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Abstract 

Goodwill is an issue that is well debated in media, both of auditors and entrepreneurs. There 

is no real answer to how this asset should be classified and valued and the setting of standards 

is weakly developed when the current regulations is relatively new. It is discussed in recent 

articles if a recession affects goodwill write-downs. Faced with a possible future recession the 

topic is current again. Based on current regulations and standards the authors have built a 

frame of reference that is used to answer the essays order.  

 

The intention with this essay is to explore if there is a correlation between a recession and the 

corporate write-downs decisions of goodwill. Empirical data have been collected through the 

concerns annual reports where goodwill write-downs and the annual results have been 

investigated between the years 2006-2010. The conclusion of the investigation shows that a 

clearly correlation between a recession and goodwill write-downs not can be determined. 

What also can be distinguished is that the valuation requirements of the IASB should be 

tightened so that the companies’ methods of valuation become more uniformed. 

Keywords: Goodwill, recession, impairment test, discounted future cash flows, annual 

results 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

På den senare delen av åttiotalet följde den svenska redovisningen flera olika tillvägagångssätt 

för att redovisa goodwill. Många företag följde bokföringslagens (BFL) anvisningar där 

goodwill togs upp som en tillgång som därefter skrevs av systematiskt under tio år. Andra 

företag använde sig av de amerikanska reglerna där tillgången skrevs av under en fyrtio års 

period. Dessutom fanns det även dem som tillämpade Storbritanniens lagstiftning där 

goodwill skrevs bort direkt mot företagets egna kapital. En del företag nöjde sig med att ta 

upp sin goodwill som en tillgång utan att skriva av den och lät den stå orörd i 

balansräkningen. (Nilsson, 1998). Detta visar på hur svårbehandlad goodwill har varit i 

redovisningssammanhang genom tiderna.  

 

Aktiebolagslagen (ABL) 1944 var den första lagen som behandlade avskrivning av goodwill 

och den gällde alltså då bara för aktiebolag. Då ansågs då att en årlig avskrivning med minst 

tio procent av goodwillvärdet var lämplig. År 1976 blev denna lag enligt BFL gällande för 

alla företagsformer. År 1991 kom sedan redovisningsrådets rekommendation där goodwill 

skulle tas upp som en tillgång och därefter skrivas av på mindre än tio år. Under åttiotalet 

gjorde många svenska företag höga vinster vilket ledde till en hård kamp om förvärvsobjekt.  

I och med de då ökande priserna blev goodwillposterna i företagens balansräkningar höga. 

(Nilsson, 1998). 

Sedan 2005 skall alla börsnoterade bolag inom EU tillämpa internationella 

redovisningsstandarder upprättade av International Accounting Standards Board (IASB). 

Enligt de gällande reglerna är företag idag skyldiga att, minst en gång per år, granska värdet 

på sin goodwill och skriva ner det om verkligt värde visar sig vara lägre än bokfört värde 

(Whitehouse, 2011).   

 

Vid upprättande av årsredovisningar ska bolagen även ha följt god redovisningssed som IASB 

internationellt sätt utvecklar. För de Svenska börsbolagen utvecklas god redovisningssed av 

Bokföringsnämnden (BFN). Enligt BFN ska ”årsredovisningen upprättas på ett överskådligt 

sätt” (FAR samlingsvolym 2010, s. 414). De menar även att företagen ska uppvisa en 

rättvisande bild, alltså att ”balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas som 

en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att 
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en rättvisande bild ska ges, ska det lämnas tilläggsupplysningar”. (FAR samlingsvolym 2010, 

s. 414). 

 

När ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur är det extra viktigt att ge en tydlig och 

rättvisande bild av företagets värderingar och ekonomiska ställning då informationen från 

företagen granskas än tydligare då det råder högre risk för eventuella investerare. Därför tar 

många till sig riskbilden mer i de finansiella rapporterna under en lågkonjunktur än när 

ekonomin blomstrar. Det beror på att optimismen är större i en högkonjunktur och att det inte 

går att förutspå en framtida nedgång. (Wennberg, 2003). Då näringslivet under flera år hade 

fått upplevt rekordvinster, stigande börskurser, växande sysselsättning, sjunkande räntor och 

stigande fastighetspriser gick ekonomin, i slutet av 2007, in i början på en mörk period. 

Företagen i de flesta branscherna drabbades av svårigheter att finansiera sin verksamhet och 

kostnaderna blev svårare att tackla, framförallt då det främst var banker och kreditinstitut som 

drabbades hårdast av denna nedgång inom ekonomin. (Bäckström, Forsell, 2008).  

 

I diskussionen som Hanna Kjaer (2008) för i sin artikel menar hon att värdering till verkligt 

värde inte fungerar i en lågkonjunktur. Kjaer (2008) menar även att ägare och 

företagsledningar kommer att vara passiva i en lågkonjunktur och söka argument till att den 

ekonomiska situationen kommer att förbli kortvarig för att slippa ändra antaganden i sina 

beräkningsmodeller. Risken är att verkligt värde blir mer och mer overkligt ju sämre 

utveckling företaget har (Kjaer, 2008). 

 

1.2 Problemdiskussion 

 
Goodwill är en post som alltid har varit svårt att värdera. Det finns många faktorer som gör 

det svårt för företag att värdera den på ett rättvisande sätt, då det dels är krångligt att veta 

vilka poster som bidrar till vilket värde av ett företags goodwill och dels då det inte finns 

något exakt marknadsvärde på goodwillen. Är företagen allt för optimistiska i sin värdering 

kan det leda till att förväntningar och antaganden om goodwillvärdet och företaget som helhet 

blåses upp. (Whitehouse, 2011). Problematiken med detta blir att goodwillposterna blir allt för 

stora i förhållande till företagets totala tillgångar samt att företagens resultat framställs bättre 

än det egentligen borde. 
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De flesta stora företagen har idag någon slags goodwill som är en del av det totala värdet i 

företaget. Denna goodwill ska värderas årligen och denna värdering anses vara väldigt 

komplex.  

 

Att företagens immateriella tillgångar utgjorde en ökande andel av de totala tillgångarna var 

något som oroade organisationen IASB och de fastslog att nyttan av redovisningen skulle öka 

om immateriella tillgångar separerades från goodwill. Syftet med detta var dels att marknaden 

skulle kunna använda förvärvsanalyserna som underlag för att utvärdera ledningens 

förklaringar och motiv för ett företagsförvärv men även kunna utvärdera ett specifikt förvärvs 

framgång på ett lättare sätt. (Corell et al. 2009). I en studie gjord av Gauffin och Nilsson 

(2007) framgår att, av de företag som var noterade på Stockholmsbörsen och som hade gjort 

minst ett förvärv under 2005, uppgick den genomsnittliga köpeskillingen till 25 procent 

materiella tillgångar, 23 procent immateriella tillgångar och resterande, 52 procent 

redovisades som goodwill. Informationen om vad dessa 52 procenten avsåg var även 

bristfällig (Gauffin; Nilsson, 2007). Gauffin och Nilsson (2007) drar slutsatsen i sin 

undersökning att företagen har tagit till sig IFRS regler bra redan första året de tillämpades 

2005. Andra studier visar dock att IFRS inte har bidragit till ökad förståelse för vilka 

tillgångar som förvärvats i samma utsträckning som det var tänkt (Corell et al. 2009).  

 

Inom redovisningen talas det om god redovisningssed. Vad som kan betraktas som god 

redovisningssed i frågor som rör goodwill och hur denna tillgång ska värderas är en 

diskussion som förändras med tiden. I och med att en del företag idag skall följa IFRS 

regelverk ser man en ny förändrad syn på värderingen av goodwill. (Johansson et al. 2009). 

