
 

 

ÖREBRO UNIVERSITET 

Handelshögskolan 

Företagsekonomi; C-uppsats 

Höstterminen 2009 

 

Handledare: Stig Andersson 

Examinator: Lars-Göran Thornell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soliditetens betydelse för goodwillnedskrivning 

under ekonomiskt ansträngda perioder 
 

 

En studie av den svenska finans- och industrisektorn 2008 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  

 

Sofia Mårtensson  

860213 

 

Liv Sjöström-Löf 

860311



 

 

Abstract 
 

Background: The international accounting standard regarding goodwill gives opportunities to 

several accounting procedure choices, as goodwill is a complex, intangible asset. The 

valuation of goodwill affects equity/asset ratio and income statement, which gives that the 

stakeholders’ impression of the group’s financial statement is affected by the valuation of this 

asset. It has been pointed out that difficult economic times bring impairment loss to the fore. 

During financial crisis, equity/asset ratio may be significant as the economy of the groups is 

expected to be strained. 

 

Purpose: The purpose of this essay is to explain the appearance of the possible relationship 

between a group’s impairment loss for goodwill and their equity/asset ratio, during financial 

straits. Watts and Zimmerman’s debt/equity hypothesis serve as the starting point for our 

study. This hypothesis expresses, ceteris paribus, that the larger debt/equity ratio, the more 

likely it is to select accounting procedures that shift reported earnings from future periods to 

the current period. According to the hypothesis there should be a positive relationship 

between a group’s equity/asset ratio and their percentage share of goodwill impairment loss. 

A high equity/asset ratio would motivate a higher impairment loss for goodwill, as a lower 

equity/asset ratio would induce a lower impairment loss.  

 

Method: We decided to investigate all groups with the parent company listed on Nasdaq 

OMX Stockholm within the sectors financials and industrials. In financials, banks were 

excluded. The data was collected from annual reports of 2008 and was analyzed with the 

statistical analyzing methods correlation and regression.  

 

Result/conclusion: For those industrial groups which have had impairment loss for goodwill, 

the result is in accordance with Watts and Zimmerman’s hypothesis. A strong positive linear 

relationship could be found for those groups, but not for the sector as a whole. The equity/ 

asset ratio therefore seems to not affect the decision of whether to lose impairment or not, but 

when the decision is made, the ratio of equity/asset seems to affect the size of the impairment 

loss. Within the financial sector, no relationship could be found – neither for the groups which 

have had impairment loss nor the sector as a whole. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

I tidskriften Balans, nummer 8/9 2009, belyses problematiken med att värdera goodwill. 

Goodwill utgör en kontroversiell redovisningsfråga som vissa menar är den svåraste balans-

räkningsposten att hantera (Artsberg 2005; Marton 2009). Det är en post som dessutom visat 

sig utgöra en stor del av många börsnoterade koncerners tillgångar och därmed får stor 

inverkan på soliditeten (Zaudy 2009).  

 

Goodwillhanteringen har debatterats flitigt genom åren, ända sedan 1890. Ändå finns idag 

ingen idealisk lösning på goodwillhanteringen. (Seetharaman, Balachandran & Saravanan 

2004) Tidigare har goodwill enligt Redovisningsrådets svenska redovisningsrekommenda-

tioner skrivits av enligt plan över beräknad nyttjandeperiod men sedan 2005 ska börsnoterade 

bolag i Sverige följa internationell redovisningsstandard utfärdad av IASB (International 

Accounting Standards Board). IASB anser att goodwill har en obegränsad nyttjandeperiod 

vilket i det här sammanhanget innebär att det är omöjligt att bedöma hur lång tid framöver 

som ett positivt kassaflöde kommer att genereras. Därför ska goodwill istället genomgå en 

årlig nedskrivningsprövning. (Smith 2006) 

 

Under 1990-talet uppkom många stora goodwillposter till följd av företagsförvärv där de 

förvärvade tillgångarna till stor del utgjordes av goodwill. Planenlig årlig avskrivning av 

dessa omfattande goodwillposter bidrog till att koncernernas resultaträkningar belastades med 

stora kostnader år efter år. (Rosen 2005) Som nämnts ovan har regelverket kring hanteringen 

av goodwill ändrats sedan dess. IASB kräver idag årlig nedskrivningsprövning och inte årlig 

avskrivning av goodwill. Stora årliga kostnader för goodwillavskrivningar belastar därmed 

inte koncernernas resultaträkningar längre. Istället ska det nuvarande marknadsläget och dess 

förväntade utveckling avgöra om och till vilken grad nedskrivningskostnader för goodwill ska 

tas upp, utifrån uppskattningar av framtida intäkter från förvärvad goodwill. 

 

Under 2007 började en finansiell oro gro till följd av en alltför frikostig utlåning på den 

amerikanska bostadsmarknaden. Det ledde i sin tur till stora kreditförluster för amerikanska 

banker. Sveriges vice riksbankschef Svante Öberg (2009) förklarar hur den växande 

finansiella oron övergick i en global finansiell kris i samband med att den amerikanska 

banken Lehman Brothers gick i konkurs i början av hösten 2008. Han beskriver Sveriges 

finansmarknad som starkt integrerad med omvärlden och framhåller att den omfattande 

utrikeshandeln medför att utvecklingen på den globala marknaden utgör en stark påverkans-

faktor på svensk ekonomi. En global finanskris kombinerad med en kraftig internationell 

konjunkturavmattning ger en minskad efterfrågan på svenska exportvaror och får därmed 

betydande effekt på landets produktion och sysselsättning. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

I tider av högkonjunktur kommer goodwillposten i koncerner att vara stor då företags-

förvärven vanligtvis sker till höga priser som överstiger de uppköpta företagens redovisade 

värde (Zaudy 2009). I lågkonjunkturer är däremot dessa stora goodwillposter sällan 

motiverade, då framtiden inte längre kan bedömas som lika positiv (Affärsvärlden 2009). 

Nedskrivningar kan därmed bli aktuella; något som kommer att påverka soliditeten då en 

nedskrivning av tillgångarna bidrar till minskat eget kapital (Balans, nr. 8/9 2009). Soliditeten 
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delger hur stor andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital och anger därmed hur 

stabil finansieringen är på lång sikt. En stor andel främmande kapital medför ett framtida 

utflöde av kapital i form av lån som ska betalas tillbaka, medan företaget på egen hand 

bestämmer hur det egna kapitalet ska disponeras. Soliditet och andra mått som mäter företags 

kapitalstruktur, såsom skuldsättningsgrad, är därför viktiga och av intresse för såväl företaget 

självt som dess intressenter. (Carlson 2004) 

 

Förutom en negativ påverkan på soliditeten får nedskrivningar av goodwill negativa konse-

kvenser för resultaträkningen; en resultaträkning som redan bör vara påverkad av lågkonjunk-

turen. Dessutom begränsar nedskrivningarna de utdelningsbara medlen till ägarna. (Balans, 

nr. 8/9 2009) Sammantaget innebär detta att nedskrivningar av goodwill under lågkonjunktur 

slår mycket hårt mot företagen.  

 

Rosen (2005) varnar för att goodwillhantering kan medföra uppblåsta vinster till följd av att 

företagen undervärderar kostnader. Sådan hantering av goodwillposten medför stora 

svårigheter för investerare och övriga intressenter att göra korrekta bedömningar av företa-

gens resultat och ekonomiska ställning. Rosen (2005) framhåller att företag ofta skjuter ned-

skrivningskostnader på framtiden för att senare kunna välja att ta upp dem vid ett lämpligt 

tillfälle, som exempelvis under ett år då resultatet är så pass bra att en sådan kostnad inte får 

en alltför stor betydelse. Resonemanget innebär att företag under lågkonjunktur och finansiell 

kris inte antas uppvisa sådana resultat som klarar större nedskrivningskostnader. Detta torde 

innebära att de heller inte gör nedskrivningar i den omfattning som bör vara motiverad utifrån 

marknadsläget eftersom det skulle få alltför negativa konsekvenser för dem. 

 

Å andra sidan finns experter som hävdar att företag vinner på att ”passa på” att göra goodwill-

nedskrivningar under lågkonjunktur då resultaten redan förväntas vara sämre. Kostnaderna 

måste oundvikligen tas upp förr eller senare, och genom att göra det under lågkonjunktur 

innebär det att dessa kostnader inte kommer att belasta senare år som förväntas uppvisa bättre 

resultat. (Parkinson 2009) En sådan hantering benämns ibland big bath (Artsberg 2005). 

 

Ovanstående resonemang indikerar att det tycks vara oklart hur goodwill faktiskt värderas 

under ekonomiskt ansträngda perioder. Det gör det högst aktuellt att studera hur goodwill 

hanteras av koncerner under den globala finanskris som bröt ut 2008 och som slog hårt mot 

världsekonomin. I och med att goodwill är oidentifierbar och värderingen av den grundar sig 

på subjektiva uppfattningar kan olika koncerner hantera goodwillposten på olika sätt. Enligt 

Watts och Zimmerman (1990) påverkas olika redovisningsval av bland annat företagets 

soliditet och storlek. Det är också rimligt att tänka sig att skillnader i hanteringen av goodwill 

kan finnas mellan olika branscher, då andelen goodwill i balansräkningen och även 

redovisningspraxis kan variera.  

 

Finanskrisen behöver inte nödvändigtvis ha påverkat alla koncerner negativt. Vissa företag 

kan tänkas ha påverkats positivt eller inte alls av krisen. Då det är av intresse huruvida ned-

skrivningar av goodwill görs under krisen, utifrån antagandet att sådana nedskrivningar bör 

vara motiverade, har vi valt att studera två branscher som varit negativt drabbade av den 

finansiella krisen 2008. Industribranschen har varslat många till följd av bland annat en 

minskad orderingång (Huldschiner & Steneberg 2008). En hårt drabbad gren är fordons-

industrin med bland andra Saab, Volvo och deras underleverantörer (Braconier 2008; Privata 

affärer 2009). Även finanssektorn, bestående av bland annat investmentföretag, bör i viss 

utsträckning ha påverkats negativt under finanskrisen då investmentföretagens verksamhet 

innefattar investeringar i företag spridda över olika branscher och länder. Vi har därför valt att 
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studera koncerner vars moderföretag är noterade på Nasdaq OMX Stockholm inom sektorerna 

finans respektive industri.  

