 23,6 %. Mellan åren 2009-2010 var ökningen på goodwillvärdet inte 

lika stor för IT-och telekombranschen då värdet på goodwill ökade från 136587 miljoner 

kronor till 139731 miljoner kronor, vilket utgör en ökning på endast 2,3 %. Inom 

industribranschen ökade goodwillvärdet mellan åren 2006-2007 från 42715 miljoner kronor 

till 61603 miljoner kronor, vilket innebär en ökning på 44,2 % och mellan åren 2009-2010 

ökade värdet på goodwill från 72667 miljoner kronor till 77335 miljoner kronor, vilket är en 

ökning på endast 6,4 %. Det kan vara så att finanskrisen och dess påverkan på antaganden vid 

nedskrivningsprövning av goodwill (Carlin & Finch, 2008;2009) gjorde att företagen 

redovisade goodwill mer försiktigt i samband med rörelseförvärv och att det därför inte var 

samma tillväxt i goodwillvärde efter finanskrisen jämfört med perioden före.  

 

Som väntat redovisade IT- och telekombranschen större goodwillposter än industribranschen. 

Detta trots att det fanns fler Small Cap-företag inom IT- och telekombranschen än inom 
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industribranschen i undersökningens urval. Antalet industribolag inom segmentet Large Cap 

uppgick till 7 st medan antalet IT- och telekombolag inom det segmentet endast uppgick till 4 

st. Antalet IT- och telekombolag inom segmentet Small Cap var 8 st medan antalet 

industriföretag uppgick till 4 st företag inom segmentet Small Cap. Eftersom industribolagen 

som ingår i undersökningen har ett större börsvärde än IT- och telekombolagen är det därför 

intressant att goodwillvärdet var så pass mycket högre hos IT- och telekomföretagen än bland 

industriföretagen. Om vi enbart hade inkluderat lika stora företag i undersökningen, 

exempelvis om vi endast undersökt företag inom segmentet Small Cap, hade resultatet kanske 

visat på ännu högre goodwillposter procentuellt bland IT- och telekomföretagen jämfört med 

industriföretagen.  

 

 
Diagram 2: Andel goodwill i relation till totala tillgångar bland IT- och telekomföretagen 

 

 
Diagram 3: Andel goodwill i relation till totala tillgångar bland industriföretagen 

 

Diagram 2 visar goodwillandelen i relation till totala tillgångar inom IT- och 

telekombranschen och diagram 3 visar dito inom industribranschen. Man ser en tydlig 

skillnad i hur mycket goodwill branscherna redovisar i förhållande till de totala tillgångarna. 
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Under de undersökta åren uppgick andelen goodwill av de totala tillgångarna bland IT- och 

telekomföretagen inom intervallet 19-22 % medan goodwill inom industribranschen endast 

uppgick till mellan 8-12 % av totala tillgångarna. Detta utfall var väntat då det är känt sedan 

tidigare att kunskapsbaserade företag, såsom IT- och telekomföretag redovisar högre andel 

goodwill än industriföretag (Kang & Gray, 2009). En intressant aspekt är att andelen goodwill 

i förhållande till totala tillgångar ökade varje år för industribranschen men att den för IT- och 

telekomföretagen endast ökade från år 2006 till 2007 för att sedan ligga kvar på samma nivå 

för de resterande åren. Eftersom IT- och telekombranschen redovisar högre andel goodwill än 

industribranschen skulle man kunna tänka sig att goodwillposten inom IT- och 

telekombranschen är mer utsatt för ekonomiska förändringar än industribranschens goodwill. 

Detta för att nedskrivningsprövning av goodwill påverkas av bland annat yttre omständigheter 

såsom makroekonomiska förändringar eller ökade marknadsräntor (IAS 36), vilket har 

presenterats i teorin (se avsnitt 2.5 Nedskrivningsprövning av goodwill). Detta kan i synnerhet 

komma att påverka IT- och telekombranschens goodwillpost då denna bransch redovisar 

större andel goodwill i förhållande till totala tillgångar jämfört med industribranschen. 
 

 
Diagram 4: Andel goodwill i relation till immateriella tillgångar bland IT- och telekomföretagen 

 

 
Diagram 5: Andel goodwill i relation till immateriella tillgångar bland industriföretagen 
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När det gäller goodwill i förhållande till immateriella tillgångar kan inga större skillnader 

mellan branscherna utläsas, vilket diagram 4 och diagram 5 visar. Det finns dock en skillnad 

mellan branscherna avseende hur andelen goodwill i relation till immateriella tillgångar har 

förändrats under de undersökta åren. Bland IT- och telekombranschen har andelen goodwill i 

förhållande till immateriella tillgångar ökat från 70 % år 2006 till 75 % år 2010 medan 

utvecklingen inom industribranschen gick åt andra hållet genom att andelen goodwill av 

immateriella tillgångar minskade från att ha uppgått till 72 % år 2006 till att successivt minska 

till 70 % år 2010. IT- och telekombranschen redovisar de totala immateriella tillgångarna till 

ett högre värde jämfört med industribranschen, vilket stämmer överens med Kang och Grays 

(2009) forskning. Dock är andelen goodwill i relation till immateriella tillgångar relativt lika 

för båda branscherna. 

 

 
Diagram 6: Andel goodwill i relation till eget kapital bland IT- och telekomföretagen 

 

 
Diagram 7: Andel goodwill i relation till eget kapital bland industriföretagen 

 

Diagram 6 och 7 visar inga större skillnader mellan branscherna när det gäller den 

procentuella andelen goodwill i förhållande till eget kapital. Dock kan man se att IT- och 

telekomföretagen redovisade en något högre andel alla åren förutom år 2009, då båda 
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branscherna under det året hade samma andel goodwill i relation till eget kapital (41 %). 