 

IFRS talar om värdering till verkligt värde och att tillgångar skall värderas till detta värde vid 

varje bokslut och därmed tillämpas inte systematiska avskrivningar längre. Dessa verkliga 

värden används bland annat vid nedskrivningsprövning. (Falkman et al. 2008). I Kjaers 

(2008) artikel nämns att tillförlitligheten för värdena av de tillgångar som värderas enligt 

verkligt värdes tredje hierarkinivå kan, och bör diskuteras (Kjaer, 2008). Det är inom denna 

hierarkinivå som bland annat goodwillvärderingen hamnar då den inte kan tilldelas ett rimligt 

marknadsvärde. Oavsett om en tillgång värderas till marknadsvärde eller ett värde som 

framkommit genom prognoser som en företagsledning har arbetat fram så bygger företagen 
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dessa värderingar på framtida kassaflöden. Alltså ännu ej realiserade värden.  

  

IAS 36 krav på nedskrivningstest ger inga tydliga förklaringar på exakt hur dessa 

bedömningar skall göras utan ger fortfarande företagen en möjlighet att värdera sin goodwill 

enligt deras egna värderingsgrunder. Detta leder i praktiken till att olika företag kan redovisa 

liknande situationer på olika sätt. Företagen beräknar framtida kassaflöden på olika sätt och 

använder olika diskonteringsfaktorer då de framtida kassaflödena ska beräknas. (Falkman et 

al. 2008). 

 

Enligt IAS 36 finns det externa faktorer som kan medföra att ett nedskrivningsbehov 

föreligger. Om negativa förändringar i omvärlden, som rör marknaden eller ekonomin 

uppstår, exempelvis en kommande/ rådande lågkonjunktur, kan detta påverka nedskrivningen 

av goodwill (Friedrich; Friedrich, 1998). Här antas alltså att en nedskrivning av goodwill bör 

vara lämplig då en lågkonjunktur råder.  

 

Henry och Schmitt (2001) har genom en studie, observerat att företag med negativt resultat 

gör nedskrivningar i större utsträckning än företag som visar bättre resultat (Charles; Stanley 

2004). För att komma fram till om det bör göras en nedskrivning av goodwillvärdet görs 

beräkningar av diskonterade framtida kassaflöden för den verksamhet som goodwillvärdet 

kan hänföras till. Som ledning behöver man alltså göra prognoser för framtiden och försöka 

beräkna hur stora de framtida kassaflödena kommer att kunna bli. (Isskander, 2010).  

 

Då ett framtida kassaflöde beräknas i en lågkonjunktur bör företagen, tekniskt sett, få högre 

värden då det efter en lågkonjunktur följer en högkonjunktur med bättre lönsamhet och högre 

intäkter. Tvärtom bör även framtida kassaflöden bli lägre då de beräknas i en högkonjunktur 

då en lågkonjunktur följer med lägre intäkter? Allmänt kan sägas att diskussioner om 

företagets goodwill är vanligare då företagets lönsamhet är svag (Hult, 1993).  
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1.2.1 Problemformulering 

 

 Föreligger det ett samband mellan en konjunkturcykel och nedskrivningar av goodwill? 

 

1.3 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur svenska börsnoterade företag som följer IFRS 

standards, om prövning av goodwill, värderar sitt goodwill värde i en lågkonjunktur. Vi vill 

granska om en lågkonjunktur har någon påverkan på företagens nedskrivningar av goodwill.  

 

1.4 Avgränsningar 
 

I denna uppsats kommer förvärvsgoodwill behandlas under tidsperioden 2006-2010 och 

utesluter alltså negativ goodwill och internt upparbetad goodwill. I uppsatsen kommer endast 

företag som uppvisar en goodwillpost i sina balansräkningar tas med under de aktuella 

undersökningsåren för att få en så rättvisande undersökning som möjligt.  
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1.5 Tidigare studier 

 
I en undersökning som gjorts av Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson (2011) för sjätte året i 

rad, där de finansiella rapporterna har studerats från år 2005 till 2010, har det visat sig att det 

skett en kraftig höjning av förvärvsbelopp bland många företag mellan åren 2007-2010. Detta 

leder till att även goodwill följer denna kraftiga ökning och är samtidigt ett problemområde 

som ständigt är i fokus. Enligt Gauffin och Nilsson (2011) kommer allt fler företag få problem 

med goodwillposterna, då de i snitt ökar med 60-70 miljarder varje år och för 

goodwillnedskrivningar är siffran endast 6-7 miljoner. De menar även att IFRS inte är 

fullständigt utvecklat, då det finns skillnader i hur reglerna används av företagen och därmed 

blir det svårt att göra jämförelser mellan olika företag. (Gauffin; Nilsson 2011). 

 

I Massoud och Rainborn (2003) studie diskuteras hur goodwill beräknas och hur SFAS 142, 

den amerikanska standarden som motsvarar den internationella standarden IAS 36 som 

tillämpas i Sverige, har påverkat företagen idag samt hur den kommer att påverka i framtiden. 

De menar att SFAS 142 som behandlar nedskrivningsprövning lämnar stort utrymme för 

tolkning, omdöme och fördomar angående goodwill, både vid tidpunkten för förvärvet av ett 

företag samt inför framtiden (Massoud; Rainborn 2003). Det krävs att fördela tillgångarna till 

de enheter de antas tillhöra för att kunna bestämma det verkliga värdet.  Detta kan medföra att 

företagsledningen manipulierar resultatet, så kallat Big bath. Med användningen av Big bath 

kan företagen göra stora nedskrivningar under sämre tider och därmed göra att företagets 

resultat blir sämre till följd av att de framtida resultaten kommer bli bättre. (Charles; Stanley 

2004). Charles och Stanley (2004) gjorde en undersökning mellan åren 2001 och 2002 bland 

de företag som var listade på Fortune 100, en lista som innehåller en förteckning av de företag 

i USA som har haft störst intäkter under året. Syftet med denna undersökning var att se om de 

fanns några olikheter mellan dessa år gällande användningen av Big bath. Av de företag på 

Fortune 100 som hade en goodwill post, visar undersökningen att de företagen som gjorde 

nedskrivningar år 2002 hade markant lägre resultat än de företag som inte gjorde 

nedskrivningar. (Charles; Stanley 2004). De låga resultaten kan, enligt Charles och Stanley 

(2004), ses som en varnande indikation på att företagen inte har kvar de fördelar som 

goodwillposterna gav upphov till. De menar dock att låga resultat inte bör vara den enda 

orsaken till att företagen ska tvivla på värdet på sin goodwill (Charles; Stanley 2004). 
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1.6 Disposition 
 

 

Inledning – I det inledande kapitlet ges information om bakgrunden inom det ämne som 

berörs i uppsatsen. Därefter förs en problemdiskussion som sedan mynnar ut i specificerade 

problemformuleringar. Här presenteras syftet med uppsatsen samt avgränsningar som gjort 

skring problemfrågan. Kapitlet avslutas sedan med ett avsnitt om tidigare studier inom ämnet.   

 

Referensram - I referensramen presenteras de lagar och rekommendationer som reglerar 

ämnet i uppsatsen. 

 

Teoretisk referensram – Här redogörs för de teorier och tidigare diskussioner som kan 

kopplas till ämnet.  

 

Metod och metodologiska överväganden – I metodavsnittet presenteras bakgrunden till val 

av uppsatsämne, de faktorer som ligger till grund för de metodval som gjorts, hur vi gjort vårt 

urval samt källkritik och förklaringar till studiens trovärdighet.  

  

Empiri & Analys - Här presenteras den insamlande empirin tillsammans med en analys som 

förs kring vad vi fått fram genom undersökningen. 

 

Slutsats & Diskussion – I detta avsnitt knyts empirin och analysen ihop i en slutgiltig 

reflektion som besvarar uppsatsens syfte. Här presenteras även förslag till vidare forskning. 
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2 Referensram 

2.1 IASB 

 
Det första initiativet till harmoniseringen av redovisningen togs av International Accounting 

Standards Committee (IASC), nuvarande IASB, redan 1973. IASCs standards benämndes 

IAS, och nu är en del av det nuvarande IASBs föreställningsram. IASB är en organisation 

som arbetar i allmänhetens intresse och vars huvudsakliga mål är att utveckla en uppsättning 

högt kvalitativa och globalt accepterande redovisningsstandards som benämns International 

Financial Reporting Standards (IFRS). (ifrs.org). Detta för att lättare kunna jämföra och få 

insyn i andra internationella bolags redovisning och underlätta för intressenter världen över 

(europa.eu). 