 

Finanssektorn innefattar även banker, vars verksamhet bedrivs under andra förutsättningar än 

finanssektorns övriga koncerner. Bankers verksamhet finansieras till stor del av inlåning 

vilket gör att de vanligtvis har lägre soliditet än exempelvis investmentföretag. Samtidigt 

kräver lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar att bankerna sprider sina 

kreditrisker för att säkra ett visst mått av stabilitet på finans- och kreditmarknaden. Det gör att 

riskspridningen kan antas spela en viktigare roll än soliditeten för bankerna. I och med att 

banker bedriver sin verksamhet utifrån andra förutsättningar än övriga koncerner inom 

finanssektorn är banker exkluderade ifrån studien. Värt att understryka är därför att vi syftar 

på finanssektorn exklusive banker när vi hädanefter använder oss av begreppen finanssektorn 

och finansbranschen.  

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att förklara hur det eventuella sambandet mellan finans- och industri-

koncernernas goodwillnedskrivning och deras kapitalstruktur ser ut under finansiell kris. Med 

kapitalstruktur avser vi soliditet; det vill säga kapitalets sammansättning av eget kapital och 

skulder.  

 

 

1.4 Frågeställning  
 

Följande frågeställning aktualiseras utifrån syftet ovan: 

 

 Fanns det vid bokslutet 2008, som infann sig under finansiell kris, något samband mellan 

finans- och industrikoncernernas goodwillnedskrivning och deras soliditet?  

 

 Förutsatt att ett samband existerar mellan goodwillnedskrivning och soliditet för finans- 

respektive industrikoncernerna, hur ser detta samband ut? 

 

 

1.5 Disposition 
 

För att ge läsaren en förståelse för problemet och avsikten med studien görs först en grund-

läggande genomgång av externredovisning och dess syfte, samt goodwill och hanteringen av 

denna. Vi anser att dessa kunskaper är en förutsättning för att kunna förstå uppsatsens 

påföljande avsnitt och tillgodogöra sig studiens teoretiska bidrag.  

 

Efter det grundläggande faktakapitlet följer den teoretiska referensramen, som både bidragit 

till studiens utformning och används vid reflektionen kring undersökningsresultatet. Kapitlets 

inriktning är hur och varför företag redovisar på ett visst sätt. Här behandlas framförallt 

teoretikerna Watts och Zimmermans syn på positiv redovisningsteori och deras tre hypoteser 

om olika faktorers påverkan på beslut inom redovisning. Vi gör en avgränsning till en av 

dessa tre hypoteser och kapitlet avslutas med en redogörelse för kritik som riktats mot positiv 

redovisningsteori.  
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För att kunna utläsa om det existerar ett samband mellan koncernernas nedskrivning av 

goodwill och deras soliditet tillämpas statistiska analyser. Dessa analysmetoder förklaras i 

metodavsnittet där även tillvägagångssättet för undersökningen beskrivs. I efterföljande 

kapitel presenteras sedan det empiriska resultatet utifrån de statistiska sambandsanalyserna av 

datamaterialet. Illustrationer ges med diagram och figurer. I analysavsnittet reflekterar vi över 

undersökningens resultat med utgångspunkt i teorin, och avslutningsvis presenterar vi vår 

slutsats.  
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2 Redovisning av goodwill 
 

2.1 Externredovisningens syfte 
 

Finansiella rapporter fyller ett informationsbehov hos företagets intressenter. Dessa 

intressenter utgörs av staten, långivare samt nya och potentiella investerare med flera. 

Intressenterna har olika relationer till företaget och därmed olika syften med att ta del av hur 

företagets finansiella ställning ser ut. (IASB:s föreställningsram 2009) 

 

Vad gäller aktieägarnas informationsbehov kan detta till viss del förklaras utifrån agentteorin 

vilken grundar sig i antagandet att varje individ är nyttomaximerare och rationell i sitt 

agerande. Den centrala frågan blir då vilken nytta ett visst agerande genererar för individen. 

(Schroeder, Clark & Cathey 2001) Kritik har dock riktats mot att teorin helt bortser från etiska 

och moraliska aspekter och utesluter möjligheten att en individ av etiska och moraliska skäl 

skulle agera osjälviskt (Rutledge & Karim 1999). 

 

Agentteorin belyser relationen mellan principalen och agenten, där principalen vill ha någon-

ting utfört och för detta anlitar agenten (Schroeder, Clark & Cathey 2001). Ledningen i ett 

bolag är agenter, vilka agerar på uppdrag av aktieägarna som då utgör principaler. Det innebär 

ofta att principalen delegerar befogenheter till agenten så att denna på egen hand kan fatta 

beslut i principalens intresse. Då dessa aktörer kan ha olika intressen är det viktigt att princi-

palen har insyn i agentens agerande för att därmed kunna avgöra huruvida agenten handlar i 

enlighet med principalens intressen eller ej. (Kaplan & Atkinson 1998) I förhållandet mellan 

aktieägarna och företagsledningen utgör externredovisningen en möjlighet till sådan insyn, 

vilket är en av anledningarna till att redovisningen måste ge en rättvisande bild av företagets 

ekonomiska ställning. Redovisningen kontrolleras av revisorn vars oberoende, objektivitet 

och självständighet regleras av en rad lagar och regler. Revisorn får inte låta sig påverkas av 

några andra intressen än att göra en bra revision. (FAR 2006) 

 

Trots att intressenternas informationsbehov skiljer sig åt i vissa avseenden har de alla 

gemensamt att de efterfrågar finansiella rapporter av hög kvalitet som gör rapporterna 

relevanta för intressenterna vid beslutsfattande. Ett kvalitetskrav som ställs på externredo-

visningen är att den ska vara neutral, vilket innebär att verkligheten inte förskönas utan 

presenteras utifrån hur den faktiskt uppfattas och inte hur den skulle vilja uppfattas. (Smith 

2006) Att hantera goodwillposten på ett sådant sätt att ett önskvärt resultat och en önskvärd 

balansräkning uppnås, snarare än att utgå ifrån vad goodwillposten faktiskt är värd vid det 

aktuella tillfället, innebär således ett frånsteg från kravet på neutralitet. 

 

 

2.2 Goodwill 
 

Goodwill kan kategoriseras i förvärvad respektive internt upparbetad goodwill. Förvärvad 

goodwill uppstår när ett företag köper upp ett annat företag till ett högre pris än det uppköpta 

företagets egna kapital och inkluderar immateriella tillgångar som varumärke, kundrelationer 

och synergieffekter (Zaudy 2009). Förvärvad goodwill aktualiseras därmed bara i koncerner, 

som består av flera juridiska enheter. Internt upparbetad goodwill utvecklas istället när ett 

företag växer och bygger relationer med leverantörer, kunder och anställda med flera. 

(Seetharaman, Balachandran & Saravanan 2004) 

 



11 

 

Inom redovisning finns ingen närmare definition av goodwill än att det är en restpost som 

uppkommer vid företagsförvärv (Artsberg 2005). Att det finns svårigheter med att definiera 

goodwill belyses bland annat av Seetharaman, Balachandran och Saravanan i artikeln 

“Accounting treatment of goodwill; yesterday, today and tomorrow” från 2004. Svårigheterna 

i att enas kring vad goodwill är medför i sig svårigheter i att enas kring hur goodwill ska 

hanteras i redovisningen.  

 

 

2.3 Olika synsätt på redovisning av goodwill 
 

Seetharaman, Balachandran och Saravanan (2004) redogör för tre olika sätt att se på hur 

goodwill ska hanteras. Ett synsätt är att aldrig aktivera goodwill som en tillgång utan istället 

kostnadsföra den direkt i samband med förvärvet. Motiveringen till en sådan hantering är att 

goodwill utgör en alltför godtycklig post som inte bör tas upp i balansräkningen. Samtidigt 

påpekas att goodwill inte utgör en tillgång som kan säljas separat.  

 

Ett annat alternativ är att dela upp kostnaderna som härrör från förvärvad goodwill över den 

begränsade nyttjandeperiod som goodwill bedöms ha enligt ett sådant synsätt (Seetharaman, 

Balachandran & Saravanan 2004). Denna metod tillämpas av de icke börsnoterade företag i 

Sverige som väljer att följa Redovisningsrådets rekommendationer.  

 

Den tredje metoden innebär att goodwill tas upp som en tillgång vid förvärvet. Då goodwill 

uppfattas som en immateriell tillgång med en obegränsad nyttjandeperiod anser förespråkare 

av detta synsätt att goodwill aldrig ska skrivs av eller ned, såvida det inte finns starka skäl 

som motiverar en reducering av dess värde. (Seetharaman, Balachandran & Saravanan 2004) 

Det senare synsättet är det som tillämpas i IASB:s internationella redovisningsstandard (IFRS 

3, IAS 36 & 38) vilken ska följas av börsnoterade bolag i Sverige sedan 2005 (Smith 2006). 

IASB:s krav på årlig nedskrivningsprövning har till syfte att påvisa huruvida skäl finns till 

nedskrivning av tillgångsposten eller ej.  

 

 

2.4 Redovisning av goodwill idag 
 

IASB har haft syftet att minska posten goodwill i balansräkningen på grund av svårigheterna 

med värderingen. Detta genom att motivera företag att specificera vilka identifierbara 

immateriella tillgångar som tidigare kunde innefattas i goodwill, såsom varumärken, patent 

och licenser. Att specificera sådana identifierbara immateriella tillgångar i större utsträckning 

än tidigare innebär därmed att den restpost som goodwill utgör blir mindre. (Artsberg 2005; 

Smith 2006; IFRS 3, p. 13)  

 

Endast förvärvad goodwill aktiveras som en tillgång i balansräkningen medan internt 

upparbetad goodwill inte aktiveras. Värderingen av internt upparbetat goodwill anses vara 

alltför godtycklig då ingen transaktion kan ligga till grund för värderingen. (IAS 38, p. 48-49) 

 

Eftersom goodwill är en icke-identifierbar tillgång i företag kan ingen direkt värdering göras 

av denna post. Istället måste värderingen göras utifrån kassagenererande enheter vilka 

goodwill fördelas ut på. (Smith 2006) Med kassagenererande enhet avses ”den minsta 

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

ningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar” (IAS 

36, p. 6). Exempelvis kan koncernens respektive dotterföretag utgöra kassagenererande 
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enheter. Sådana enheter ska värderas till sitt återvinningsvärde vilket utgörs av det högsta av 

nyttjandevärdet och det verkliga värdet för enheten. Rekommendationen grundar sig på 

antagandet att företaget drivs på ett rationellt sätt vilket innebär att om det verkliga värdet 

understiger nyttjandevärdet behåller företaget tillgången, medan företaget väljer att sälja 

tillgången om det verkliga värdet överstiger nyttjandevärdet. (Smith 2006) 