Andelen har ökat varje år för båda branscherna med undantaget mellan år 2009 till 2010 bland 

industriföretagen då den minskade från 41 % år 2009 till 40 % år 2010. Den största ökningen 

från första undersökningsåret till sista undersökningsåret hade industriföretagen då andelen 

ökade från 23 % år 2006 till 40 % år 2010, vilket är en ökning på 17 %. Ökningen från 2006 

till 2010 bland IT-och telekomföretagen uppgick endast till 9 % då andelen ökade från 33 % 

till 42 %. Det man kan utläsa av ovanstående diagram är att goodwill i relation till eget kapital 

successivt har ökat från 2006 till 2010 inom båda branscherna. 

 

 
Diagram 8: Nedskrivningar av goodwill i Mkr uppdelat per bransch och år. 

 

Diagram 8 visar att hur stora goodwillnedskrivningar respektive bransch redovisade för varje 

undersökningsår. Bland industriföretagen uppgick nedskrivningarna år 2006 till 167 miljoner 

kronor, år 2007 till 21 miljoner kronor, år 2009 till 405 miljoner kronor och år 2010 till 372 

miljoner kronor. Bland IT- och telekomföretagen uppgick nedskrivningarna år 2006 till 3312 

miljoner kronor, år 2007 till 1327 miljoner kronor, år 2009 till 546 miljoner kronor och år 

2010 till 178 miljoner kronor. Minst summa nedskrivningar redovisades av industribranschen 

år 2007, då de totala nedskrivningarna uppgick till endast 21 miljoner kronor. Störst summa 

nedskrivningar återfanns hos IT- och telekomföretagen år 2006 och uppgick till 3312 miljoner 

kronor.  

 

Värt att anmärka är att företaget Tele2 bidrog till störst del till att de totala nedskrivningarna 

det året blev så stora. Tele2 redovisade år 2006 en goodwillnedskrivning på 3300 miljoner 

kronor. Om man hade exkluderat Tele2 från undersökningen hade de totala nedskrivningarna 

för IT-och telekombolagen uppgått till endast 12 miljoner kronor år 2006. År 2007 uppgick de 

totala nedskrivningarna av goodwill bland IT- och telekomföretagen till 1327 miljoner kronor, 

av vilket Tele2 bidrog med 1315 miljoner kronor. Om Tele2 inte hade ingått i undersökningen 

hade således de totala nedskrivningarna för år 2007 bland IT- och telekomföretagen endast 

uppgått till 12 miljoner kronor. Eftersom Tele2:s goodwillnedskrivningar för år 2006 och 

2007 kan anses som extremvärden i det här fallet visar det på vilken stor effekt dessa 

extremvärden kan ha på hela undersökningens resultat. 
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Diagram 9: Totala nedskrivningar i Mkr uppdelat per bransch före och efter finanskrisen 

 

Diagram 9 visar tydligt hur mycket nedskrivningarna uppgick till före jämfört med efter 

finanskrisen för varje bransch. För industriföretagen uppgick de totala nedskrivningarna före 

finanskrisen till 188 miljoner kronor och efter finanskrisen till 777 miljoner kronor, vilket är 

en ökning på cirka 414 %. Bland IT- och telekombolagen däremot minskade 

nedskrivningarna från 4639 miljoner kronor före finanskrisen till 724 miljoner kronor efter 

finanskrisen, vilket är en minskning på drygt 641 %. Tidigare studier (Andersson & 

Andersson, 2010, Hayn & Hughes, 2006; Gauffin & Thörnsten, 2010) har visat att 

nedskrivningar bör öka efter en finanskris. Detta är något som ovanstående tabell inte visar, 

eftersom det enligt tabellen visar tvärtom att de totala nedskrivningarna för båda branscherna 

minskade efter finanskrisen. Enligt Mann-Whitney testet finns det dock inga signifikanta 

skillnader vad gäller de totala nedskrivningarna före finanskrisen jämfört med perioden efter 

finanskrisen om man endast jämför mellan perioderna och inte mellan branscherna. P-värdet 

(0,157) överstiger signifikansnivån 0,05 och därför kan inga signifikanta skillnader 

konstateras (se bilaga 2). Som nämnts i ovanstående stycke är det Tele2:s extremt stora 

goodwillnedskrivningar som till största del påverkat IT- och telekomföretagens totala 

nedskrivningar mellan åren 2006-2007. 

 

Om man delar upp branscherna och först undersöker industriföretagen kan man konstatera att 

det finns en signifikant skillnad mellan industribranschens totala nedskrivningar före 

finanskrisen jämfört med perioden efter då p-värdet av det statistiska testet (0,047) 

understiger signifikansnivån 0,05 (se bilaga 2). Av diagram 9 går att utläsa att 

nedskrivningarna inom industribranschen ökade från 188 miljoner kronor för perioden före 

finanskrisen till 777 miljoner kronor efter finanskrisen, där skillnaden också kan konstateras 

som signifikant enligt det statistiska testet. När det gäller totala nedskrivningar före jämfört 

med efter finanskrisen bland IT- och telekomföretagen kan inga signifikanta skillnader 

konstateras då p-värdet för den gruppen (0,363) överstiger signifikansnivån 0,05 (se bilaga 

2). Kruskal-Wallis testet jämförde alla fyra grupper med varandra, det vill säga 

industriföretagen före finanskrisen (grupp 1), industriföretagen efter finanskrisen (grupp 2), 

IT- och telekomföretagen före finanskrisen (grupp 3) och IT- och telekomföretagen efter 

finanskrisen (grupp 4). Enligt testet finns det inga signifikanta skillnader mellan grupperna 

eftersom p-värdet (0,341) överstiger signifikansnivån 0,05.  
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Tidigare forskning (Andersson & Andersson, 2010; Hayn & Hughes, 2006; Gauffin & 

Thörnsten, 2010) har konstaterat att goodwillnedskrivningar bör öka efter en finanskris. 