2.2 Immateriell anläggningstillgång 

 
En immateriell anläggningstillgång definieras enligt BFN som ”en identifierbar icke-monetär 

tillgång utan fysisk form”. (BFN, s.226). En tillgång som ett företag kontrollerar till följd av 

inträffade händelser. Tillgången förväntas ge ekonomiska fördelar för företaget i framtiden 

(Johansson et al. 2009). Internt upparbetade tillgångar redovisas normalt inte i företagens 

balansräkningar medan förvärvade immateriella tillgångar oftast redovisas (Falkman et al. 

2008). 

 

2.2.1 Goodwill 

 

I balansräkningen hittar man posten goodwill, en immateriell anläggningstillgång, som 

uppstår vid förvärv av ett annat företag. Goodwill representerar den del av det belopp som 

betalas för ett företag, som överstiger det kollektiva värdet av de förvärvade tillgångarna. 

(Whitehouse, 2011). BFN definierar goodwill enligt följande; ”Goodwill är den skillnad som 

uppkommer om förvärvarens andel av det verkliga värdet netto på den förvärvade enhetens 

identifierbara tillgångar och skulder är lägre än anskaffningsvärdet för den förvärvade 

enheten” (BFN, s. 114). 
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2.3 Värderingshierarki av verkligt värde 
 

IFRS beskriver hur en tillgångs verkliga värde kan bestämmas. Här definieras verkligt värde 

enligt följande. ”Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller 

en skuld regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett 

intresse av att transaktionen genomförs.”  (Falkman et al. 2008 s.34). Denna teoretiska 

definition av verkligt värde grundas på en hypotetisk transaktion som i verkligheten faktiskt 

inte har skett. Praktiskt sett så kan det vara svårt att fastställa vilket värde som skulle uppstå i 

en sådan situation. IFRS tar därför även upp den så kallade värderingshierarkin som tydliggör 

hur verkligt värde kan fastställas för olika tillgångar.  

 

 

 

Om det är möjligt skall värderingen av en tillgång ske till noterade priser på en aktiv marknad 

för identiska tillgångar. Denna metod används för exempelvis noterade aktier där ett pris lätt 

kan identifieras. Om en sådan identifiering av verkligt värde inte är möjlig används faktiska 

priser för liknande tillgångar för att kunna komma så nära den undersökta tillgångens verkliga 

värde som möjligt. Denna metod kan vara användbar för exempelvis fastigheter. Om ingen av 

de ovanstående metoderna kan tillämpas skall värderingsmodeller användas.  För dessa 

värderingsmodeller krävs att de metoder som används motsvarar de metoder som normalt 

används vid värdering av liknande tillgångar av andra aktörer på marknaden. Denna metod 

används bland annat vid värdering av goodwill, optioner och pensionsskulder. Alltså sådana 

tillgångar som inte säljs och köps på en aktiv marknad. (Falkman et al. 2008).  

Bild 1 
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2.4 Prövning av goodwill enligt IFRS 

 
Goodwill som uppstår vid rörelseförvärv anses ha en obegränsad nyttjandeperiod.  

Alla immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod ska testas för 

nedskrivningsbehov minst en gång per år. Tidpunkten för nedskrivningsprövning är valfri. 

Det enda kravet är att det skall ske vid samma tidpunkt varje år så att det alltid föreligger 12 

månader mellan de olika prövningsperioderna. (Falkman et al. 2008). Enda fallet då en 

prövning inte är nödvändig är om återvinningsvärdet är mycket högre än det redovisade 

värdet då det kan antas att så fortfarande är fallet vid nästkommande bokslut. Om företagen, 

efter en grundlig undersökning, finner en indikation på att tillgången minskat i värde skall 

tillgångens återvinningsvärde beräknas. (Falkman et al. 2008). Det är inte tillåtet att vänta 

med en värdebedömning för att se om en nedgång är bestående, till exempel för att se hur en 

konjunktur kommer att utvecklas. Vid värdering av tillgångar ska företagen enligt IFRS ta 

ställning till både externa och interna indikationer. (Falkman et al. 2008). En lågkonjunktur 

räknas till de externa faktorerna som påverkar ett företags nedskrivningsbehov. Enligt 

Falkman et al. 2008 är dessa de externa faktorer som kan påverka värderingen: 

 

1. ”Om en tillgångs marknadsvärde har minskat kraftigt under en period. 

2. Utveckling inom teknologi, marknad, lagstiftning, samt ekonomi påverkar 

förutsättningarna som företaget verkar enligt, vilket även påverkar värdet av 

tillgångarna. 

3. Höjda marknadsräntor/ avkastningskrav. Detta påverkar diskonteringsfaktorn vid 

beräkning av nyttjandevärdet, det vill säga värdet på diskonterat framtida kassaflöde 

(ju högre diskonteringsfaktor som används desto lägre värde kommer tillgången att få 

i samband med diskonteringen). Det är ett allmänt samband att om räntan stiger så 

går värdet på tillgångarna ner, givet att allt annat lika. 

4. Företagets redovisade eget kapital överstiger börsvärdet.” 

(Falkman et al. 2008 s. 259).  

Vid nedskrivningsprövning för en immateriell tillgång är det tillgångens återvinningsvärde 

som sätts i fokus. Återvinningsvärdet definieras som ”det högre av dess verkliga värde minus 

försäljningskostnaderna och dess nyttjandevärde” (Falkman et al. 2008, s.260). Om det är en 

tillgång, liksom goodwill, som skall värderas är det i praktiken omöjligt att beräkna något 
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verkligt värde minus försäljningskostnader då tillgången inte omsätts på en marknad. Här 

måste alltså tillgången värderas till nyttjandevärdet. (Falkman et al. 2008).  

 

2.5 Nyttjandevärdet 
 

Nyttjandevärdet definieras som ”nuvärdet av framtida kassaflöden en tillgång förväntas 

generera” (Falkman et al. 2008, s.261). Detta värde är beroende av två olika variabler. Det 

första är hur beräkningen av framtida kassaflöden går till och det andra är vilken 

diskonteringsfaktor man använder sig av. I IAS 36, bilaga A, redogörs även olika möjliga 

värderingsmetoder för att få fram nyttjandevärdet. I bilagan nämns en traditionell metod och 

en metod som baseras på framtida kassaflöden. Vad som utgör skillnaden mellan dessa 

metoder är att i den som baseras på framtida kassaflöden avspeglas risken genom beräkning 

av sannolikhet för olika möjliga utfall medan i den traditionella metoden inkluderas risken i 

diskonteringsfaktorn. (Falkman et al. 2008). Goodwill genererar inte kassaflöden oberoende 

av andra tillgångar och bidrar ofta till kassaflöden för flera kassagenererande enheter 

samtidigt. Därför kan aldrig en goodwillpost prövas enskilt för ett nedskrivningsbehov utan 

behandlas istället som en del av den kassagenererande enhet eller enheter som den tillhör. 

(Falkman et al. 2008). 