 

Nyttjandevärdet utgörs av företagets bedömning av vilket positivt kassaflöde enheten 

förväntas generera i framtiden. Detta kassaflöde diskonteras sedan till ett nuvärde utifrån en 

vald diskonteringsränta. Kassaflödesberäkningarna ska baseras på budgetar och prognoser 

som vanligtvis avser maximalt fem år. Efter denna period ska tillväxten antas vara oförändrad, 

avtagande alternativt inte högre än på den marknad där företaget är verksamt. (Smith 2006) 

 

Verkligt värde utgörs istället av marknadens värdering av den kassagenererande enheten, 

eftersom värderingen görs utifrån försäljningspris minus försäljningskostnad om den kassa-

genererande enheten skulle säljas till en oberoende part på balansdagen. Ett sådant värde kan 

vara svårt att få fram om inte en liknande försäljning ägt rum nyligen. (Smith 2006) 

Alternativt kan värderingen av de kassagenererande enheterna ske utifrån aktiernas börsvärde 

med hjälp av så kallad multipelvärdering. Multipelvärdering innebär att börsvärdet på 

företagets aktier relateras till liknande börsnoterade företags aktievärden. (Balans, nr. 8/9 

2009) 

 

De kassagenererande enheter på vilka goodwill fördelas ska nedskrivningsprövas i enlighet 

med försiktighetsprincipen. Om det redovisade värdet av en kassagenererande enhet över-

stiger återvinningsvärdet av enheten ska denna skrivas ned. Nedskrivningen ska fördelas 

mellan enhetens tillgångar, men i första hand ska goodwillpostens värde reduceras. I och med 

kongruensprincipen kommer eventuell nedskrivning att belasta resultaträkningen för året 

vilket för företagen innebär såväl minskad soliditet som ett lägre resultat. (Smith 2006) Under 

lågkonjunktur kan detta bli ett hårt slag mot företagen och innebära negativa effekter på 

marknadens förtroende för dessa företag (Affärsvärlden 2009). Dessutom kan det försvåra 

företagens möjligheter till beviljade krediter då banker kan ta med soliditeten i sin bedömning 

(Zaudy 2009). Soliditet och andra mått på kapitalstrukturen anses mäta den kreditrisk låne-

givaren tar och kan därmed få betydelse för låneräntan (Atkinson, Kaplan, Matsumura & 

Young 2007).  

 

 

2.5 Redovisningsprinciper vid hantering av goodwill 
 

Vid hantering av goodwill aktualiseras en rad redovisningsprinciper; däribland matchnings-

principen som innebär att kostnader som härrör från en resurs ska matchas med de intäkter 

samma resurs genererar (Smith 2006). I fråga om goodwill innebär det således att den 

oidentifierbara tillgång som uppkommer vid vissa företagsförvärv ska matchas med de 

intäkter denna resurs genererar. Om exempelvis goodwillposten bedöms bestå av synergi-

effekter, då förvärvet ger en ökad effektivitet i företagets verksamhet, antas värdet på 

goodwill motsvara de kostnadsbesparingar dessa synergieffekter ger över tid. I enlighet med 

matchningsprincipen ska därför goodwill kostnadsföras i takt med att synergieffekterna 

utnyttjas.  

 

Även försiktighetsprincipen ska beaktas vid hantering av goodwill. Försiktighetsprincipen 

innebär att kostnader och skulder inte ska undervärderas, samtidigt som intäkter och tillgångar 

inte ska övervärderas (ÅRL 2 kap. 4 §). Principen får här effekten att goodwill inte får tas upp 



13 

 

som en tillgång i balansräkningen till ett värde som inte har någon faktisk täckning. Istället 

ska en sådan övervärdering elimineras och därmed utgöra en kostnad. Denna behandling har i 

sin tur sitt ursprung i kongruensprincipen då alla förändringar i kapitalet ska göras via 

resultaträkningen, frånsett förändringar i förhållande till ägarna i form av nyemission och 

vinstutdelning. Försiktighetsprincipen har dock fått en mindre betydelse i och med över-

gången till IASB:s rekommendationer då dessa tillåter att det högsta av nyttjandevärdet och 

det verkliga värdet väljs. (Smith 2006)  

 

IASB:s redovisningsstandarder har utvecklats utifrån anglosaxisk redovisningstradition; en 

redovisningstradition där investerarintresset har en betydande roll medan hänsyn inte tas i lika 

stor utsträckning till borgenärsintresset. Stor vikt har däremot lagts vid borgenärsintresset 

inom den kontinentala redovisningstraditionen vilken präglade svensk redovisning innan 

övergången till en internationell och harmoniserad redovisning. Eftersom försiktiga värde-

ringar ligger mer i borgenärernas intresse än i aktieägarnas har övergången från svenska till 

internationella redovisningsstandarder medfört att försiktiga värderingar inte betonas lika 

mycket som tidigare. (Smith 2006)
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3 Incitament till val inom redovisningen 
 

3.1 Positiv redovisningsteori 
 

Watts och Zimmerman var tidiga förespråkare av positiv redovisningsteori; en teori som 

ämnar beskriva hur och varför redovisningen görs på ett visst sätt. Till skillnad från normativa 

teorier har positiv redovisningsteori inte till syfte att uttala sig om vilken redovisningsmetod 

som är bäst att tillämpa. Fokus ligger istället på beskrivningen av redovisningspraxis och 

förståelse för den. (Artsberg 2005) 

 

Positiv redovisningsteori grundar sig på agentteorin och utgår därmed ifrån synsättet om den 

rationella och nyttomaximerande människan (Watts & Zimmerman 1986). Valet av redo-

visningsmetod grundar sig på vilken metod som bäst anses bidra till att uppfylla individens/ 

individernas mål. Vanligtvis anses följande tre variabler inverka på företagsledningens val av 

redovisningsmetod: bonussystem, politiska kostnader och skuldsättningsgrad. (Watts & 

Zimmerman 1990) För var och en av variablerna har en hypotes utvecklats som uttalar sig om 

vilka redovisningsval som motiveras utifrån variabelns värde. Dessa tre hypoteser är utveck-

lade i syfte att studera en variabel åt gången utifrån ceteris paribus, det vill säga allt annat 

lika. Därmed studeras variablerna var för sig och inte simultant. (Watts & Zimmerman 1986) 
 

 

 
 

Figur 1. Watts och Zimmermans tre hypoteser. 

 

 

3.1.1 Hypotesen om bonussystem 

 

Bonussystem är tänkta att fungera som en motivationsfaktor för företagsledningen att göra 

redovisningsval som ökar företagets redovisade resultat. Användningen av bonussystem kan 

förklaras med agentteorin, där principalen genom att utlysa belöning påverkar agentens 

målsättning och därigenom får agenten att handla på ett sätt som tillgodoser principalens 

intressen. Watts och Zimmerman (1990) framhåller dock att bonussystem inte enbart ger 

incitament till redovisningsval som ökar företags resultat. Sådana incitament finns inte om 

periodens resultat redan är lågt och inte når upp till den nivå som krävs för att bonus ska bli 

aktuell. Utifrån dessa förutsättningar har företagsledningen under bistra marknadsförhållanden 

istället incitament att minska periodens resultat ytterligare. Det kan exempelvis göras genom 

att kostnader tas upp som annars skulle ha kunnat skjutas på framtiden. Detta ökar möjlighe-

ten att framöver göra bättre resultat och då få ökade bonuschanser. (Watts & Zimmerman 

1990) Nedskrivning av goodwill skulle kunna vara en kostnad som lämpligen togs upp i ett 

sådant läge.  

 

 

3.1.2 Hypotesen om politiska kostnader 

 

Företag påverkas av politiska åtgärder som omfördelar resurser i samhället, såsom skatter, 

bidrag och subventioner. Sådan omfördelning av resurser medför en strid mellan de som 
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vinner på omfördelningen och de som förlorar på den. Hypotesen om politiska kostnader 

säger att större företag i högre utsträckning riskerar att påverkas negativt av dessa 

omfördelningsåtgärder än mindre företag. Detta på grund av att större företag antas vara 

hårdare bevakade. Uppvisar de dessutom goda resultat är riskerna för politiska åtgärder som 

slår hårt mot dem ännu större. Därav har stora företag incitament att uppvisa lägre resultat, 

vilket uppnås genom att företagen väljer att skjuta upp vinster och tidigarelägga kostnader. 

(Watts & Zimmerman 1986) 

 

 

3.1.3 Hypotesen om skuldsättningsgrad 

 

Watts och Zimmerman framhåller att företagens skuldsättningsgrad kan ha betydelse för val 

av redovisningsmetoder då många kreditavtal innehåller förbehåll om hur stor andel av 

företagens tillgångar som får finansieras med främmande kapital. Anledningen till att 

långivarna vill säkerställa hur företagen finansierar sin verksamhet är för att långivarnas 

kreditrisk inte ska bli för stor. Bland annat kan låneräntan påverkas av hur stor kreditrisken 

bedöms vara. (Watts & Zimmerman 1986) 

 

Hypotesen om skuldsättningsgrad grundar sig på uppfattningen att ju högre skuldsättning, 

desto större incitament till ökat resultat. Ett ökat resultat ökar posten eget kapital i balans-

räkningen och minskar därmed skuldsättningsgraden. (Watts & Zimmerman 1990) Det 

innebär i praktiken att ju högre ett företags skuldsättningsgrad är, desto mer troligt är det att 

företagsledningen väljer redovisningsmetoder som flyttar framtida vinster till den befintliga 

perioden (Watts & Zimmerman 1986). 

 

Soliditet och skuldsättningsgrad är två nyckeltal som båda mäter kapitalets sammansättning 

av eget kapital och skulder. Hypotesen om skuldsättningsgrad kan därför enligt Watts och 

Zimmerman (1986) enkelt omformuleras till soliditetens betydelse för val av redovisnings-

metoder. Eftersom soliditet är en positiv funktion av skuldsättningsgrad blir hypotesen då att 

ju lägre ett företags soliditet är, desto mer troligt är det att företagsledningen väljer 

redovisningsmetoder som flyttar framtida vinster till den befintliga perioden.  

 

 

3.2 Avgränsning till en av hypoteserna 
 

Sammantaget ger hypotesen om politiska kostnader incitament till att ta kostnader för att 

undvika negativa omfördelningsåtgärder, medan företag enligt hypotesen om bonussystem 

endast ska tidigarelägga kostnader om periodens resultat redan är så lågt att bonusutdelning 

inte aktualiseras. Sådan hantering av kostnader kan kopplas till big bath som också handlar 

om att tidigarelägga kostnader för att förbättra förutsättningarna för framtiden. 