Denna slutsats stämmer endast för industriföretagen i undersökningen, då de totala 

nedskrivningarna inom denna bransch ökade från 188 miljoner kronor före finanskrisen till 

777 miljoner kronor efter finanskrisen och att skillnaden enligt det statistiska testet också har 

konstaterats vara signifikant. IT- och telekomföretagens totala nedskrivningar av goodwill 

minskade från att ha uppgått till 4639 miljoner kronor före finanskrisen till att endast uppgå 

till 724 miljoner kronor efter finanskrisen. Dock har denna skillnad inte kunnat konstateras 

vara signifikant enligt det statistiska testet, vilket kan ha sin förklaring i att Tele2 redovisade 

extremt stora goodwillnedskrivningar under åren 2006 och 2007. Att det inte föreligger någon 

skillnad i totala nedskrivningar jämfört mellan perioden före och efter finanskrisen bland IT- 

och telekomföretagen stämmer inte överens med vad tidigare forskning fastslagit.  

 

4.3 Antaganden och kassagenererande enheter 

 

Medelvärden båda 

branscherna Mellan 2006-2007 Mellan 2009-2010 

Diskonteringsränta 12,77% 12,11% 

Tillväxttakt 2,73% 2,53% 

Kassagenererande enheter 4,23 st 5,35 st 
Tabell 8: Medelvärden antaganden och kassagenererande enheter för båda branscherna sammantaget 

 

Tabell 8 visar att det, generellt sett med båda branscherna inräknade, finns en skillnad när det 

gäller den genomsnittliga diskonteringsräntan före jämfört med efter finanskrisen då företagen 

uppvisade en högre diskonteringsränta före finanskrisen än efter. Den genomsnittliga 

diskonteringsräntan före finanskrisen uppgick till 12,77 % och efter finanskrisen uppgick den 

till 12,11%. Den genomsnittliga tillväxttakten minskade från 2,73 % till 2,53 %. Antalet 

kassagenererande enheter ökade från ett genomsnitt på 4,23 st enheter före krisen till ett 

genomsnitt 5,35 st enheter efter krisen. Mann-Whitney testen (se bilaga 2) visade att 

skillnaderna i diskonteringsräntor mellan perioderna inte kan konstateras vara signifikanta då 

p-värdet (0,098) överstiger signifikansnivån 0,05. Inte heller skillnaderna mellan perioderna 

vad gäller tillväxttakt och kassagenererande enheter visade sig vara signifikanta då p-värdena 

(0,204 respektive 0,086) överstiger signifikansnivån 0,05.  

 

Kruskal-Wallis testet (se bilaga 2) visade att skillnaderna mellan de två undersökta 

branscherna före jämfört med efter finanskrisen när det gäller diskonteringsräntorna är 

signifikanta eftersom p-värdet uppgår till 0,000, vilket är lägre än signifikansnivån 0,05. 

Skillnaderna i tillväxttakt mellan branscherna före och efter finanskrisen kan inte konstateras 

vara signifikanta enligt samma test då p-värdet (0,082) överstiger signifikansnivån 0,05. 

Slutligen visade testet att skillnaderna mellan branscherna före jämfört med efter finanskrisen 

när det gäller antalet kassagenererande enheter inte heller kan anses vara signifikanta då p-

värdet (0,452) överstiger signifikansnivån 0,05.  
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Medelvärden IT och Telekom Mellan 2006-2007 Mellan 2009-2010 

Diskonteringsränta 13,96% 12,90% 

Tillväxttakt 3,19% 2,78% 

Kassagenererande enheter 3,97 st 5,51 st 
Tabell 9: Medelvärden antaganden och kassagenererande enheter för IT- och telekombranschen 

 

Tabell 9 visar att det finns vissa skillnader bland IT- och telekomföretagen före och efter 

finanskrisen. Av tabellen kan utläsas att den genomsnittliga diskonteringsräntan minskade 

från 13,96 % före finanskrisen till 12,90 % efter finanskrisen. Den genomsnittliga 

tillväxttakten minskade från 3,19 % före finanskrisen till 2,78 % efter finanskrisen och antalet 

kassagenerande enheter ökade mellan perioderna från ett snitt på 3,97 st enheter före krisen 

till ett snitt på 5,51 st enheter efter krisen. Skillnaden i diskonteringsräntor för IT- och 

telekomföretagen före jämfört med efter finanskrisen kan konstateras vara signifikant 

eftersom p-värdet (0,021) understiger signifikansnivån 0,05. Skillnaden i tillväxttakt mellan 

perioderna kan inte konstateras vara signifikant då p-värdet (0,161) överstiger 

signifikansnivån 0,05. Inte heller när det gäller antalet kassagenererande enheter före jämfört 

med efter finanskrisen finns det några signifikanta skillnader eftersom p-värdet (0,117) 

överstiger signifikansnivån 0,05 (för resultaten av de statistiska testerna se bilaga 2). 

 
 

Medelvärden Industri Mellan 2006-2007 Mellan 2009-2010 

Diskonteringsränta 11,58% 11,27% 

Tillväxttakt 2,30% 2,27% 

Kassagenererande enheter 4,47 st 5,18 st 
Tabell 10: Medelvärden antaganden och kassagenererande enheter för industribranschen 

 

Tabell 10 visar att den genomsnittliga diskonteringsräntan bland industriföretagen minskade 

från 11,58 % före finanskrisen till 11,27 % efter finanskrisen. Den genomsnittliga 

tillväxttakten minskade något från 2,30 % före finanskrisen till 2,27 % efter finanskrisen. 