2.6 Kassagenererande enhet  

 
En kassagenererande enhet kan definieras enligt följande; ”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.” (Falkman et al. 2008 

s. 266). Att klassificera dessa kassagenererande enheter är, även det, en värderingsfråga som 

IASB inte helt reglerar utan istället ger utförliga exempel som kan användas som stöd vid 

klassificeringen. Målet är att försöka klassificera dessa kassagenererande enheter på så låg 

nivå som möjligt för att undvika att fel tillgångar skrivs ner och att dess värden då blir 

otillförlitliga. För kassagenererande enheter som omfattar flera olika tillgångar kan 

nedskrivningsprocessen bli komplicerad. Det belopp som en kassagenererande enhet skall 

skrivas ner med skall fördelas mellan de tillgångar som enheten består av. I de fall goodwill 

har fördelats till enheten skall denna i första hand skrivas ner och därefter skrivs resterande 

tillgångar ner i den mån det behövs. En nedskrivning får dock aldrig bidra till att en tillgång 
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får ett negativt värde. Om en tillgångs återvinningsvärde inte går att identifiera, då tillgångar i 

många fall samverkar för att skapa kassaflöden, får en schablonmässig fördelning av det 

nedskrivna beloppet i proportion till dess redovisade värde tillämpas. (Falkman et al. 2008). 

IASB tar upp ett exempel som tydliggör hur nedskrivning av goodwill som är hänförlig till 

kassagenererade enheter går till: 

”Ett företag förvärvar ett annat företag, Dotter, för 3 000 tkr. Eftersom 

nettotillgångarnas verkliga värde uppgår till 2 000 tkr identifieras en goodwillpost 

på 1 000 tkr i förvärvet. Dotter definieras som en kassagenererande enhet. Efter 

några år uppgår Dotters redovisade värde till 2 800 tkr (varav goodwill utgör 1000 

tkr). Återvinningsvärdet uppgår endast till 1 700 tkr, varför det är nödvändigt med 

en nedskrivning på 1 100 tkr (2 800- 1 700). Eftersom det har fördelats goodwill till 

den kassagenererande enheten skrivs goodwill ner till 0 i första hand, därefter de 

andra tillgångarna i förhållande till deras redovisade värde.”  

Alla belopp i tkr  Goodwill Dotter Summa 

Redovisade värden   1 000 1 800  2 800 

Nedskrivning  -1 000   -100 -1 100 

Redovisat värde för nedskrivning         0  1 700  1 700 

(Falkman et al. 2008 s. 269-270) 

Har värdet på goodwill en gång skrivits ner kan det aldrig återföras igen då det inte är tillåtet 

att återföra en tidigare nedskrivning på goodwill, oavsett framtida utveckling. Då en tillgångs 

värde minskas redovisas denna nedskrivning som en kostnad i resultaträkningen och kommer 

på så vis att belasta årets resultat. (Falkman et al. 2008). 
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3 Teoretisk referensram 
 

 

 Detta kapitel behandlar hur en lågkonjunktur påverkar företagen samt hur konjunkturläget 

har sett ut genom undersökningsperioden. Hur nedskrivningarna av goodwill har sett ut 

under dessa år presenteras senare i uppsatsen, då det är den informationen som samlas in 

genom empirin. 

 

 

3.1 Diskonterade framtida kassaflöden 
 

I början av 1900- talet utvecklades metoder för beräkning av diskonterade kassaflöden. Det 

dröjde dock lång tid innan de började tillämpas ordentligt av företagen (Corell et al. 2009). 

Processen för beräkning av diskonterade framtida kassaflöden kan se ut på följande sätt.  

Det första steget i processen är att reda ut vilka kostnader och intäkter en tillgång kommer att 

generera för varje år av dess livslängd. Genom att sedan subtrahera kostnaderna från 

intäkterna för varje år får företagen fram den årliga nettovinsten som tillgången kommer 

generera i framtiden. Denna årliga nettovinst skall sedan diskonteras för att få fram ett 

nuvärde, alltså vad denna vinst är värd i dag. Genom att sedan räkna ihop alla diskonterade, 

årliga kassaflöden så är tillgångens totala nuvärde framräknat. (Sloman; Wride, 2009).  
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Bilden ovan skall illustrera ett lands BNP-tillväxt över en tidsserie. Här kan det ses att BNP-

tillväxten fluktuerar över tiden. De negativa staplarna representerar en lågkonjunktur medan 

de positiva staplarna representerar en högkonjunktur. Genom att tänka sig att företagen 

befinner sig under år 1, då konjunkturen är på väg upp, och skall beräkna ett framtida 

kassaflöde så kan företagen ana att de närmsta åren kommer ge ett positivt kassaflöde. Ju 

längre in företagen kommer i en högkonjunktur, desto sämre resultat har de att vänta i och 

med att ekonomin någon gång kommer att vända neråt igen. Under år 4, när ekonomin har 

blomstrat ett par år och en lågkonjunktur väntar visar en beräkning av framtida kassaflöden att 

värdet inte kommer att vara lika höga som under år 1. Här befinner sig ekonomin fortfarande i 

en stabil ekonomisk period, även om den är på nedgång, och de framtida kassaflödena blir här 

lägre. När företagen senare går in i en lågkonjunktur och ska beräkna framtida kassaflöden så 

har de, till en början ett par mörka år att vänta sig och beräkningar av framtida kassaflöden 

visar då fortfarande låga siffror. Ju längre in i en lågkonjunktur företagen tar sig, desto fler 

mörka år lägger de bakom sig och de framtida kassaflödena bör bli högre, även då de 

fortfarande befinner sig i en lågkonjunktur. Detta innebär, enligt denna modell, att de år med 

störst nedskrivningsbehov av goodwill är år 3-4 om företagen ska följa värderingsmetoden 

enligt framtida kassaflöden.   

 
  

Bild 2 
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3.2 Problem vid goodwillvärdering efter införandet av IFRS 

 

Bedömningen av goodwillpostens verkliga värde är inte lätt då det i många fall är subjektiva 

värderingar som ligger till grund för siffrorna i redovisningsrapporterna. I och med 

användningen av det verkliga värdet kan det även förekomma mätfel som gör att 

tillförlitligheten och relevansen minskar med denna metod. (Dagwell et al. 2007). 

 

Tidigare studier visar även att allokeringen av goodwillbeloppet till identifierbara 

immateriella tillgångar fortfarande är begränsad. En förklaring till detta kan, enligt Corell et 

al. (2009), vara bristen på god vägledning och utvecklad praxis för tillämpningen av IFRS nya 

regelverk samt en stor osäkerhet avseende identifierings- och värderingsfrågor. (Corell et al. 

2009). 

 

I en artikel skriven av Sven-Erik Johansson (2008) talas det om att ett redovisat 

goodwillvärde kan delas upp på olika komponenter som har olika värdeutveckling. Hur skall 

resonemangen då föras om värdet på en komponent ökar samtidigt som värdet på en annan 

minskar? Johansson (2008) menar då att goodwillvärdet bör skrivas upp med nettoökningen 

för att resultatredovisningen skall anses rättvisande. Detta är, som tidigare nämnt, inte tillåtet 

enligt IFRS. En utebliven uppskrivning blir en reserv vid en oförutsedd värdeminskning av 

goodwillbeloppet, vilket bidrar till uteblivna nedskrivningar. Johansson menar därför att, det 

vore centralt att analysera scenarier som skapar dessa ”skyddsnät” vid bedömning av 

nedskrivningsbehov av goodwill. (Johansson, 2008). 

 

Goodwillposten är en av de poster som ökar mest i företagens balansräkningar. Under 2009 

fanns det 23 börsnoterade bolag som hade ett goodwillvärde som översteg det egna kapitalet. 

Under perioden 2007-2009 så ökade företagens goodwill från 17 procent till att utgöra 18,4 

procent. Detta är ett betydande problem enligt Gauffin och Thörnsten (2010) och de menar att 

behovet av nedskrivningar av goodwill kommer att öka om företagens balansräkningar inte 

helt skall domineras av en goodwillpost. (Gauffin, Thörnsten 2010). 

 

Fördelen med den nya nedskrivningsmetoden är att värderingen av goodwill blir mer enhetlig 

i balansräkningen än tidigare då det gjordes kontinuerliga avskrivningar. I resultaträkningen 
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kommer företagen närmre den ekonomiska situationen, då en nedskrivning sker än i samband 

med de årliga avskrivningarna. (Dagwell et al. 2007). 