 

Som nämnts ovan är de tre hypoteserna inom positiv redovisningsteori utvecklade i syfte att 

studera en variabel åt gången. Detta gör det möjligt att avgränsa vår studie till att endast 

behandla en av hypoteserna. Samtidigt medför en sådan avgränsning att en mer djupgående 

analys av en variabel kan göras. En avgränsning till hypotesen om skuldsättningsgrad har 

därför gjorts, men vi har valt att utgå ifrån soliditet istället för skuldsättningsgrad. Anledning-

en är att soliditet i företagsekonomisk litteratur framställs som ett mer välkänt och etablerat 

nyckeltal än skuldsättningsgrad. Carlson (2004) skriver exempelvis att soliditet betraktas som 

ett av de viktigaste nyckeltalen för ett företag och att det är ett mått på ”förmågan att motstå 

förluster” (Carlson 2004, s. 72). Därmed får soliditeten stor betydelse under ekonomiskt 
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ansträngda perioder. Skuldsättningsgrad menar han däremot främst används vid lönsamhets-

beräkningar. (Carlson 2004)  

 

Vi finner det intressant att studera relationen mellan kapitalstruktur och värdering av goodwill 

under den finansiella kris som präglat världsekonomin det senaste året. Detta motiveras bland 

annat av att koncernernas kapitalstruktur antas vara en variabel som i stor utsträckning 

påverkas av de extrema marknadsförhållanden som råder under finansiell kris. Detta antagan-

de ger att nyckeltal som soliditet och skuldsättningsgrad borde få stor betydelse för vilka val 

som görs inom redovisning i ekonomiskt ansträngda perioder. Dessutom grundar sig hypo-

tesen på ett nyckeltal som finns tillgängligt i den externa redovisningen vilket är en avgörande 

faktor för genomförandet av studien.  

 

Ytterligare en anledning till att hypotesen om soliditet valts vid vår studie är att kapital-

strukturen är aktuell även på koncernnivå och inte endast på företagsnivå. Det grundar sig i att 

moderföretagets intressenter är intresserade av koncernens kapitalstruktur, då de innefattade 

företagens soliditet var för sig inte ger en fullständig bild av koncernens soliditet. I och med 

att förvärvad goodwill redovisas som en tillgång enbart i koncernredovisningen och inte i 

moderföretagets redovisning är vår studie inriktad på koncerner. I moderföretaget återfinns 

förvärvade dotterföretag endast som en tillgång i form av aktier, medan tillgångar som härrör 

från förvärv av dotterförteg (såsom övervärden i fastigheter och goodwill) däremot 

specificeras i koncernredovisningen. (Eriksson 2002) 

 

 

3.3 Tidigare forskning om skuldsättningsgradens betydelse 
 

En av dem som studerat hur företags redovisningsval samvarierar med deras skuldsättnings-

grad är Dhaliwal. I en av hans studier från slutet av 1970-talet undersöktes skuldsättnings-

gradens påverkan på vilken redovisningsmetod olje- och gasföretag valde för sina utgifter vid 

sökning efter olja respektive gas. De möjliga metoderna var fullkostnadsmetoden respektive 

framgångsmetoden. Fullkostnadsmetoden innebar att alla utgifter som uppkom för att leta 

efter olja respektive gas aktiverades som en tillgång, oavsett om utgifterna kunde härledas till 

en upptäckt eller ej. Framgångsmetoden innebar å andra sidan att endast de utgifter som direkt 

kunde identifieras och härledas till upptäckten av en olje- eller gasreserv redovisades som en 

tillgång, medan övriga utgifter kostnadsfördes. Företag som tillämpade framgångsmetoden 

belastades därför av kostnader som inte företag som tillämpade fullkostnadsmetoden gjorde. 

Det medförde i sin tur att tillämpningen av framgångsmetoden bidrog till att det redovisade 

resultatet blev lägre. (Dhaliwal 1980) 

 

Vid studien delades företagen upp i två populationer utifrån vilken av de båda redovisnings-

metoderna som tillämpades. Sedan utfördes en statistisk hypotesprövning med hjälp av ett t-

test för att pröva om populationerna hade samma fördelning sett till skuldsättningsgrad eller 

ej. I studien definierades skuldsättningsgrad som långfristiga skulder i relation till eget 

kapital. Signifikansnivån som användes i testet var 9 %. Den statistiska hypotesprövningen 

visade att medelvärdet av skuldsättningsgraden var signifikant lägre för företag som tilläm-

pade framgångsmetoden än för företag som tillämpade fullkostnadsmetoden. Hypotesen om 

skuldsättningsgrad stärktes därmed av Dhaliwals studie. (Dhaliwal 1980)  

 

Till skillnad från Dhaliwals studie inriktar sig vår undersökning på soliditetens betydelse för 

ett enskilt redovisningsval i en specifik situation, det vill säga årets goodwillnedskrivning, 

snarare än på ett val av redovisningsmetod. Inga tidigare studier av Watts och Zimmermans 
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hypotes vid sådana enskilda redovisningsval påträffades i vår litteratursökning. För oss 

förefaller det även nytt att hypotesen testas under en ekonomiskt ansträngd period.  

 

 

3.4 Kritik mot positiv redovisningsteori 
 

Som en kontrast till positiv redovisningsteori finns ett förenklat synsätt på varför företag 

väljer att redovisa på det ena eller andra sättet. Uppfattningen är att företag helt enkelt 

redovisar som andra företag gör och inte ägnar valen någon djupare eftertanke. (Watts & 

Zimmerman 1990)  

 

Samtidigt finns teorier som fokuserar på att olika redovisningsval är resultatet av mycket 

komplexa situationer. Bland annat är det vid studier av företagens val av redovisningsmetoder 

värt att beakta att vilka metoder som väljs avgörs genom sociala aktiviteter som involverar 

människor. För att förklara och förstå hur dessa redovisningsval görs måste därför hänsyn tas 

till de människor som är involverade i aktiviteten och deras incitament till olika handlingar. 

(Watts & Zimmerman 1990) Vissa menar exempelvis att individer påverkas av etiska och 

moraliska aspekter som hindrar dem från att ta nyttomaximerande beslut enbart utifrån egna 

intressen (Rutledge & Karim 1999). 

 

Watts & Zimmerman (1990) refererar också till Zmijewski och Hagerman som framhållit att 

företagens redovisningsval gällande en enskild post påverkas av många olika faktorer, 

exempelvis av hur andra poster redovisas. Därför är det omöjligt att uttala sig om enskilda 

faktorers inverkan på specifika redovisningsval. Vi tänker oss att komplexiteten även får till 

följd att oavsett om flera poster och faktorer innefattas i studien finns svårigheter med att 

lyckas innefatta allt. Genom att göra avgränsningar kan studier göras mer hanterliga och bidra 

till att utröna om eventuella samband existerar mellan en faktor och ett redovisningsval.  
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4 Metod 
 

För att undersöka hur koncerner värderar goodwill i ekonomiskt ansträngda situationer och 

för att kunna analysera om eventuella samband föreligger mellan goodwillvärdering och 

kapitalstruktur granskades årsredovisningar från 2008. Kapitalstrukturen ställdes sedan i 

relation till koncernernas redovisade goodwill och värdeförändringen av denna post. Utifrån 

det insamlade datamaterialet kunde förekomsten av statistiska samband mellan variablerna 

sedan undersökas. 

 

 

4.1 Forskningsdesign 
 

Vår studie har för avsikt att analysera eventuella samband mellan koncernernas kapitalstruktur 

och deras värdering av goodwill, utifrån Watts och Zimmermans hypotes om skuldsättnings-

grad. Studiens syfte har motiverat en kvantitativ metod. Kvantitativ datainsamlingsmetod ger 

förutsättningar för statistiska analyser, då insamling sker från ett stort antal enheter (Saunders, 

Phillip & Thornhill 2007).  

 

Studien innefattar två variabler: soliditet respektive andel nedskriven goodwill. En statistisk 

sambandanalys mellan dessa båda variabler föregicks av att variablerna studerades var för sig. 

På så sätt kunde fördelning med avseende på andel nedskriven goodwill respektive soliditet 

utläsas. 

 

 

4.2 Datainsamling 
 

Studien genomfördes genom granskning av moderföretagets årsredovisningar från 2008. I 

studien innefattades samtliga koncerner vars moderföretag vid tiden för vår datainsamling 

(november 2009) var noterade på Nasdaq OMX Stockholm inom sektorerna finans och 

industri och som har goodwill. Som framhållits tidigare uteslöts banker från finanssektorn. 

Antalet uppgick till 14 koncerner inom finanssektorn och 66 koncerner inom industrisektorn 

(se bilaga 1). I och med att samtliga koncerner inom populationen studerades utgjorde studien 

en totalundersökning. Vid en totalundersökning finns ingen risk för att resultatet styrs av 

vilket urval som slumpats fram (Saunders, Lewis & Thornhill 2007).  

 

Vissa koncerner visade sig ha räkenskapsår som inte sammanföll med kalenderåret 2008. I de 

fall då brutet räkenskapsår förekom valdes årsredovisningar för den period som började 2008, 

då den finansiella krisen hunnit bryta ut. En koncern hade på grund av övergång till 

kalenderår ett förkortat räkenskapsår som endast innefattade åtta månader. Eftersom variabeln 

soliditet är ett nyckeltal på kapitalstrukturen på balansdagen påverkas den inte av 

räkenskapsårets längd. Inte heller andelen nedskriven goodwill påverkas av räkenskapsårets 

längd då nedskrivningen av goodwill är en uppskattning utifrån framtida prognoser och inte 

fokuserar på historiska kostnader.  

 

I de flesta fall var koncernens redovisningsvaluta svenska kronor, men i vissa koncerner 

utgjorde amerikanska dollar (USD) eller euro (EUR) redovisningsvaluta. Detta var dock inget 

problem, då variabeln för koncernernas eventuella goodwillnedskrivning inte uttrycktes i 

absoluta tal utan i procent.  
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4.3 Datadesign 
 

Kvantitativa data samlades in i form av redovisade siffror ifrån konsoliderade rapporter från 

2008. För varje koncern inhämtades från balansräkningen uppgifter om tillgångar, eget kapital 

och skulder. Utifrån dessa värden erhölls information om företagens kapitalstruktur, vilken 

mättes med hjälp av nyckeltalet soliditet. Detta nyckeltal förklaras närmare i nästa avsnitt 

tillsammans med en redogörelse för de beräkningsmodeller vi använde. Utöver kapitalstruktu-

ren hämtades även information om hur stor andel av goodwillposten som skrivits ned under 

räkenskapsåret.  