Antalet kassagenererande enheter ökade från 4,47 st enheter före krisen till 5,18 st enheter 

efter krisen. Enligt Mann-Whitney testen kan skillnaden i diskonteringsränta före jämfört med 

efter finanskrisen inte anses vara signifikant bland industriföretagen eftersom p-värdet (0,253) 

överstiger signifikansnivån 0,05. Inte heller vad avser tillväxttaken före och efter finanskrisen 

kan skillnaden konstateras vara signifikant då p-värdet (0,445) överstiger signifikansnivån 

0,05. Skillnaden mellan antalet kassagenereande enheter före jämfört med efter finanskrisen 

kan inte anses signifikant eftersom p-värdet (0,184) överstiger signifikansnivån 0,05.  

 

Carlin och Finch (2008) har visat att ju fler kassagenererande enheter ett företag fördelar sin 

goodwill på, desto mer ökar risken för nedskrivning. Om företagen minskar antalet 

kassagenererande enheter kan det vara en indikation på att de försöker undvika nedskrivning 

enligt Carlin och Finch (2008). Tabell 8, 9 och 10 visar att antalet kassagenererande enheter 

har ökat, både när man jämför båda branscherna sammantaget men också inom varje enskild 

bransch före och efter finanskrisen. Dock har skillnaderna inte kunnat konstaterats vara 

signifikanta enligt de statistiska testerna. Ökningen av kassagenererande enheter som vi har 

sett i vår undersökning stämmer överrens med Carlin och Finch (2008) slutsats endast när det 

gäller industriföretagens totala nedskrivningar. Carlin och Finch (2008) menar att ett ökat 

antal kassagenererande enheter visar på ett ökat behov för nedskrivning av goodwill, vilket 

har visat sig stämma för industriföretagen eftersom skillnaden före jämfört med efter 

finanskrisen var signifikant sett till totala nedskrivningar. Testet som undersökte båda 

branscherna sammantaget och IT- och telekombranschen när det gäller totala nedskrivningar 
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före jämfört med efter finanskrisen visade att det inte fanns några signifikanta skillnader, 

vilket alltså inte stämmer med Carlin och Finch (2008) påstående om att totala nedskrivningar 

ökar ju fler kassagenererande enheter företaget redovisar. 

 

Många av företagen, bland annat I.A.R. Systems och TeliaSonera har redovisat i enighet med 

IAS 36 vad gäller att uppge olika tillväxttakter och olika diskonteringsräntor för varje enskild 

kassagenererande enhet vid nedskrivningsprövningen. Dock har de flesta av företagen som 

ingick i undersökningen tvärtom genomgående använt sig av en enda diskonteringsränta och 

en enda tillväxttakt för samtliga kassagenereande enheter istället för att justera både ränta och 

tillväxttakt för risken förknippad med varje enskild kassagenererande enhet. Petersen och 

Plenborg (2010) uppvisade liknande resultat i sin studie, då företagen i deras studie hade 

svårigheter med att riskjustera diskonteringsräntor för varje specifik kassagenererande enhet. 

Alla kassagenererande enheter kan inte ha samma risker och därför är det inte korrekt att 

företagen redovisar en genomgående diskonteringsränta och en tillväxttakt för samtliga 

kassagenererande enheter. Vi såg en tendens att IT- och telekomföretagen i större utsträckning 

än industriföretagen redovisade olika diskonteringsräntor och tillväxttakter för varje enskild 

kassagenererande enhet som identifierats.  
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5 Slutsats och diskussion 

5.1 Slutsatser 

Finanskrisen hade en påverkan på i stort sett alla företag mer eller mindre och tidigare 

forskning har visat att goodwill är en tillgångspost som är särskilt utsatt för yttre faktorer, som 

exempelvis makroekonomiska förändringar, som följer av en finanskris. Syftet med vår studie 

har således varit att undersöka hur den senaste finanskrisen år 2008 påverkade företagens 

nedskrivningar av goodwill och antaganden vid nedskrivningsprövning. Vi har även 

undersökt i vilken omfattning företag upplyste om nedskrivningar före och efter finanskrisen. 

Vidare har vi studerat dessa variabler för att se om det fanns några skillnader mellan 

industribranschen och IT- och telekombranschen eftersom dessa branscher skiljer sig mycket 

åt vad gäller redovisning av immateriella tillgångar inklusive goodwill.  

 

Den kvantitativa innehållsanalysen av företagens upplysningar visar att upplysningarna om 

goodwillnedskrivningar blev något mer omfattande efter finanskrisen jämfört med föregående 

period när vi undersökte båda branscherna sammantaget. Dock kan inga större skillnader 

utläsas från undersökningen, mer än att några enstaka företag gjorde mer omfattande 

upplysningar efter finanskrisen jämfört med perioden före. Studien visar på att det finns vissa 

skillnader i upplysningarna inom varje enskild bransch. Industribranschen uppgav mer 

omfattande upplysningar efter finanskrisen jämfört med perioden innan, vilket har visat sig 

stämma överens med vad tidigare forskning har kommit fram till. IT- och telekombranschen 

redovisade däremot upplysningar i mindre omfattning när det gäller goodwillnedskrivningar 

efter finanskrisen jämfört med perioden innan. Upplysningarna om nedskrivningar av 

goodwill visade sig överlag vara mer omfattande bland industriföretagen än bland IT- och 

telekomföretagen, vilket går emot tidigare studier som konstaterar att IT- och 

telekombranschen bör ha mer omfattande upplysningar om goodwill än industribranschen. 