 

3.3 Lågkonjunktur 

 

3.3.1 Konjunkturterminologi 

 

Ekonomisk litteratur menar att ett konjunkturläge bestäms av nivån på ekonomisk aktivitet i 

förhållande till en trend eller en jämviktsnivå. Den återkommande variationen i ekonomisk 

aktivitet kring jämviktsnivån kallas för en konjunkturcykel. Den ekonomiska aktiviteten mäts 

oftast i Brutto National Produkten (BNP), som avser värdet på alla varor och tjänster som 

säljs i ett land under ett år, och avser då ett helt lands ekonomi. I ett konjunkturförlopp 

studeras hur BNP nivån utvecklas i förhållande till potentiell BNP. Med potentiell BNP 

menas den produktionsnivå ett land skulle kunna uppnå med fullt utnyttjande av landets 

främsta resurser, nämligen arbete och kapital.  Här talas även om potentiell sysselsättning 

vilket innebär den nivå som är förenlig med stabil löneökningstakt och därmed inflationen i 

linje med Riksbankens huvudsakliga mål på 2 procent. Potentiell BNP avser alltså den högsta 

nivån som är förenlig med en stabil inflation. (konjunkturinstitutet.se). 

Bild 3 

 

(konjunkturinstitutet.se, s. 65)  

 



 23 

3.3.2 Lågkonjunkturens påverkan på företagen 

 

I en lågkonjunktur kommer företagens resultat vara lägre än normalt då försäljningen över lag 

minskar och arbetskostnaderna ökar. Enligt en undersökning som konjunkturinstitutet har 

gjort ökade timlönerna inom näringslivet med 4 procent under 2008 och med 3,5 procent 

under 2009. Denna snabba uppgång av arbetskostnadsandelen och enhetskostnaden försvagar 

företagens förmåga att upprätthålla sysselsättning och produktion. (konjunkturinstitutet.se). 

Med högre arbetskostnader, låg efterfrågan och en stor mängd lediga resurser kommer många 

företag att minska antalet anställda och i och med det stiger arbetslösheten. Detta kommer i 

sin tur att leda till att konsumenterna blir mer återhållsamma i sin konsumtion då osäkerheten 

om framtida inkomster ökar. Därav sjunker företagens försäljning ytterligare och resultatet 

påverkas negativt. Svaga vinster håller även tillbaka forsknings och utvecklingsprojekt samt 

införandet av produktutveckling vilket ger en långvarig sänkt produktivitet. En nedgång i 

ekonomin påverkar företag med högre produktivitet i större grad än företag med lägre 

produktivitet. Exempelvis kommer ett industriföretag drabbas hårdare än ett tjänsteföretag. 

(konjunkturinstitutet.se).  

Med bankernas tuffare utlåningskrav och leverantörernas minskade vilja att ge 

betalningskrediter drabbas företagen av kapitalbrist. Med en svag krona drabbas de företag 

som gör stora inköp från utlandet då det blir dyrare att köpa in produkter samtidigt som det är 

omöjligt att höja priserna i samma grad. Räntekostnader på befintliga lån ökar. Kundernas 

betalningstider ökar över lag och en del kunder får direkta betalningsproblem. Förutom att 

kunderna oroar sig för framtida inkomster så får även de svårare att låna vilket innebär mindre 

försäljning för företagen. De företag som har tillgångar placerade i aktier har sett det egna 

kapitalet minska radikalt. (Företagarförbundet, 2008). 

 

3.3.3 Konjunkturläget i Sverige 2004-2011 

 

Lågkonjunkturen startade under år 2007 i USA och när en amerikansk investmentbank gick i 

konkurs hösten 2008 medförde detta en världsomfattande kris i det finansiella systemet med 

stora problem på kreditmarknaden. Finanskrisen som den kallades spred sig sedan vidare till 

Sverige. (Konjunkturinstitutet, 2008). 
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BNP Tillväxt  

 

 

‰ 

 

(Konjunkturinstitutet.se, s.1)   

 

3.3.3.1 Konjunkturläget 2006 

 

År 2006 var Sveriges ekonomi inne i en mycket expansiv fas med en BNP-tillväxt på 4,3 

procent. Den svenska exporten fick en skjuts av den starka investeringsledda tillväxten i 

omvärlden men även den inhemska efterfrågan var stor. Analytikerna förutspådde i slutet av 

år 2006 att Sveriges starka ekonomiska tillväxt skulle hålla i sig även nästkommande år då 

exporten förväntades expandera ytterligare. Den stadiga arbetsmarknaden bidrog även till en 

stark inkomstutveckling vilket troddes leda till att även de svenska hushållens konsumtion 

skulle utvecklas väl. Investeringarna var många under året på grund av det höga 

kapacitetsutnyttjandet, framförallt inom industrin, men även på grund av den starka 

efterfrågetillväxten. Under året steg sysselsättningen med hela 2 procent tack vare den 

kraftiga produktionsökningen. (Konjunkturinstitutet, 2006).  

 

3.3.3.2 Konjunkturläget 2007 

 

Under år 2007 hade Sverige en BNP-tillväxt med 3,5 procent. Den inhemska efterfrågan växte 

snabbare än föregående år och analytiker anade att den skulle fortsätta så en tid framöver till 

följd av den mycket starka investeringstillväxten. Då hushållens framtida konsumtion antar 

spela stor roll för konjunkturläget kunde företagen i Sverige känna sig lugna då högre 

löneökningar, beslutade skattesänkningar samt en stark ökning av antalet arbetade timmar 

År 
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bidrog till att hushållens reala disponibla inkomster ökade. Investeringarna steg under första 

delen av år 2007 med drygt 10 procent. Varuexporten utvecklades däremot svagt under första 

halvåret och den svaga exporten av vissa råvaror kan förklaras av bristande 

produktionskapacitet. Även om varuexporten hade en dålig utveckling steg tjänsteexporten 

med hela 12 procent under första delen av året. (Konjunkturinstitutet, 2007). 

 

3.3.3.3 Konjunkturläget 2008 

 

År 2008 var ett mörkt år för de flesta länders ekonomi och så även Sveriges. Konjunkturen 

sjönk i snabb takt under året med en BNP-tillväxt på svaga 0,8 procent. Effekterna av den 

finansiella krisen blev stora på svensk ekonomi.  Framtidsprognoserna talade för att även 

följande år skulle bidra med minskad BNP-tillväxt. Både den inhemska efterfrågan och 

exporten minskade. På grund av en svag krona och minskad efterfrågan på importtunga 

sällansköpsvaror och bilar. Sjunkande värden på aktier och fastigheter bidrog till en 

försämring av hushållens ekonomi vilket bidrog till att konsumtionen utvecklades mycket 

svagt under året. Fler orsaker till svag konsumtionstillväxt var försvagningen på 

arbetsmarknaden samt stramare kreditvillkor. (Konjunkturinstitutet, 2008).  

 

3.3.3.4 Konjunkturläget 2009 

 

Den globala lågkonjunkturen började smått återhämta sig i slutet av år 2009. Den svenska 

exportindustrin hade fått en riktigt hård smäll på grund av lågkonjunkturen. Industrisektorn 

uppvisade en avsevärt minskad produktion under året och denna låga produktionsnivå innebar 

att kapacitetsutnyttjandet var mycket lågt inom näringslivet som helhet. Detta var en 

bidragande faktor till att investeringarna sjönk även detta år. Sysselsättningen under tredje 

kvartalet var rekordlåg. Utvecklingen inom tjänstebranschen var även den låg men inte alls i 

samma utsträckning som inom industrin.  Produktiviteten i näringslivet hade nu fallit kraftigt 

under ett par år och trots en viss återhämtning under 2009 behövde många företag satsa på att 

effektivisera sig för att kunna vara med och konkurrera. (Konjunkturinstitutet, 2009). 
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3.3.3.5 Konjunkturläget 2010 

 

Under år 2010 återhämtade sig Sveriges ekonomi ordentligt från den tidigare finanskrisen. 