 

 

4.3.1 Definition av soliditet och skuldsättningsgrad 

 

Soliditet och skuldsättningsgrad är två nyckeltal som avser mäta företagets kapitalstruktur. 

Soliditeten talar om hur stor andel av de totala tillgångarna som finansieras av eget kapital. 

Vanligast är att utgå från justerat eget kapital, vilket innebär att den del av de eventuella 

obeskattade reserverna som inte utgör uppskjuten skatteskuld innefattas i det egna kapitalet.  

 

Beräkningen av soliditet blir då enligt följande: 

 

Soliditet    = 
Justerat eget kapital 

Tillgångar 

 

Skuldsättningsgraden fokuserar istället på den främmande kapitalandelen och talar om hur 

stor denna är i relation till den egna kapitalandelen. Ett direkt samband finns därmed mellan 

soliditet och skuldsättningsgrad. Låg skuldsättningsgrad innebär hög soliditet och vice versa. 

Hur hög soliditet respektive låg skuldsättningsgrad som anses vara önskvärd beror på hur 

stabil företagets verksamhet anses vara utifrån exempelvis konkurrens och förändringar i 

efterfrågan. (Carlson 2004) Ett företag vars verksamhet är utsatt för omfattande konkurrens 

samtidigt som efterfrågan är mycket konjunkturberoende är i behov av en högre soliditet än 

företag aktiva på en mer stabil marknad. Eftersom olika företag är aktiva på olika marknader 

präglas företagen av olika grad av stabilitet. Vi har valt att studera de två valda branscherna 

var för sig för att ta hänsyn till att deras förutsättningar bör skilja sig åt.  

 

 

4.3.2 Beräkningsmodeller 

 

I vår studie innefattas bara koncerner, då endast koncerner redovisar förvärvad goodwill. 

Utifrån inhämtad data om utgående balans för tillgångar, eget kapital och skulder beräknades 

koncernernas soliditet enligt formeln för soliditet ovan. Justering för obeskattade reserver har 

redan gjorts i årsredovisningarna i och med att obeskattade reserver inte särredovisas på 

koncernnivå. I eget kapital innefattas minoritetsintresse i enlighet med internationell redovis-

ningsstandard. Minoritetsintresse uppkommer då koncernen inte är helägd av moderföretaget. 

Minoritetsintresset utgörs där av de utomstående intressenternas andel i koncernens tillgångar. 

I likhet med den egna kapitalinsatsen betraktas minoritetsintressets andel som riskbärande 

kapital. (Eriksson 2002) 

 

Vår andra variabel är årets procentuella goodwillnedskrivning. För att erhålla information om 

goodwillhanteringen inhämtades företagens redovisade värde på goodwill (utan hänsyn till 
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eventuell omräkningsdifferens), årets nedskrivningskostnad samt andel goodwill i förhållande 

till övriga tillgångar. Beräkningen gjordes enligt följande:  

 

Procentuell     
= 

Årets goodwillnedskrivning 

goodwillnedskrivning Goodwillvärde på balansdagen + Årets goodwillnedskrivning 

 

 

4.4 Dataanalys 
 

I dataanalysen relaterades koncernernas soliditet till deras värdeförändring av goodwillposten. 

Utifrån det insamlade datamaterialet analyserades sedan variablerna med de statistiska 

analysmetoderna korrelation och regression i Microsoft Office Excel. Dessa analyser syftar 

till att uttala sig om huruvida det föreligger ett samband mellan variablerna eller inte. Inom 

respektive sektor genomfördes dessutom en separat sambandsanalys för de koncerner som 

skrivit ned goodwillposten under året. I denna analys uteslöts därmed de koncerner som inte 

gjort någon nedskrivning. 

 

Vi har valt att återge vårt insamlade datamaterial i spridningsdiagram, vilket är ett vanligt 

tillvägagångssätt när samband ska analyseras mellan två variabler. Diagrammet illustrerar 

varje studerad individs värde för de båda variablerna. (Körner & Wahlgren 2002) Ett samband 

kan vara såväl linjärt som icke-linjärt. Exempel på icke-linjära samband mellan två variabler 

är polynomsamband och exponentiella samband. (Andersson, Jorner & Ågren 2007) 

 

 

 
 

Figur 2. Exempel på samband mellan två variabler. (Körner & Wahlgren 2002) 

 

 

Linjen eller kurvan visar trenden i observationsvärdenas placering i förhållande till varandra. 

Vilket av ovanstående tre samband som bäst speglar observationsvärdenas placering i 

spridningsdiagrammet avgör utformningen av sambandsanalysen. (Løvås 2006) Tycks 

sambandet exempelvis vara linjärt motiveras beräkning av korrelation och enkel linjär 

regressionsanalys, vilket gällde för vårt undersökningsresultat. 

 

 

4.4.1 Korrelation  

 

Korrelation är ett statistiskt mått som uttalar sig om hur starkt linjärt samband som finns 

mellan två variabler. Korrelationen uttalar sig däremot inte om orsakssambandet mellan 

variablerna. (Løvås 2006) Ett positivt samband mellan variablerna innebär att höga värden på 

den ena variabeln motsvaras av höga värden på den andra. Motsatt förhållande råder vid 
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negativt samband mellan variablerna; det vill säga låga värden på den ena variabeln motsvaras 

av höga värden på den andra. (Körner & Wahlgren 2002) 

 

Bedömningen av sambandet mellan variablerna utgör en genomsnittsbedömning av hela 

datamaterialet. Det innebär att det även om det visar sig finnas ett positivt samband kan finnas 

enskilda observationer som avviker. För en enskild individ i populationen kan exempelvis ett 

högt värde på variabel x motsvaras av lågt värde på variabel y trots positiv korrelation. 

(Körner & Wahlgren 2002) 

 

Korrelationskoefficienten, som brukar betecknas r, kan anta ett värde mellan –1 och +1. Ett 

perfekt negativt samband ger en korrelation på –1, medan ett perfekt positivt samband ger en 

korrelation på +1. I de fall då korrelationen antar värdet 0 finns inget linjärt samband mellan 

variablerna. Det innebär således inte att det inte finns något samband mellan variablerna, utan 

endast att det inte är linjärt. (Körner & Wahlgren 2002) 

 

 

 
 

Figur 3. Styrkan på det linjära sambandet vid olika korrelationskoefficienter. 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2007, p. 451) 

 

 

4.4.2 Regression 

 

Regressionsanalyser kan göras av såväl linjära som icke-linjära samband mellan två eller flera 

variabler. Regressionsanalyser av ett linjärt samband mellan två variabler benämns enkel 

linjär regression. (Løvås 2006) 

 

Till skillnad från korrelation mäter regressionen styrkan i sambandet mellan variabler där 

orsakssambandet är känt (Saunders, Lewis & Thornhill 2007). I och med att det kan saknas 

kunskap om vad som är orsak och vad som är verkan är orsaksförhållandet mellan variablerna 

i vissa fall inte uppenbart. I dessa situationer är det svårt att avgöra vilken variabel som är 

oberoende respektive beroende av den andra variabeln. Det finns även situationer då det inte 

bara saknas kunskap om orsaksförhållandet mellan variablerna utan då det är helt omöjligt att 

skilja mellan orsak och verkan. I dessa fall finns ett ömsesidigt samband mellan variablerna 

då båda påverkar varandra. (Körner & Wahlgren 2002) 

 

Vid vår studie av sambandet mellan variablerna soliditet respektive andel nedskriven goodwill 

finns möjligen ett ömsesidigt samband. Att goodwillnedskrivningen påverkar koncernernas 

soliditet är känt, då nedskrivningens storlek inverkar på årets redovisade resultat och därmed 

även på koncernens eget kapital. Syftet med studien är att uttala sig om det finns ett omvänt 

samband mellan variablerna, det vill säga om koncernernas soliditet påverkar andelen 

goodwillnedskrivning. Därför ses här soliditeten som den oberoende variabeln och andelen 
nedskriven goodwill som den beroende.  

För att analysera regressionsanalysens förklaringsgrad studeras determinationskoefficienten, 

som betecknas r
2
.  Determinationskoefficienten kan anta ett värde mellan 0 och +1. Värdet 
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uttalar sig om hur stor andel av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av den 

oberoende variabeln. En determinationskoefficient på exempelvis 0,6 betyder således att 60 % 

av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av den oberoende variabeln. (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2007) 

 

Till skillnad från determinationskoefficienten, som uttalar sig om förklaringsgraden, uttalar 

sig regressionskoefficienten om linjens lutning (Andersson, Jorner & Ågren 2007). För att 

erhålla regressionslinjen, det vill säga den linje som bäst beskriver sambandet mellan variab-

lerna, används minsta kvadratmetoden. Det innebär att en linje skapas utifrån observationerna. 

Därefter kvadreras avståndet mellan respektive observationspunkt och linjen. Den linje som 

ger den lägsta summan av avvikelsekvadraterna ska väljas och utgör regressionslinjen. 

Regressionslinjen uttrycker det genomsnittliga sambandet mellan variablerna. (Körner & 

Wahlgren 2002) 

 

Regressionslinjen kan användas till att göra uppskattningar av den ena variabelns värde 

utifrån den andra. Det är dock viktigt att beakta olämpligheten i att göra sådana uppskatt-

ningar av värden som befinner sig utanför observationsområdet, då sambandet mellan dessa 

variabelvärden är okänt. (Körner & Wahlgren 2002) 

  

 

4.5 Kritiska överväganden 
 

Många av varandra oberoende källor, såväl svenska som utländska, beskriver problemet med 

goodwillvärdering i praktiken och specifikt under ekonomiskt ansträngda perioder, vilket 

ledde fram till vår problemformulering. Den teoretiska utgångspunkten för vår studie är 

positiv redovisningsteori och framförallt Watts och Zimmermans teori om soliditet. Denna har 

hämtats från deras bok Positive Accounting Theory (1986) som därmed utgör originalkällan, 

samt den vetenskapliga artikeln “Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective” 

(1990) som delvis utgör en uppföljning av boken då de i artikeln betraktar utvecklingen inom 

positiv redovisningsteori under en tioårsperiod. För att erhålla en djupare förståelse för och 

kunna reflektera över positiv redovisningsteori presenterar vi kritik som riktats gentemot 

teorin samt tar upp tidigare tillämpning av hypotesen om skuldsättningsgrad. 