 

Enligt studien minskade de totala goodwillnedskrivningarna sett till båda branscherna 

sammantaget efter finanskrisen jämfört med perioden före. Detta går emot tidigare studier 

som visade på att goodwillnedskrivningar bör öka efter en finanskris. Skillnaden som vi såg i 

undersökningen är däremot inte signifikant enligt de statistiska beräkningarna. Detta kan ha 

sin förklaring i att ett av de undersökta IT- och telekomföretagen redovisade extremt stora 

goodwillnedskrivningar åren före finanskrisen, vilket i sin tur påverkade de totala 

nedskrivningarna för IT- och telekombranschen före finanskrisen. Eftersom inga signifikanta 

skillnader kunde konstateras när det gäller de totala nedskrivningarna för båda branscherna 

före jämfört med efter finanskrisen stämmer inte vår första hypotes. Undersökningen visar att 

det finns en skillnad mellan industriföretagens totala goodwillnedskrivningar före finanskrisen 

jämfört med perioden efter då nedskrivningarna ökade mellan perioderna. Denna ökning 

konstateras också vara signifikant enligt de statistiska beräkningarna. IT- och 

telekomföretagens totala nedskrivningar minskade efter finanskrisen jämfört med perioden 

innan men denna skillnad kan inte konstateras vara signifikant. Testet som jämförde de båda 

branschernas totala nedskrivningar före och efter finanskrisen visar heller inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna, vilket gör att vår femte hypotes inte stämmer. 

 

Undersökningen visar att det finns en liten skillnad när det gäller den genomsnittliga 

diskonteringsräntan före och efter finanskrisen, sett till båda branscherna sammantaget 

eftersom diskonteringsräntan var högre före jämfört med efter finanskrisen. Dock kunde 

denna skillnad inte konstateras vara signifikant enligt det statistiska testet, vilket betyder att 

vår andra hypotes inte stämmer. Vår tredje och fjärde hypotes stämmer inte heller eftersom 

skillnaderna i tillväxttakt och kassagenererande enheter före och efter finanskrisen med båda 
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branscherna inräknade inte kunde konstateras vara signifikanta enligt de statistiska testen. 

Vidare visar studien att skillnaden i diskonteringsräntor mellan de två undersökta branscherna 

före jämfört med efter finanskrisen var signifikant enligt de statistiska beräkningarna, vilket 

innebär att vår sjätte hypotes stämmer. Skillnader i tillväxttakt och antal kassagenererande 

enheter kunde inte konstateras vara signifikanta mellan de två undersökta branscherna jämfört 

mellan perioderna, vilket innebär att den sjunde och den åttonde hypotesen inte stämmer.  

 

5.2 Diskussion och egna reflektioner 

Studien visar att IT- och telekombranschen redovisade större goodwillposter än 

industribranschen, vilket är i enighet med vad tidigare forskning har visat. Det kan dock vara 

svårt att avgöra hur ett företag väljer att bedöma goodwillposten. Till goodwillposten hör 

bland annat personalkompetens, produktutveckling, teknologiprocesser, etc. För att värdera 

dessa tillgångar krävs det att företagen gör en bedömning som i många fall kan antas vara 

subjektiv. Tillgångar som dessa värderas oftast högre i kunskapsbaserade branscher såsom IT 

och telekom jämfört med andra branscher. Det beror på att denna typ av tillgångar spelar en 

mycket viktig roll i kunskapsbaserade branscher och värderas således högre inom dessa 

branscher. Som diskuterats i inledningskapitlet har industribranschen en större andel 

materiella tillgångar, till skillnad från IT- och telekomföretag vilka redovisar större andel 

immateriella tillgångar. Eftersom IT och telekomföretagens kärnverksamhet är beroende av 

teknologisk kompetens och innovation hos medarbetarna är det naturligt att dessa företag 

redovisar större goodwillposter än industriföretagen. Vidare visar studien att tillväxttakten i 

ökningen av goodwillvärdet minskade efter finanskrisen jämfört med perioden innan för båda 

branscherna. Detta kan bero på att finanskrisen och dess påverkan på antaganden vid 

nedskrivningsprövning gjorde företagen mer benägna att värdera goodwill mer försiktigt i 

samband med rörelseförvärv och att det därför inte var samma ökningstakt av goodwillvärde 

efter finanskrisen som perioden innan.  

 

Trots att många av företagen uppgav olika diskonteringsräntor och olika tillväxttakter för 

varje enskild kassagenererande enhet i enighet med vad IAS 36 föreskriver, såg vi att de flesta 

företagen i undersökningen istället tillämpade samma diskonteringsränta och samma 

tillväxttakt för samtliga kassagenererande enheter. Detta är något som går emot standarden, 

vilken föreskriver att antaganden ska fastställas för varje enskild kassagenerade enhet baserat 

på risken och den framtida utvecklingen för respektive kassagenererande enhet. Vi såg en 

tendens att IT- och telekomföretagen redovisade olika diskonteringsräntor och olika 

tillväxttakter för varje enskild kassagenererande enhet i större utsträckning än 

industriföretagen. Tidigare studier har visat att IT- och telekombranschen generellt sett 

redovisar en större andel immateriella tillgångar inklusive goodwill än andra branscher. 

Därför kan detta vara en anledning till att IT- och telekomföretag i undersökningen följer 

standarden avseende nedskrivningsprövning i större omfattning än industriföretagen.  

 

Studien visar att det finns företag som brister i att upplysa om nedskrivningar av goodwill i 

enighet med kraven i IAS 36. När företagens upplysningar inte uppfyller kraven enligt 

standarden kan det vara svårt för intressenter men också för oberoende aktörer att göra en 

korrekt bedömning av företagens goodwillredovisning. Det är viktigt att det som redovisas i 

de finansiella rapporterna är aktuellt och sanningsenligt för att kunna öka jämförbarheten 

mellan företagen. För att kunna göra en granskning av de finansiella rapporterna är ett krav att 

korrekt information redovisas. Undersökningen visar på ett antal bra exempel på företag som 

redovisar en detaljerad upplysning om nedskrivning av goodwill, där företagen har uppgett 
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utförligt om de nedskrivningar som har gjorts och de antaganden som ligger till grund för 

nedskrivningsprövningarna.  