Tillväxten trappades gradvis upp under året och under tredje kvartalet hade BNP-tillväxten 

överstigit tidigare års siffra med 6,9 procent. Efter den rekordlåga sysselsättningen 2009 hade 

antalet anställda nu ökat med 90 000 personer under 2010. Arbetsmarknaden hade börjat ta 

fart igen. Den snabba återhämtningen av den svenska ekonomin berodde på flera olika 

orsaker. En kraftigt expansiv ekonomisk politik i syfte att motverka krisen hade fungerat 

framgångsrikt. Den positiva vändningen på arbetsmarknaden hade medfört att hushållens 

ekonomi hade blivit godare och utvecklingen ansågs fortfarande se ljus ut. Kanske den största 

anledningen till att ekonomin började vända mot det ljusare under 2010 var att den globala 

efterfrågan ökade. När världshandeln vände tillbaka växte exporten och produktionen inom 

svensk industri. (Konjunkturinstitutet, 2010). 

Utifrån detta kan utläsas att BNP-tillväxten har fluktuerat mellan åren 2006-2010 och det år 

som tydligas visar lägst tillväxt är år 2008, med 0,8 procent. År 2009 drabbades näringslivet 

fortfarande av negativa konsekvenser från föregående års låga BNP-tillväxt. Detta var dock 

året då ekonomin började vända tillbaka till stabilare tider.  
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4 Metod 
 

 

I detta kapitel redogörs för hur arbetsgången under uppsatsskrivandet har sett ut. 

Urvalsfördelningen och tillvägagångssättet för empiriinsamlingen presenteras inledande i 

empiri- och analysavsnittet då detta ger en tydligare bild av de företag som presenteras i 

tabellen. 

 

 

4.1 Val av uppsatsämne 

 
Då båda författarna är intresserade av en framtid inom ämnet redovisning föll valet naturligt 

på ett redovisningsrelaterat uppsatsämne. Att båda nyligen läst kursen Externredovisning 

gjorde inte valet svårare. Att redovisning av goodwill har ansetts svårhanterat och då ämnet är 

väl omdiskuterat gjorde att ett intresse väcktes för just värderingen av goodwill. Många 

studier har berört frågor om värdering av immateriella anläggningstillgångar efter införandet 

av IFRS regelverk, men hur dessa värderingar ser ut i en lågkonjunktur har inga tidigare 

studier gjorts som vi har uppmärksammat. Då det ständigt talas om eventuella nedgångar i 

ekonomin anser vi det aktuellt att ta utgångspunkten i en lågkonjunktur.  

 

4.2 Forskningsdesign 

 

 

Undersökningen grundades på den vetskap och de teoretiska överväganden som redan är 

framtagen inom uppsatsämnes område och härleder utifrån det en forskningsfråga som 

underkastas av empirisk granskning. Enligt Bryman och Bell (2005) kallas detta för ett 

deduktivt angreppssätt. Alltså att empirin är resultatet av en teoretiskt grundad undersökning. 

(Bryman; Bell, 2005).   

 

Då befintlig data som redan tidigare är framställd studeras används så kallad sekundär data. 

Enligt Dale, Arber & Proctor är sekundäranalyser mycket användbart vid genomförandet av 

mindre projekt, exempelvis ett examensarbete eller en del av en avhandling. (Bryman; Bell, 
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2005). Fördelarna med att kunna använda sekundärdata är att den person som tar vid redan 

insamlad data sparar tid och pengar på att någon redan tidigare gjort grovjobbet. Datan är 

redan framställd och kan, i ett tidigare skede, börja analyseras vilket i många fall är den mest 

krävande delen av en undersökning. (Bryman; Bell, 2005). Bryman och Bell (2005) menar 

också att den data som är användbar i en sekundäranalys är av mycket god kvalitet. Dels för 

att den information som redan finns insamlad oftast är stor, omfattande och kostsam att 

framställa, vilket studenter inte på egen hand brukar ha möjlighet att ta fram. Även, som i 

detta fall, ges det en möjlighet att göra studier som sträcker sig över en längre tidsperiod. 

 

En analys av sekundärdata kan leda till att nya tolkningar av informationen växer fram. Bara 

för att en tidigare forskare har tagit fram informationen betyder det inte att datan är tömd på 

all intressant information. En datamängd kan analyseras på ett flertal olika sätt. (Bryman; 

Bell, 2005).  De ursprungliga forskarna kan ha samlat in information för att sedan analysera 

den del av informationen som är relaterad till deras problemdiskussion och lämna en del av 

informationen oanalyserad. Därför är det värdefullt att någon annan forskare tar vid datan och 

använder i ett annat sammanhang till ett annat problem. (Bryman; Bell, 2005). För att 

säkerställa att den data som samlats in till undersökningen är den mest lämpade för att kunna 

ge rättvisande svar på problemfrågan har de utvalda företagens årsredovisningar granskats. 

Årsredovisningar skall enligt lag innehålla en balansräkning, en resultaträkning, tillhörande 

noter samt en förvaltningsberättelse. Större företag skall även bifoga en finansieringsanalys. 

Dessa dokument är ren fakta om hur företaget ser ut, rent ekonomiskt på balansdagen och hur 

det har gått under det senaste räkenskapsåret. En årsredovisning ska även ”upprättas som en 

helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en 

rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar ”enligt, årsredovisningslagen 

(ÅRL) 2 kap 3§ (FAR samlingsvolym 2010, s. 414). Därför ryms inte rapporterna i en 

årsredovisning subjektiva uppfattningar på samma sätt som exempelvis en intervju med en 

ansvarig på ett företag.  

 

4.3 Lågkonjunkturens påverkan 

 
Då en författare söker svar på frågan om en variabel påverkar en annan variabel klassificeras 

ofta dessa variabler som en beroende- och en oberoende variabel. Förändring i den ena 

variabeln orsakar en förändring hos den andra. I denna undersökning ska lågkonjunkturens 
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påverkan på nedskrivning av goodwill granskas. Den variabel som faktiskt påverkar en annan 

variabel kallas den oberoende variabeln och den variabel som påverkas, kallas för beroende 

variabeln. (Bryman; Bell, 2005). 

 

 

I detta fall är värderingen av goodwill den beroende variabeln då det ska granskas om den 

påverkas av en oberoende variabel, en lågkonjunktur. 

 

4.4 Urval 

 
Då denna undersökning bygger på de företag som faktiskt är tvungna att värdera sin 

goodwillpost minst en gång per år har utgångspunkten varit att undersöka svenska företag 

som är noterade på Stockholmsbörsen då det är dessa företag som är tvungna att följa IFRS 

regler om nedskrivningsprövning. För att kunna urskilja eventuella skillnader mellan olika 

företag har 45 företag ingått i undersökningen. Dessa 45 företag är verksamma inom fem 

olika branscher; industri, it/telefoni, finans, konsument daglivaror samt konsument sällanköp. 

Företagens årsredovisningar under en tidsperiod på fem år, 2006-2010, är undersökta för att 

kunna urskilja om värderingen av goodwillposten påverkas av en lågkonjunktur. Genom detta 

kunde säkerställas att få med en lågkonjunktur under åren 2007-2009 för att sedan jämföra 

med 2006 och 2010 då ekonomin i de allra flesta branscher var något stabilare. Genom att 

dessa år undersöktes försäkras det om att alla de företag som ingick i undersökningen har 

implementerat IFRS regler i sitt bokslut då detta är obligatoriskt enligt lag sedan 2005.  