 

I det praktiska genomförandet av studien och vid tolkningen av dess resultat aktualiserades 

flera kritiska överväganden. De koncerner som innefattas i studien skiljer sig mycket åt vad 

gäller tillgångsmassans storlek och hur stor andel av koncernernas tillgångar som utgörs av 

goodwill. Detta bedöms inte ha en avgörande betydelse för vår studie då varje koncerns val 

att skriva ned alternativt att inte skriva ned goodwill, oavsett tillgångarnas storlek och andelen 

goodwill, utgör ett beslut. Varje koncerns beslut ges samma vikt i vår analys trots att de har 

olika stor tillgångsmassa. 

 

Efter att vi genomfört vår datainsamling fann vi att finanskoncernerna uppvisar en låg andel 

goodwill vilket medför att redovisningsval avseende goodwillposten inte borde ha väsentlig 

betydelse för dessa koncerners resultat och soliditet. Detta gör att finanssektorns relevans för 

vår studie inte var så stor med utgångspunkt från att sambandet mellan värderingen av 

goodwillposten och koncernernas soliditet under ekonomiskt ansträngda perioder analyseras. 

Vi väljer ändå att redovisa vårt resultat från finanskoncernernas hantering av goodwillposten 

med avseende på nedskrivning då detta resultat tillför djupare insikt i koncernernas värdering 

av goodwill i relation till soliditetsnivå trots att det i dessa fall utgör en mindre tillgångspost i 

balansräkningen.  
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Validitet är ett kvalitetsmått som uttalar sig om huruvida det som mäts faktiskt är det som 

avses mätas (Saunders, Phillip & Thornhill 2007). Det kan till exempel diskuteras huruvida 

finanskrisen hunnit få genomslag för svenska företag redan under 2008. Då nedskrivnings-

prövning av goodwill dock ämnar värdera framtida intäkter som hänförs till goodwillposten är 

framtidsutsikterna det som avgör om nedskrivning ska göras eller inte. Det innebär att om 

goodwill vid nedskrivningsprövningen bedömdes komma att generera mindre intäkter under 

de närmaste åren än vad som tidigare beräknats borde en nedskrivning varit motiverad. Ett 

kraftigt fall på aktiemarknaden under 2008 tyder på att aktieägarna bedömde framtiden som 

dyster (Balans, nr. 8/9 2009). Även stora varsel till följd av bland annat låg orderingång 

bekräftar att framtidsutsikterna på den industriella marknaden inte var ljusa i slutet av 2008 

(Huldschiner & Steneberg 2008).  

 

Även orsaksförhållandet mellan variablerna har betydelse för validiteten. Om hypotesen om 

att soliditeten påverkar nedskrivningsgraden stämmer finns ett ömsesidigt samband mellan 

variablerna. Exempelvis har koncern A hög soliditet vid bokslutet och väljer därför att göra en 

nedskrivning av goodwillposten. Soliditeten blir därmed lägre för koncernen. Koncern B har 

däremot en låg soliditet och gör därför ingen nedskrivning av sin koncernmässiga goodwill. 

Att inte göra en goodwillnedskrivning innebär att koncernens soliditet inte heller blir lägre. 

För att ta hänsyn till eventuellt ömsesidigt beroende hos variablerna analyserades därför årets 

nedskrivning av goodwill med såväl soliditeten inklusive som exklusive goodwillnedskriv-

ningen. 

 

I vissa fall kan skensamband förekomma mellan variabler vilket innebär att två variabler som 

egentligen är oberoende av varandra tycks uppvisa ett beroende på grund av slump eller en 

okänd påverkansfaktor (Körner & Wahlgren 2002). Det är därför viktigt att inte utesluta 

möjligheten att en tredje påverkansfaktor skapar ett upplevt samband mellan variablerna 

soliditet och andel goodwillnedskrivning. 

 

Reliabilitet uttalar sig om studiens tillförlitlighet och frånvaro av godtycklighet (Saunders, 

Phillip & Thornhill 2007). Vi har i vår studie, som tidigare nämnt, använt Nasdaq OMX:s 

indelning i sektorer. På så sätt undviker vi en godtycklig branschindelning av företagen. 

Dessutom specificerar vi de beräkningsmodeller vi tillämpat för att erhålla variabelvärdena 

för soliditet respektive andel goodwillnedskrivning.  
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5 Resultat 
 

Här återges resultatet av undersökningen för respektive sektor. Först presenteras en tabell över 

goodwillpostens värde och nedskrivning i respektive koncern som innefattas i studien. Sedan 

visas soliditetsfördelningen inom sektorn i ett histogram och därefter relateras soliditetsnivån 

till årets goodwillnedskrivning för respektive koncern i ett spridningsdiagram. Avslutningsvis 

utreds sambandet mellan variablerna med statistiska analyser.  

 

 

5.1 Finanssektorn 
 

Av finanssektorns 14 koncerner med goodwill har 6 av dessa gjort en nedskrivning av 

goodwill under 2008. 

 

 
Tabell 1. Förteckning över andel goodwill och nedskrivning i samtliga finanskoncerner innefattade i studien. 

 
Koncern Tillgångar Goodwill Andel good- Ned- Andel 
 före ned- före ned- will före skrivning nedskriven 
 skrivning skrivning nedskrivning goodwill goodwill 

 (tkr) (tkr)  (tkr)  

      

Affärsstrategerna 190 678 37 507 19,67 % 0 0,00 % 
Atrium Ljungberg 20 151 248 484 510 2,40 % 26 202  5,41 % 

Bure Equity 3 010 300 468 800 15,57 % 15 300  3,26 % 

Dagon 5 238 339 762 0,01 % 0 0,00 % 

HQ 11 867 000 226 000 1,90 % 0 0,00 % 

Kinnevik 35 908 000 836 000 2,33 % 37 000  4,43 % 

Kungsleden 30 725 100 196 800 0,64 % 3 600  1,83 % 

Latour 10 807 000 912 000 8,44 % 0 0,00 % 

Ledstiernan 844 238 90 075 10,67 % 984  1,09 % 

LinkMed 724 571 184 703 25,49 % 0 0,00 % 

Lundbergföretagen 71 065 000 86 000 0,12 % 0 0,00 % 

Neonet 833 522 77 682 9,32 % 0 0,00 % 
Ratos 42 842 000 17 713 000 41,34 % 92 000  0,52 % 

Skanditek 1 490 425 30 714 2,06 % 0 0,00 % 
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Koncernerna uppvisade en mycket varierad soliditet i förhållande till varandra, vilket 

illustreras i histogrammet nedan. Medelvärdet för koncernernas soliditet är 53,34 % och 

medianen är 58,12 %. Att dessa centralvärden ligger nära varandra förklaras av en jämn 

spridning. 

 

 

 
 

Figur 4. Histogram över soliditetsfördelningen inom finanssektorn. Siffrorna 

ovanför staplarna visar antalet koncerner inom respektive soliditetsintervall. 

 

 

Det går inte att utläsa något samband mellan soliditet och nedskrivning av goodwill för 

finanssektorn. Soliditeten varierar över hela skalan för de koncerner som valt att inte göra 

någon nedskrivning. Figur 5 nedan visar relationen mellan variablerna soliditet och 

nedskrivning av goodwill för finanssektorn. Korrelationen för variablerna är 0,09 vilket 

innebär att det inte finns något linjärt samband.  

 

 

 
 

Figur 5. Finanskoncernernas procentuella nedskrivning av goodwill under 2008 

i förhållande till deras soliditet.  
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Figur 6. Korrelationen mellan nedskrivning av goodwill och soliditet för hela 

finanssektorn, illustrerad med modell av Saunders, Lewis & Thornhill (2007). 

 

 

För att ta hänsyn till eventuellt ömsesidigt beroende hos variablerna analyserades årets 

nedskrivning av goodwill med såväl soliditeten inklusive som exklusive goodwillnedskriv-

ningen. Skillnaden mellan koncernernas soliditet inklusive och exklusive goodwillnedskriv-

ning var obefintlig – för samtliga koncerner endast några få promilleenheter (se bilaga 2). 

Detta gjorde att inget samband heller kunde utläsas mellan variablerna soliditet exklusive 

goodwillnedskrivning och årets nedskrivning av goodwill.  

 

 

5.1.1 Analys av de finanskoncerner som skrivit ned goodwill 

 

En analys gjordes även av om det förelåg ett samband mellan soliditetsnivå och andel 

goodwillnedskrivning för de koncerner inom finanssektorn som gjort nedskrivning. 

Variablerna tycks vara nästintill linjärt oberoende då värdet på korrelationskoefficienten 

uppgår till 0,13.  

 

 

 
 

Figur 7. Korrelationen mellan soliditet och nedskrivning av goodwill för de 

koncerner inom finanssektorn som under 2008 gjort goodwillnedskrivning, 

illustrerad med modell av Saunders, Lewis & Thornhill (2007). 
 

 

Det mycket låga värdet på korrelationskoefficienten motiverade ingen djupare sambands-

analys. 
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5.2 Industrisektorn  
 

Av industrisektorns 66 koncerner med goodwill har 12 av dessa gjort en goodwillnedskriv-

ning under 2008. 

 

 
Tabell 2. Förteckning över andel goodwill och nedskrivning i samtliga industrikoncerner innefattade i studien. 