 

Det är i princip omöjligt för företag att skydda sig från de makroekonomiska förändringar och 

omständigheter som påverkar företag runt om i världen. I en allt mer globaliserad värld är det 

viktigt att företag är väl förberedda för eventuella yttre omständigheter som kan påverka 

företagets ekonomiska ställning. Det är viktigt att företagen inte redovisar goodwill till ett allt 

för högt värde eftersom goodwill är en tillgångspost som är särskilt utsatt för förändringar i 

yttre omständigheter. Därmed kan en finanskris med dess efterföljande makroekonomiska 

förändringar leda till att antagandena som görs vid nedskrivningsprövningen måste justeras, 

vilket kan komma att påverka storleken på goodwillnedskrivningarna. Värdering av goodwill 

påverkar inte bara de finansiella rapporterna och den ekonomiska ställningen hos företagen 

utan även intressenternas intresse i företaget. Det är viktigt med en korrekt värdering för att 

användarna av de finansiella rapporterna ska kunna förlita sig på informationen och kunna 

göra en korrekt bedömning utifrån det som redovisas. Genom att redovisa goodwill och 

goodwillnedskrivningar enligt de standarder och förordningar som finns minskar risken att 

företagen värderar goodwillposten till ett för högt värde. Att goodwill värderas till ett allt för 

högt värde kan vid en eventuell finanskris blir problematiskt eftersom det kan leda till stora 

nedskrivningar av goodwill, vilket påverkar resultatet negativt.  

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

För att ytterligare utveckla studien hade det varit intressant att komplettera med intervjuer från 

företagsledare för att få en bild av hur de tänker kring frågor som rör nedskrivning av 

goodwill. Genom att använda sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt hade man eventuellt 

kunnat finna andra resultat och motiv än de som denna studie uppvisar. Att få tillgång till 

primära källor och inte enbart sekundära källor hade kunnat leda till mer förklaringar och 

bättre förståelse för valet av tillvägagångssätt vid nedskrivningsprövning och redovisning av 

goodwill. Vidare hade det varit intressant att hitta förklaringar till varför det brister vid 

upplysning om goodwillnedskrivningar. Ytterligare ett område som hade varit intressant att 

undersöka är hur företagsledningar reflekterar och tänker kring redovisning av goodwill vid 

en eventuell finanskris.  
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Svedbergs, Årsredovisning, åren 2006, 2007, 2009 och 2010 

 

Tele2, Årsredovisning, åren 2006, 2007, 2009 och 2010 

 

TeliaSonera, Årsredovisning, åren 2006, 2007, 2009 och 2010 

 

Volvo, Årsredovisning, åren 2006, 2007, 2009 och 2010 

 

Xano Industri, Årsredovisning, åren 2006, 2007, 2009 och 2010 
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7 Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
 

Industri Segment IT och Telekom Segment 

Alfa Laval Large Cap Acando Small Cap 

Assa Abloy Large Cap AddNode Small Cap 

Atlas Copco Large Cap Enea Small Cap 

Beijer Electronics Small Cap Ericsson Large Cap 

Consilium Small Cap Hexagon Large Cap 

Fagerhult Mid Cap HiQ Mid Cap 

Gunnebo Mid Cap HMS Networks Mid Cap 

Lindab Mid Cap IAR Systems Small Cap 

Nolato Mid Cap I.F.S Mid Cap 

Peab Large Cap Know IT Small Cap 

Skanska Large Cap Novotek Small Cap 

SKF Large Cap Prevas Small Cap 

Svedbergs Small Cap Proact IT Small Cap 

Volvo Large Cap Tele2 Large Cap 

Xano Industri Small Cap TeliaSonera Large Cap 

Tabell B1: Företagen som ingår i undersökningen 
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Bilaga 2 
 

Nedan presenteras resultaten från alla de statistiska testerna vi utförde i SPSS.  

 

Shapiro-Wilks tester 
 

 Nedskrivningar 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Industri före ,469 30 ,000 ,289 30 ,000 

Industri efter ,388 30 ,000 ,567 30 ,000 

IT/Telekom före ,523 30 ,000 ,265 30 ,000 

IT/Telekom efter ,480 30 ,000 ,265 30 ,000 
Tabell B2: Shapiro Wilk – totala nedskrivningar 

 

När p-värdet överstiger 0,05 innebär det att observationerna inom gruppen är 

normalfördelade. P-värdet för samtliga grupper (0,000) understiger signifikansnivån 0,05, 

vilket innebär att datan inte är normalfördelad. 

 

 

 Ränta 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Industri före ,129 30 ,200
*
 ,947 30 ,137 

 Industri efter ,165 30 ,037 ,801 30 ,000 

IT/Telekom före ,121 30 ,200
*
 ,967 30 ,469 

IT/Telekom efter ,124 30 ,200
*
 ,976 30 ,723 

Tabell B3: Shapiro Wilk - diskonteringsränta 

 

Tre av fyra p-värden i ovanstående tabell överstiger signifikansnivån 0,05, vilket innebär att 

datan inom de grupperna är normalfördelad. Den enda gruppen där datan inte är 

normalfördelad är industriföretagens diskonteringsräntor efter finanskrisen.  
 

Tabell B4: Shapiro Wilk – tillväxttakt 

 

Ovanstående tabell visar att samtliga gruppers observationer inte är normalfördelade då 

samtliga p-värden understiger signifikansnivån 0,05.  

 

 KGE 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Industri före ,277 30 ,000 ,683 30 ,000 

Industri efter ,245 30 ,000 ,789 30 ,000 

 Tillväxttakt 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Industri före ,211 30 ,002 ,878 30 ,003 

Industri efter ,287 30 ,000 ,816 30 ,000 

IT/Telekom före ,154 30 ,067 ,897 30 ,007 

IT/Telekom efter ,268 30 ,000 ,842 30 ,000 
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IT/Telekom före ,164 30 ,038 ,932 30 ,057 

IT/Telekom efter ,160 30 ,049 ,880 30 ,003 
Tabell B5: Shapiro Wilk - kassagenerande enheter 

Tre av fyra grupper i ovanstående tabell är inte normalfördelade. Den enda som är 

normalfördelad är IT- och telekombranschens kassagenererande enheter före finanskrisen, då 

p-värdet för den gruppen (0,057) överstiger signifikansnivån 0,05. 