4.5 Datainsamling 
 

Till en början kontaktades ett antal företag som är noterade på Stockholmsbörsen för att höra 

om de kunde skicka sina årsredovisningar från åren 2006-2010. Detta gjordes i tron om att det 

skulle bli lättare att plocka ut informationen i de finansiella rapporterna om de var i fysisk 

form. Denna datainsamling gick relativt snabbt och därför samlades,information från fler 

företag som också är noterade på Stockholmsbörsen, in på liknande sätt. Då tiden att invänta 



 30 

rapporterna i fysisk form från företagen inte fanns, hämtades informationen fortsättningsvis 

på varje företags hemsida, samt på bolagsfakta.se.  

 

Totalt undersöktes 45 olika företags årsredovisningar mellan åren 2006-2010. Först 

undersöktes det om företagen hade någon goodwill i balansräkningen. De företag som inte 

hade någon noterad goodwill togs inte med i undersökningen då det skulle ge en missvisande 

bild. Efter detta studerades noterna där företagen upplyser vad de fått siffrorna som de 

redovisar ifrån. I noterna fanns information om ett företag gjort en nedskrivning eller inte 

samt en förklaring till varför detta har skett.  

 

 

4.6 Källkritik 

 
Efter tidigare uppradade fördelar med att använda sekundärdata i en studie redogörs även de 

nackdelar som denna datainsamlingsmetod medför. Enligt Bryman och Bell (2005) kan 

undersökning av sekundärdata innebära att man personligen inte är lika bekant med 

datamaterial som någon annan ursprungligen har samlat in som vore fallet om man har samlat 

in det själv. Då författarna, tidigare i sin utbildning, har fått lära sig att studera och tolka 

årsredovisningar kommer de att kunna ta till sig den information som är värdefull för studien 

på ett bra sätt även då det tagit en del tid av dessa veckor till just att analysera datan. 

Medvetenheten finns kring den komplexitet som årsredovisningar kan innefatta på grund av 

den mastiga informationen och de, i vissa fall, svårtolkade siffrorna. Dessa svårigheter bör 

dock inte vara omöjliga att bemästra då en årsredovisning ska vara skriven på ett sådant sätt 

att vem som helst av företagets intressenter ska kunna ta till sig informationen. Kvaliteten på 

informationen som sekundärdatan innefattar kan vara svår att kontrollera (Bryman; Bell, 

2005). I denna uppsats utgicks det dock från att kvaliteten i årsredovisningarna är hög då den 

är granskad av en utomstående part. Vid insamlingen av teori till undersökningen har 

informationssökningen i så stor utsträckning som möjligt skett från grundkällor. Då värdering 

av goodwill är ett svårt och splittrat ämne där utrymmet för subjektivitet är relativt stort är det 

svårt att lita på allt som skrivs inom ämnet. Därför har det här valts att inte studera refererade 

uppsatser och artiklar utan istället försökt se till grundkällans information och till största del 

hållit sig till vetenskapliga artiklar och böcker inom ämnet. Även de regelverk som behandlar 

ämnet har varit väsentliga i undersökningen då det är det enda faktiska riktlinjer som är 

upprättade för värderingen av goodwill.  
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4.7 Studiens trovärdighet 
 

Då värdefull data ska samlas in till en undersökning är det i många fall svårt att veta om datan 

är pålitlig eller inte. Som författare är det viktigt att noggrant överväga sina beslut för hur 

datan ska samlas in. Reliabilitet och validitet brukar det talas om i dessa sammanhang. Nedan 

följer en diskussion om hur dessa begrepp kan kopplas till denna studie. 

4.7.1 Reliabilitet 

 

Att kunna framföra tillförlitliga resultat i en undersökning är en av de viktigaste kriterierna 

vid bedömning av företagsekonomisk forskning. Reliabilitet innebär att en undersökning bör 

få samma utfall om den genomfördes på nytt. Vid en kvantitativ undersökning blir 

reliabilitetsmåttet angeläget då det svarar på frågan om huruvida ett mått är pålitligt eller inte. 

Utifrån den information en läsare givits av en studie angående hur studien är genomförd ska 

denne kunna upprepa studien och få samma resultat. (Bryman; Bell, 2005). 

 

Då datainsamlingen bygger på redan framställda årsredovisningar som noggrant är granskade 

av revisorer så kan det säkerställas att den information som utges i dessa rapporter är av hög 

kvalitet. Ett företag kan inte i efterhand påverka eller ändra något i dessa rapporter och då 

företaget har fått en ren revisionsberättelse i sin årsredovisning ska en utomstående läsare 

kunna lita på att innehållet i den är tillförlitlig. Då det, som i denna uppsats, dels studeras 

siffror som inte kan tolkas på så många olika sätt är det möjligt att räkna med att en 

påföljande forskare som upprepar samma undersökning drar samma slutsats angående vad 

siffrorna står för. Då noterna dels studeras, som är förklaringen till hur företagen fått fram 

dessa siffror, bör forskaren få samma resultat utifrån vad dessa visar.  

 

Valet föll på att studera värderingarna av goodwill under den senaste, mest påtagliga 

lågkonjunkturen då den anses mest aktuell för studien men även på grund av att det är under 

den nedgången som företagen har påverkats av IFRS regelverk angående 

nedskrivningsprövning.  
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4.7.2 Validitet 

 

Ett annat viktigt kriterium för att kunna generera betydelsefull företagsekonomisk forskning 

är att de slutsatser som genererats från en undersökning faktiskt har ett samband. Det talas 

ofta om intern validitet som mäter huruvida en slutsats som innehåller ett 

sambandsförhållande mellan två variabler är hållbar eller inte. (Bryman; Bell, 2005). Då 

sambandet mellan värdering av goodwill och en lågkonjunktur undersöks är det viktigt att 

försöka urskilja att det verkligen är just dessa faktorer som påverkar varandra och inte något 

så kallat skenförhållande där det ser ut som att faktorerna har ett samband, men att detta i 

verkligheten inte är fallet. För att, på bästa sätt, kunna urskilja om dessa variabler samvarierar 

har fem olika bokslut studerats för att med största sannolikhet kunna avgöra att det är just 

lågkonjunkturen som påverkar/ inte påverkar värderingen av goodwill inom företagen. 
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5 Empiri & Analys 
 

Här redovisas sammanställningen av resultaten från årsredovisningarna, som undersökningen 

av de 45 företagen grundar sig på. Fördelningen mellan företag från de olika storlekslistorna 

på Stockholmsbörsen, samt olika branscher presenteras i tabellerna nedan. 

Branschindelningen har gjorts med hjälp av indelningarna från bolagsfaktas hemsida. Inom 

gruppen industri ingår stora industrier, byggföretag samt råvaruindustrier. Då båda 

branscherna IT och telefoni bestod av få företag slogs dessa ihop till en gemensam bransch då 

de ändå är förhållandevis lika och bör ha påverkats av en lågkonjunktur i samma utsträckning.  

Urvalets storleksfördelning 

Tabell 1 

Small Cap Mid Cap Large Cap Total 

12 12 21 45 

 

Som tabellen visar är det fler företag från Large Caplistan som ingår i undersökningen. Då 

datan samlats in upptäcktes att det var fler företag från Large Cap som har haft goodwill i sin 

balansräkning genom hela undersökningsperioden. Detta är anledningen till att 

undersökningen består av fler företag från denna lista. Detta kan bidra till ett missvisande 

resultat av sammanställningen men då undersökningen avgränsats till de företag som har 

goodwill genom hela undersökningsperioden var dessa företag mest lämpade att ha med i 

undersökningen. För att kunna göra en rättvisande jämförelse mellan de olika grupperna 

presenteras datan i relativa tal, både på storleksnivå och branschnivå.  

Urvalets branschfördelning 

Tabell 2 

Industri Konsument/ 

Dagligvaror 

Konsument/ 

Sällanköp 

Finans IT/Telefoni Total 

19 4 6 5 11 45 

 

Som tabellen visar består urvalet av fler företag från industri och IT/ telefoni. Då det är mer 

företag från dessa branscher som har en betydande goodwillpost i sina balansräkningar är det 

svårt att undvika att fördelningen blir ojämn. Av de totala företagen som är noterade på 
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Stockholmsbörsen är industri och IT/Telefoni de största branscherna. En del av de undersökta 

företagen inom branscherna konsument/ sällanköp och konsument/ dagligvaror uppvisade inte 

någon goodwillpost genom hela undersökningsperioden, vilket gjorde att dessa inte togs med i 

undersökningen. Detta är en bidragande faktor till det låga urvalet från dessa två branscher.  