 
Koncern Tillgångar Goodwill Andel good- Ned- Andel 
 före ned- före ned- will före skrivning nedskriven 
 skrivning skrivning nedskrivning goodwill goodwill 

 (tkr) (tkr)  (tkr)  

      

ABB 33 188 000* 2 824 000* 8,51 % 7 000* 0,25 % 

ACAP Invest 658 306 129 433 19,66 % 0 0,00 % 

Addtech 2 120 000 335 400 15,82 % 0 0,00 % 

Alfa Laval 29 032 000 5 383 000 18,54 % 0 0,00 % 

ASSA ABLOY 44 960 000 20 669 000 45,97 % 0 0,00 % 
Atlas Copco 75 394 000 8 399 000 11,14 % 0 0,00 % 

B&B TOOLS 6 020 000 1 796 000 29,83 % 0 0,00 % 

BE Group 3 408 329 651 350 19,11 % 0 0,00 % 

Beijer 2 218 770 545 068 24,57 % 0 0,00 % 

Beijer Alma 1 460 780 130 592 8,94 % 0 0,00 % 

Bong Ljungdahl 1 873 361 426 016 22,74 % 0 0,00 % 

BTS Group 451 533 161 216 35,70 % 0 0,00 % 

Cardo 6 781 000 964 000 14,22 % 0 0,00 % 

Cision 2 969 541 2 043 496 68,82 % 240 843  11,79 % 

Consilium 791 500 24 800 3,13 % 0 0,00 % 

Duroc 448 900 86 100 19,18 % 0 0,00 % 

Fagerhult 1 720 300 349 400 20,31 % 0 0,00 % 
Geveko 1 294 693 58 760 4,54 % 0 0,00 % 

Gunnebo 5 262 100 1 240 100 23,57 % 0 0,00 % 

Haldex 6 290 000 967 000 15,37 % 0 0,00 % 

Hexagon 27 501 000 10 522 000 38,26 % 0 0,00 % 

HEXPOL 3 201 000 1 276 000 39,86 % 0 0,00 % 

HL Display 946 297 33 795 3,57 % 0 0,00 % 

Indutrade 4 411 000 574 000 13,01 % 0 0,00 % 

Intellecta 524 658 166 589 31,75 % 0 0,00 % 

Intrum Justitia 6 801 700 1 956 600 28,77 % 60 700 3,10 % 

ITAB Shop Concept 2 243 385 473 054 21,09 % 0 0,00 % 

Lammhults Design Group 790 500 194 600 24,62 % 0 0,00 % 
Lindab International 8 625 000 2 972 000 34,46 % 0 0,00 % 

Loomis 8 912 600 2 964 500 33,26 % 0 0,00 % 

Malmbergs Elektriska 349 258 5 402 1,55 % 0 0,00 % 

Midway 1 225 000 58 500 4,78 % 0 0,00 % 

Morphic Technologies 1 276 779 179 915 14,09 % 65 039  36,15 % 

Munters 4 614 000 978 000 21,20 % 0 0,00 % 

NCC 36 279 000 1 804 000 4,97 % 32 000  1,77 % 

Nederman Holding 1 057 800 396 600 37,49 % 0 0,00 % 

NIBE Industrier 5 146 700 862 800 16,76 % 0 0,00 % 

Niscayah Group 7 363 400 2 736 100 37,16 % 490 000  17,91 % 

NovaCast Technologies 226 424 16 778 7,41 % 0 0,00 % 
OEM International 1 002 100 45 100 4,50 % 0 0,00 % 

Opcon 605 439 115 915 19,15 % 0 0,00 % 

Peab 25 692 000 1 781 000 6,93 % 0 0,00 % 

Poolia 501 559 89 553 17,85 % 0 0,00 % 

Proffice 1 530 000 445 000 29,08 % 30 000  6,74 % 

Rederi AB Transatlantic 3 348 242 2 348 0,07 % 0 0,00 % 
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Koncern Tillgångar Goodwill Andel good- Ned- Andel 
 före ned- före ned- will före skrivning nedskriven 
 skrivning skrivning nedskrivning goodwill goodwill 

 (tkr) (tkr)  (tkr)  

      

Rejlerkoncernen 408 557 83 515 20,44 % 0 0,00 % 

SAAB 32 993 000 3 541 000 10,73 % 103 000  2,91 % 

Sandvik 103 227 000 9 831 000 9,52 % 0 0,00 % 

SAS 43 376 000 906 000 2,09 % 12 000  1,32 % 

SCANIA 110 048 000 1 320 000 1,20 % 13 000  0,98 % 

Seco Tools 6 412 000 243 000 3,79 % 0 0,00 % 
Securitas 35 718 900 14 104 300 39,49 % 0 0,00 % 

Semcon 1 776 200 564 300 31,77 % 0 0,00 % 

Skanska 83 478 000 4 442 000 5,32 % 0 0,00 % 

SKF 56 321 000 3 159 000 5,61 % 40 000  1,27 % 

Studsvik 1 510 750 363 007 24,03 % 0 0,00 % 

SWECO 3 025 400 784 600 25,93 % 12 900  1,64 % 

Svedbergs 367 880 26 757 7,27 % 0 0,00 % 

Systemair 2 401 400 166 100 6,92 % 0 0,00 % 

Transcom WorldWide 392 996** 135 174** 34,40 % 0** 0,00 % 

Trelleborg 33 763 000 10 901 000 32,29 % 0 0,00 % 

Tricorona 765 300 20 600 2,69 % 0 0,00 % 
VBG GROUP 1 187 584 257 272 21,66 % 0 0,00 % 

Volvo 372 419 000 24 813 000 6,66 % 0 0,00 % 

XANO Industri 1 257 784 208 370 16,57 % 0 0,00 % 

ÅF 3 609 527 1 329 280 36,83 % 0 0,00 % 

      

 
* Belopp angivna i tusentals amerikanska dollar (USD)  

** Belopp angivna i tusentals euro (EUR)  

 

 

Större delen av koncernerna har en soliditet mellan 20 % och 60 %. Observationsvärdenas 

fördelning uppvisar en viss positiv snedhet. Medelvärdet för koncernernas soliditet är  

40,09 % och snedheten i fördelningen gör att medianen hamnar något lägre på 36,65 %. 

 

 

 
 

Figur 8. Histogram över soliditetsfördelningen inom industrisektorn. Siffrorna 

ovanför staplarna visar antalet koncerner inom respektive soliditetsintervall. 
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Figur 9 nedan visar relationen mellan variablerna soliditet och nedskrivning av goodwill för 

industrisektorn. Soliditeten varierar mycket för de koncerner som valt att inte göra någon 

nedskrivning, vilket tyder på att inget linjärt samband finns. Detta bekräftas av att korrela-

tionskoefficienten för variablerna har ett så lågt värde som 0,17. 

 

 

 
 

Figur 9. Industrikoncernernas procentuella nedskrivning av goodwill under 2008 i 

förhållande till deras soliditet.  

 

 

 

 
 

Figur 10. Korrelationen mellan nedskrivning av goodwill och soliditet för hela 

industrisektorn, illustrerad med modell av Saunders, Lewis & Thornhill (2007). 

 

 

Precis som vid analysen av finanssektorn togs även här hänsyn till eventuellt ömsesidigt 

beroende hos variablerna. För att ta hänsyn till eventuellt ömsesidigt beroende hos variablerna 

analyserades även sambandet mellan soliditeten exklusive årets goodwillnedskrivning med 

årets nedskrivning av goodwill. Skillnaden mellan industrikoncernernas soliditet inklusive 

respektive exklusive goodwillnedskrivning var även här obefintlig (se bilaga 2). Den största 

soliditetsförändringen till följd av goodwillnedskrivning var knappt 5 procentenheter, men för 

de flesta koncerner var skillnaden endast några få promilleenheter. 
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5.2.1 Analys av de industrikoncerner som skrivit ned goodwill 

 

En analys gjordes även av om det fanns ett samband mellan soliditetsnivå och andel 

nedskrivning för de koncerner inom industrisektorn som gjort nedskrivning. Bland dessa kan 

ett starkt positivt samband utläsas då värdet på korrelationskoefficienten uppgår till 0,72.  

 

 

 
 

Figur 11. Korrelationen mellan soliditet och nedskrivning av goodwill för de 

koncerner inom industrisektorn som under 2008 gjort goodwillnedskrivning, 

illustrerad med modell av Saunders, Lewis & Thornhill (2007). 
 

 

Det höga värdet på korrelationskoefficienten motiverade en djupare analys av sambandet med 

hjälp av regression. R
2
-värdet, det vill säga förklaringsgraden, är 0,52, vilket betyder att 52 % 

av variationen i variabeln nedskrivning av goodwill förklaras av koncernernas soliditetsnivå.  

 

 

 
 

Figur 12. Regressionslinje för de koncerner inom industrisektorn som gjort 

goodwillnedskrivning under 2008. 

 

 

Regressionslinjens ekvation är y = 0,5337x – 0,1132 vilket innebär att linjen skär y-axeln på 

värdet –0,1132 (det vill säga –11,32 %) och att y ökar med 0,5337 procentenheter för varje 

procentenhet som x ökar. Detta ska tolkas som att en ökning av soliditeten med en procent-

enhet i genomsnitt bidrar till en ökning av andelen goodwillnedskrivning med 0,5332 

procentenheter.  

 

Att regressionslinjen skär y-axeln på värdet –0,1132 skulle kunna tolkas som att koncerner 

med en soliditet under cirka 20 % skulle göra en negativ nedskrivning, det vill säga en 
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uppskrivning, av goodwillposten. Detta är inte möjligt då uppskrivning av goodwill inte är 

tillåtet. Det bekräftar olämpligheten i att göra antaganden utifrån värden som befinner sig 

utanför observationsområdet.  

 

Variabelvärdena för en av industrikoncernerna uttrycker en högre soliditet och en högre 

procentuell goodwillnedskrivning i förhållande till övriga industrikoncerner. Värdena från 

denna koncern kan anses utgöra ett extremvärde i sambandsanalyserna mellan variablerna 

vilket kan få stor inverkan på utfallet vid såväl korrelations- som regressionsanalys. I och med 

att dessa variabelvärden inverkar på resultaten från våra statistiska analyser är det viktigt att 

vara medveten om att det kan ha betydelse för hur starkt linjärt samband som kan utläsas.  

 

 

5.3 Sammanfattning av undersökningsresultatet 
 

Sammanfattningsvis kan inget samband uttydas mellan variablerna soliditet och andel 

goodwillnedskrivning, för vare sig finans- eller industrisektorn i sin helhet. Däremot tycks det 

finnas ett starkt positivt linjärt samband mellan variablerna för de industrikoncerner som har 

skrivit ned goodwillposten under 2008. Dock tycks inget samband finnas mellan variablerna 

för de finanskoncerner som skrivit ned goodwill under året. 
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6 Analys  
 

Vår studie visar att koncernerna tycks flytta framtida vinster till den befintliga perioden, då en 

övervägande majoritet av koncernerna inte skrivit ned goodwill under året. Således tycks inte 

koncernerna belasta resultaträkningarna med stora nedskrivningskostnader för goodwill under 

ekonomiskt ansträngda perioder vilket stämmer överens med Rosens uppfattning. Det skulle 

kunna tyda på att koncernerna inte tar ett big bath (det vill säga passar på att ta upp 

nedskrivningskostnader under sämre tider för att på så sätt möjliggöra framtida vinster). 