 

Mann-Whitney tester 
 

 Nedskrivningar Kategori N Mean Rank Sum of Ranks 

Båda branscherna Före 60 58,27 3496,00 

Efter 60 62,73 3764,00 

Total 120   

Tabell B6: Mann Whitney – totala nedskrivningar för båda branscherna (1) 

 

 

 Nedskrivningar Båda branscherna 

Mann-Whitney U 1666,000 

Wilcoxon W 3496,000 

Z -1,007 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,314 

P-värde (ensidigt test) ,157 
Tabell B7: Mann Whitney – totala nedskrivningar för båda branscherna (2) 

  

Ovanstående test visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan totala 

nedskrivningarna före finanskrisen jämfört med perioden efter när det gäller båda branscherna 

eftersom p-värdet (0,157) överstiger signifikansnivån 0,05.  

 

 Ränta Kategori N Mean Rank Sum of Ranks 

 Före 60 63,49 3809,50 

Efter 58 55,37 3211,50 

Total 118   

Tabell B8: Mann Whitney – diskonteringsränta båda branscherna (1) 

 

 Ränta 

Mann-Whitney U 1500,500 

Wilcoxon W 3211,500 

Z -1,292 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,196 

P-värde (ensidigt test) 0,098 
Tabell B9: Mann Whitney – diskonteringsränta båda branscherna (2) 

 

Enligt ovanstående test kan inga signifikanta skillnader när det gäller den genomsnittliga 

diskonteringsräntan mellan perioderna konstateras eftersom p-värdet (0,098) överstiger 

signifikansnivån 0,05.  
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 Tillväxt Kategori N Mean Rank Sum of Ranks 

 Före 53 58,57 3104,00 

Efter 58 53,66 3112,00 

Total 111   

Tabell B10: Mann Whitney – tillväxttakt båda branscherna (1) 

 

 Tillväxt 

Mann-Whitney U 1401,000 

Wilcoxon W 3112,000 

Z -,827 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,408 

P-värde (ensidigt test) ,204 
Tabell B11: Mann Whitney – tillväxttakt båda branscherna (2) 

 

Enligt ovanstående tabell finns inga signifikanta skillnader när det gäller tillväxttakten mellan 

perioderna eftersom p-värdet (0,204) överstiger signifikansnivån 0,05.  

 

 

 KGE Kategori N Mean Rank Sum of Ranks 

 Före 56 51,92 2907,50 

Efter 55 60,15 3308,50 

Total 111   

Tabell B12: Mann Whitney – kassagenererande enheter båda branscherna (1) 

 

 

 KGE 

Mann-Whitney U 1311,500 

Wilcoxon W 2907,500 

Z -1,366 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,172 

P-värde (ensidigt test) 0,086 
Tabell B13: Mann Whitney – kassagenererande enheter båda branscherna (2) 

 

Enligt ovanstående tabell är skillnaderna mellan perioderna inte signifikanta vad gäller antalet 

kassagenererande enheter eftersom p-värdet (0,086) överstiger signifikansnivån 0,05.  

 

 Nedskrivningar 

Kategori N Mean Rank 

Sum of 

Ranks 

Industri Före 30 27,77 833,00 

Efter 30 33,23 997,00 

Total 60   

Tabell B14: Mann Whitney – totala nedskrivningar industriföretagen (1) 
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 Nedskrivningar Industri 

Mann-Whitney U 368,000 

Wilcoxon W 833,000 

Z -1,682 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,093 

P-värde (ensidigt test) ,047 
Tabell B15: Mann Whitney – totala nedskrivningar industriföretagen (2) 

 

Ovanstående test visar att det finns en signifikant skillnad mellan nedskrivningarna före 

finanskrisen jämfört med perioden efter bland industriföretagen eftersom p-värdet (0,047) 

understiger signifikansnivån 0,05.  

 

 

 Nedskrivningar 

Kategori N Mean Rank 

Sum of 

Ranks 

IT/Telekom Före 30 31,03 931,00 

Efter 30 29,97 899,00 

Total 60   

Tabell B16: Mann Whitney – totala nedskrivningar bland IT-och telekomföretagen (1) 

 

 

 Nedskrivningar IT/Telekom 

Mann-Whitney U 434,000 

Wilcoxon W 899,000 

Z -,351 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,726 

P-värde (ensidigt test) ,363 
Tabell B17: Mann Whitney – totala nedskrivningar bland IT- och telekomföretagen (2) 

 

Skillnaderna i totala nedskrivningar före jämfört med efter finanskrisen bland IT-och 

telekomföretagen kan inte anses vara signifikanta då p-värdet (0,363) överstiger 

signifikansnivån 0,05. 

 

 Ränta Kategori N Mean Rank Sum of Ranks 

Industri Före 30 30,92 927,50 

Efter 28 27,98 783,50 

Total 58   

Tabell B18: Mann Whitney – diskonteringsränta industriföretagen (1) 

 

 Ränta Industri 

Mann-Whitney U 377,500 

Wilcoxon W 783,500 

Z -,665 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,506 

P-värde (ensidigt test) ,253 
Tabell B19: Mann Whitney – diskonteringsränta industriföretagen (2) 
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 Ränta Kategori N Mean Rank Sum of Ranks 

IT/Telekom Före 30 35,08 1052,50 

Efter 30 25,92 777,50 

Total 60   

Tabell B20: Mann Whitney – diskonteringsränta IT och telekomföretagen (1) 

 

 

 Ränta IT/Telekom 

Mann-Whitney U 312,500 

Wilcoxon W 777,500 

Z -2,037 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,042 

P-värde (ensidigt test) ,021 
Tabell B21: Mann Whitney – diskonteringsränta IT och telekomföretagen (2) 

 

Tabellerna ovan till visar att det inte finns en signifikant skillnad när det gäller 

diskonteringsräntor före respektive efter finanskrisen bland Industriföretagen eftersom p-

värdet (0,253) överstiger signifikansnivån 0,05. Bland IT-och telekomföretagen däremot är 

skillnaden före respektive efter finanskrisen signifikant vad gäller diskonteringsräntorna då p-

värdet (0,021) understiger signifikansnivån 0,05.  