 

Trots att koncernerna tycks vilja tidigarelägga vinster verkar dock inte incitamenten till att 

öka årets redovisade resultat stärkas ju lägre soliditet koncernen uppvisar, vilket Watts och 

Zimmerman utgick ifrån i sin hypotes om skuldsättningsgrad. Något som beskriver detta är att 

soliditetsnivån hos de koncerner som valt att inte göra någon goodwillnedskrivning är mycket 

varierande. En möjlig förklaring till detta är att goodwillnedskrivningen över lag inte fått så 

stor inverkan på de studerade koncernernas soliditetsnivå (se bilaga 2). Inverkan på soliditeten 

är en följd av dels hur stor goodwillposten är i förhållande till övriga tillgångar och dels hur 

stor andel en eventuell nedskrivning av goodwill utgör. För de flesta koncerner blev solidi-

teten endast några få promilleenheter lägre av nedskrivningen. Att hanteringen av en enskild 

post och ett enskilt redovisningsval har mycket liten betydelse för koncernen i sin helhet 

påpekar Zmijewski och Hagerman i sin kritik mot positiv redovisningsteori. De hävdar att 

företagens redovisningsval gällande en enskild post exempelvis påverkas av hur andra poster 

redovisas. Nedskrivningen av goodwill utgör endast en av flera påverkansfaktorer på 

soliditetsnivån, och i vår studie dessutom en mycket liten sådan. 

 

Intressant är att vår studie visar på ett starkt positivt linjärt samband mellan soliditetsnivå och 

andel goodwillnedskrivning för de industrikoncerner som valt att göra nedskrivning, vilket 

skulle kunna vara en indikation på att Watts och Zimmermans hypotes om skuldsättningsgrad 

till viss del stämmer. Soliditetsnivån samvarierar dock med storleken på nedskrivningen 

endast i de fall då goodwillnedskrivning faktiskt genomförts men tycks inte ha någon påver-

kan på valet huruvida nedskrivning ska göras eller ej. Inte ens under ekonomiskt ansträngda 

perioder tycks soliditeten inverka på koncernernas beslut om nedskrivning. Först då beslutet 

om att skriva ned goodwillpostens värde väl är taget har vi kunnat utläsa ett samband mellan 

industrikoncernernas soliditetsnivå och deras goodwillnedskrivning. Däremot kunde inget 

sådant samband utläsas inom finanssektorn. Att endast 6 koncerner inom finanssektorn hade 

skrivit ned goodwill, till skillnad mot 14 industrikoncerner, kan vara en tänkbar orsak till att 

det inom finanssektorn är svårare att utläsa ett eventuellt samband. Ju färre observationer, 

desto större inverkan får ett värde som påverkats av slumpmässiga faktorer och tillfälligheter. 

 

Kritiker till positiv redovisningsteori påpekar att valet av redovisningsmetoder är komplext 

och utgör en social aktivitet som involverar människor. En organisationskultur inom kon-

cernen kan därmed inverka på hur olika redovisningsval görs. Att så få koncerner skriver ned 

goodwill skulle utifrån organisationskultur kunna förklaras med att dessa koncerner till 

exempel präglas av en attityd om att kostnader bör skjutas på framtiden. En annan möjlig 

förklaring är den uppfattning Watts och Zimmerman tar upp som kritik riktad mot deras eget 

synsätt. Uppfattningen är att företag helt enkelt redovisar som andra företag gör och inte ägnar 

valen någon djupare eftertanke. Det skulle kunna ta sig uttryck i att koncernerna antingen gör 

som de gjort tidigare även om förutsättningarna ser annorlunda ut i år, alternativt behandlar 

goodwill på samma sätt som andra koncerner i branschen gör. Konsekvenserna av en sådan 

godtycklig hantering av goodwillposten kan medföra att redovisningen ger intressenterna en 

missvisande bild av koncernens framtidsutsikter.  
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Tidigare har Watts och Zimmermans hypotes om skuldsättningsgrad tillämpats i studier om 

hur valet mellan olika redovisningsmetoder påverkas av kapitalstrukturen. I exempelvis 

Dhaliwals studie utgjordes de möjliga redovisningsmetoderna av framgångsmetoden och 

fullkostnadsmetoden. I vår studie kan valet att skriva ned goodwill eller ej inte ses som en 

redovisningsmetod, utan snarare som ett enskilt redovisningsval som tas vid ett enskilt 

tillfälle. Nästa verksamhetsår kan koncernen välja att hantera goodwillposten på ett annat sätt 

och styrs inte av föregående års redovisningsval. Ett enskilt redovisningsval skulle därför 

kunna anses vara av mindre betydelse för koncernen på lång sikt än valet av en redovisnings-

metod, och kanske är det en av förklaringarna till att vi inte kunnat utläsa ett entydigt 

samband mellan våra två variabler.  
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7 Slutsats 
 

Syftet med denna studie var att utifrån Watts och Zimmermans hypotes om skuldsättnings-

grad undersöka om det under finansiell kris föreligger något samband mellan koncernernas 

goodwillnedskrivning och deras soliditetsnivå. Enligt hypotesen skulle det finnas ett positivt 

samband mellan koncernernas soliditetsnivå och andel nedskriven goodwill, där en hög 

soliditet skulle motivera en större nedskrivning av goodwill medan en lägre soliditet skulle 

innebära att goodwill inte skrevs ned i samma utsträckning.  

 

Vår studie, som begränsades till koncerner vars moderföretag är noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm inom sektorerna finans respektive industri, visar att det till viss del finns ett 

samband mellan koncernernas goodwillnedskrivning och deras soliditet vid bokslutet 2008. 

Bland de koncerner inom industrisektorn som skrivit ned goodwill under året fanns ett starkt 

positivt linjärt samband mellan variablerna men för industrisektorn i sin helhet kunde dock 

inget samband utläsas. Inom finanssektorn fann vi däremot inget samband mellan soliditet och 

goodwillnedskrivning. 

 

Hypotesen tycks därmed inte vara direkt applicerbar vid dessa förutsättningar, men resultatet 

visar på att det finns en möjlighet att koncernernas soliditetsnivå ändå inverkar på beslutet om 

hur stor andel av goodwill som ska skrivas ned förutsatt att koncernen faktiskt beslutat sig för 

att skriva ned goodwill. 

 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 
 

En generalisering av resultaten från vår studie till andra branscher och till andra tider som inte 

präglats av finansiell kris kan vara möjlig, men en sådan generalisering är svår att uttala sig 

om. Soliditetens betydelse kan skilja sig åt mellan olika branscher och olika tider, men det 

kan mycket väl finnas ett generellt samband av den typ som vår undersökning resulterat i. Att 

med säkerhet kunna uttala sig om det eventuella övergripande sambandet mellan soliditet och 

goodwillnedskrivning skulle kräva ytterligare studier av flera branscher och att dessa studier 

genomfördes vid flera olika tidpunkter, då vår population inte representerar samtliga 

koncerner. 

 

Ytterligare något som skulle vara intressant att studera närmare är varför så många koncerner 

inte skrivit ned goodwillposten under 2008, trots att det finns uppfattningar om att goodwill-

nedskrivning skulle vara befogad i tider av lågkonjunktur. Problemets karaktär motiverar en 

kvalitativt inriktad studie. 

 

Eftersom värderingen av goodwill och nedskrivningsprövningen av denna är komplex skulle 

det även vara intressant att studera hur nedskrivningsprövningen går till i praktiken. Vid vår 

studie kring redovisningen av goodwill har vi uppmärksammat att beskrivningen av tillväga-

gångssättet vid nedskrivningsprövningen ofta är väldigt standardiserad och innehållsfattig i 

årsredovisningarna. Det gör att de intressenter som tar del av de offentliga rapporterna inte får 

särskilt utförlig information om och insyn i goodwillhanteringen, vilket kan vara till nackdel 

vid bedömningen av koncernens ekonomiska ställning och framtidsutsikter.  
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Bilaga 1 

 

 

Förteckning över samtliga koncerner innefattade i studien 
 

För respektive koncern nedan har årsredovisningen för räkenskapsåret 2008 granskats. För 

koncerner med brutet räkenskapsår valdes årsredovisningen för den period som började 

2008. 

 

 

Finanssektorn  
 

Affärsstrategerna Kinnevik Lundbergföretagen 

Atrium Ljungberg Kungsleden Neonet 

Bure Equity Latour Ratos 

Dagon Ledstiernan Skanditek 

HQ LinkMed  

 

 

Industrisektorn 
 

ABB HL Display Rederi AB Transatlantic 

ACAP Invest Indutrade Rejlerkoncernen 

Addtech Intellecta SAAB 

Alfa Laval Intrum Justitia Sandvik 

ASSA ABLOY ITAB Shop Concept SAS 

Atlas Copco Lammhults Design Group SCANIA 

B&B TOOLS Lindab International Seco Tools 

BE Group Loomis Securitas 

Beijer Malmbergs Elektriska Semcon 

Beijer Alma Midway Skanska 

Bong Ljungdahl Morphic Technologies SKF 

BTS Group Munters Studsvik 

Cardo NCC SWECO 

Cision Nederman Holding Svedbergs 

Consilium NIBE Industrier Systemair 

Duroc Niscayah Group Transcom WorldWide 

Fagerhult NovaCast Technologies Trelleborg 

Geveko OEM International Tricorona 

Gunnebo Opcon VBG GROUP 

Haldex Peab Volvo 

Hexagon Poolia XANO Industri 

HEXPOL Proffice ÅF 



Bilaga 2 

 

 

Goodwillnedskrivningens påverkan på soliditeten 
 

 

Finanssektorn  
 

Koncern Nedskrivning Soliditet Soliditet 

  av goodwill före nedskrivning utgående balans 

  

 

 

 

  

Atrium Ljungberg 5,41 %  42,29 % 42,21 % 

Bure Equity 3,26 %  82,92 % 82,83 % 

Kinnevik 4,43 %  65,63 % 65,60 % 

Kungsleden 1,83 %  23,01 % 23,00 % 

Ledstiernan 1,09 %  73,91 % 73,88 % 

Ratos 0,52 %  40,57 % 40,44 % 

  

 

   

 

Industrisektorn  
 

Koncern Nedskrivning Soliditet Soliditet 

  av goodwill före nedskrivning utgående balans 

  

 

 

 

  

ABB 0,25 %  35,49 % 35,47 % 

Cision 11,79 %  44,83 % 39,96 % 

Intrum Justitia 3,10 %  36,11 % 35,53 % 

Morphic Technologies 36,15 %  72,36 % 70,88 % 

NCC 1,77 %  19,01 % 18,94 % 

Niscayah Group 17,91 %  32,95 % 28,17 % 

Proffice 6,74 %  35,88 % 34,60 % 

SAAB 2,91 %  28,59 % 28,37 % 

SAS 1,32 %  20,04 % 20,02 % 
SCANIA 0,98 %  19,95 % 19,94 % 

SKF 1,27 %  36,64 % 36,60 % 

SWECO 1,64 %  47,19 % 46,96 % 

  

 

   

 

 

 
 