 

 

 Tillväxttakt Grupp N Mean Rank Sum of Ranks 

Industri Före 27 28,30 764,00 

Efter 28 27,71 776,00 

Total 55   

Tabell B22: Mann Whitney – tillväxttakt industriföretagen (1) 

 

 

 Tillväxttakt Industri 

Mann-Whitney U 370,000 

Wilcoxon W 776,000 

Z -,140 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,889 

P-värde (ensidigt test) ,445 
Tabell B23: Mann Whitney – tillväxttakt industriföretagen (2) 

 

 

 

 Tillväxttakt Grupp N Mean Rank Sum of Ranks 

IT/telekom Före 26 30,77 800,00 

Efter 30 26,53 796,00 

Total 56   

Tabell B24: Mann Whitney – tillväxttakt IT och telekomföretagen (1) 
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 Tillväxttakt IT/Telekom 

Mann-Whitney U 331,000 

Wilcoxon W 796,000 

Z -,993 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,321 

P-värde (ensidigt test) ,161 
Tabell B25: Mann Whitney – tillväxttakt IT och telekomföretagen (2) 

 

Inga signifikanta skillnader mellan grupperna eftersom båda p-värdena (0,445 för 

industriföretagen respektive 0,161 för IT-och telekomföretagen) överstiger signifikansnivån 

0,05.  

 

 KGE Grupp N Mean Rank Sum of Ranks 

Industri Före 30 27,62 828,50 

Efter 28 31,52 882,50 

Total 58   

Tabell B26: Mann Whitney – kassagenererande enheter industriföretagen (2) 

 

 KGE Industri 

Mann-Whitney U 363,500 

Wilcoxon W 828,500 

Z -,903 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,367 

P-värde (ensidigt test) ,184 
Tabell B27: Mann Whitney – kassagenererande enheter industriföretagen (2) 

 

 

 KGE Grupp N Mean Rank Sum of Ranks 

IT/Telekom  Före 26 24,44 635,50 

Efter 27 29,46 795,50 

Total 53   

Tabell B28: Mann Whitney – kassagenererande enheter IT och telekomföretagen (1) 

 

 KGE IT/Telekom 

Mann-Whitney U 284,500 

Wilcoxon W 635,500 

Z -1,193 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,233 

P-värde (ensidigt test) ,117 
Tabell B29: Mann Whitney – kassagenererande enheter IT och telekomföretagen (2) 
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Inga signifikanta skillnader mellan grupperna eftersom båda p-värdena (0,184 för 

industriföretagen respektive 0,117 för IT- och telekomföretagen) överstiger signifikansnivån 

0,05.  

 

Kruskal-Wallis tester 
 

 Nedskrivningar Kategori N Mean Rank 

 Industri före 30 56,37 

Industri efter 30 67,13 

IT/Telekom före 30 60,17 

IT/Telekom efter 30 58,33 

Total 120  

Tabell B30: Kruskal Wallis – totala nedskrivningar (1) 

 

 Nedskrivningar 

Chi-Square 3,348 

df 3 

Asymp. Sig. ,341 
Tabell B31: Kruskal Wallis – totala nedskrivningar (2) 

 

Enligt ovanstående test finns inga signifikanta skillnader mellan grupperna då p-värdet 

(0,341) överstiger signifikansnivån 0,05. 

 

 Ränta Kategori N Mean Rank 

 Industri före 30 45,02 

Industri efter 28 41,48 

IT/Telekom före 30 81,97 

IT/Telekom efter 30 68,33 

Total 118  

Tabell B32: Kruskal Wallis – diskonteringsränta (1) 

 

 Ränta 

Chi-Square 28,190 

df 3 

Asymp. Sig. ,000 
Tabell B33: Kruskal Wallis – diskonteringsränta (2) 

 

Skillnaderna mellan branscherna före och efter finanskrisen är signifikanta vad gäller 

diskonteringsräntorna enligt Kruskal Wallis- testet. Detta eftersom att p-värdet är 0,000, vilket 

är lägre än signifikansnivån 0,05.  
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Tillväxttakt Kategori N Mean Rank 

 Industri före 27 49,70 

Industri efter 28 48,32 

IT/Telekom före 26 67,77 

IT/Telekom efter 30 58,63 

Total 111  

Tabell B34: Kruskal Wallis – tillväxttakt (1) 

 

 Tillväxttakt 

Chi-Square 6,693 

df 3 

Asymp. Sig. ,082 
Tabell B35: Kruskal Wallis – tillväxttakt (2) 

 

Skillnaderna mellan branscherna före respektive efter finanskrisen när det gäller 

tillväxttakterna är inte signifikanta eftersom p-värdet (0,082) överstiger signifikansnivån 0,05.  

 

 

KGE Kategori N Mean Rank 

 Industri före 30 49,75 

Industri efter 28 57,29 

IT/Telekom före 26 54,42 

IT/Telekom efter 27 63,13 

Total 111  

Tabell B36: Kruskal Wallis – kassagenererande enheter (1) 

 

 KGE 

Chi-Square 2,632 

df 3 

Asymp. Sig. ,452 
Tabell B37: Kruskal Wallis – kassagenererande enheter (2) 

 

Skillnaderna mellan branscherna före och efter finanskrisen när det gäller kassagenererande 

enheter kan inte sägas vara signifikanta eftersom p-värdet (0,452) överstiger signifikansnivån 

0,05. 
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