 

5.1 Andel företag som gjort/ ej gjort nedskrivning av goodwill år 2006-2010 
 

Detta diagram visar den totala fördelningen över hur många av de 45 företagen som gjort 

nedskrivning av sin goodwill mellan åren 2006-2010. 

Diagram 1 

 

Diagramet ger en tydlig bild av att företagen har gjort få nedskrivningar av sin goodwill 

mellan de aktuella åren. Inte under något av åren inom undersökningsperioden har de företag 

som gjort nedskrivningar överstigt det antal företag som inte gjort nedskrivningar. Detta 

stärker Gauffin och Thörnstens (2010) uttalande om att risken är stor att företagens 

balansräkningar i framtiden kan komma att bestå av stora goodwillposter då beloppen som 

uppstår vid företagsförvärv är väsentligt större än nedskrivna belopp av goodwillposterna. Här 

kan även utläsas att skillnaden mellan åren knappt är nämnvärd. Det år då högst antal 

nedskrivningar gjordes var 2008 som tätt följs av 2010. År 2007 var året då företagen gjorde 

minst antal nedskrivningar. Om värdet på goodwillposten skall beräknas med framtida 

kassaflöden, så som beskrivs i Bild 2, bör 2007 vara det året då de flesta företag skrev ner sin 

goodwill på grund av att det var då de stod inför en sämre period som resulterade i sämre 

kassaflöden. Många företag bör ha anat att en orolig ekonomi väntade redan i slutet av 2007 

då USA redan drabbats hårt av den kraftiga lågkonjunkturen.  
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5.2 Företag per bransch som gjort nedskrivning mellan åren 2006-2010. 

 
Nedan presenteras datan för de företag som gjort nedskrivningar under respektive år. För att 

se alla företag samt det nedskrivna beloppet och årets resultat se (Bilaga 2). 

 

Diagram 2  
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5.3 Företag som gjort nedskrivning mellan åren 2006-2010 indelat per bransch.  
 

 

Industribranschen är den bransch som, enligt Konjunkturinstitutet, drabbas hårdast av en 

lågkonjunktur. Branschen har gjort minst antal nedskrivningar år 2007 och år 2008 alltså då 

ekonomin var på väg in i en lågkonjunktur. Industriföretagen har gjort mest antal 

nedskrivningar under de år då ekonomin har varit förhållandevis stabil. Utifrån den 

information som samlats in om företagens årliga resultat kan det, för ett fåtal företag urskiljas 

en påverkan mellan en lågkonjunktur och nedskrivningar av goodwill. De få företag som 

gjorde nedskrivningar under år med lägre resultat har då uppvisat väsentligt lägre resultat än 

andra, mer positiva år. En liten resultatförändring har alltså inte påverkat företagens beslut 

angående goodwillnedskrivning i samma utsträckning som företagen på Fortune 100 listan i 

Charles och Stanleys undersökning. Inom denna bransch verkar alltså inte 

goodwillnedskrivningarna påverkas av resultatet i samma utsträckning som företagen i andra 

branscher som har undersökts i denna uppsats.   

Sällanköpsbranschen påverkas, enligt konjunkturinstitutet, kraftigt av en lågkonjunktur då det 

ofta är sällanköpen som konsumenten avstår från att köpa då inkomsterna är lägre. Om en 

lågkonjunktur faktiskt påverkar nedskrivningarna av goodwill borde detta leda till en tydligare 

skillnad mellan undersökningsåren. Företagen inom denna bransch har gjort störst antal 

nedskrivningar år 2008, alltså i en rådande lågkonjunktur. År 2007 har inte en enda 

nedskrivning gjorts inom denna bransch. Detta är anmärkningsvärt då de framtida 

kassaflödena, med utgångspunkt från bild 2, bör varit lägre under detta år. Om konsumenterna 

redan här börjat göra färre inköp av sällanköpsvaror bör såväl resultaten som de framtida 
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kassaflödena bli lägre. Enligt den insamlade datan förekommer nedskrivning av goodwill mer 

frekvent under åren med lägre resultat bland företagen i sällanköpsbranschen. Detta liknar de 

Amerikanska företagens agerande i Charles och Stanleys undersökning, nämligen att 

företagen med sämre resultat tenderade att göra större antal nedskrivningar. Detta motsäger 

sig Kjaers uttalande om att företagsledningarna skulle agera passivt i en ekonomisk nedgång, 

då det enligt denna uppsats är då som företagen inom denna bransch har varit som mest aktiva 

när det gäller nedskrivningar av goodwill. Kanske är det så att företagen, i en lågkonjunktur, 

får sig ett uppvaknande gällande vad deras tillgångar verkligen är värda! 

Dagligvarubranschen påverkas tvärt emot föregående bransch då konsumenter inte drar ner på 

dagligvaror i lika stor utsträckning som sällanköp i en sämre ekonomisk period. Här är 

företagen alltså inte drabbade av lågkonjunkturen i lika stor utsträckning som företag i andra 

branscher. Detta kan vara en anledning till att nedskrivningarna har varit näst intill obefintliga 

genom hela undersökningsperioden. Goodwill nedskrivningarna har sett liknande ut under år 

med lågkonjunktur jämfört med stabilare år. Företagen inom denna bransch har endast gjort 

nedskrivningar med 5 procent mellan åren 2006-2010. Den enda nedskrivningen som har skett 

genom undersökningsperioden gjordes under ett år då företaget uppvisade negativt resultat. 

Detta var dock ett år som inte räknas till ett lågkonjunkturår. Antagandet att en lågkonjunktur 

skulle påverka nedskrivning av goodwill stärks inte bland dessa företag. Som Gauffin och 

Thörnsten poängterar bör även alla företag skriva ner sin goodwill om goodwillposten inte 

skall ta över företagens balansräkningar. Det kan ju omöjligt vara så att goodwill värdet bland 

företagen inom dagligvarubranschen inte sjunker något i värde på en femårsperiod!   

Företagen inom finansbranschen är de företag som har gjort mest antal nedskrivningar i 

förhållande till antal företag. Två av de fem undersökta åren, nämligen 2008 och 2010, har de 

företag som gjort nedskrivningar överstigit de som inte har gjort nedskrivningar.  Detta är 

enda gången som det har skett genom hela undersökningen. Totalt under åren 2006-2010 har 

nedskrivningar gjorts med 36 procent vilket är den högsta procentuella nedskrivningen bland 

de undersökta branscherna. Det går inte att utläsa något speciellt samband mellan de åren då 

företagen uppvisar lägre resultat och har gjort nedskrivningar, vilket som har kunnat utläsas i 

andra branscher. Då finansföretagen i stor utsträckning påverkas av Riksbanken, som har som 

mål att hålla ner konjunktursvängningarna, bör de ha varit bland de första företagen som 

anade en kommande lågkonjunktur. Ändå har företagen gjort många nedskrivningar under 

2008 som, enligt konjunkturinstitutets barometer, räknas till ett av de sämre ekonomiska åren 

och 2010 som räknas som ett av de bättre ekonomiska åren. Om lågkonjunkturen påverkar 
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nedskrivning av goodwill bör år 2008 och år 2010 ha mer åtskilda resultat än vad 

undersökningen visar!  

Vad som skiljer IT/ Telefoni företagen från företag inom andra branscher är att de 

förstnämnda har gjort mest antal nedskrivningar under åren 2007 och 2008, de år som inledde 

lågkonjunkturen. Företagen har, över lag, under dessa två år inte uppvisat sämre resultat än 

andra år men ändå har högst antal nedskrivningar skett, vilket gör att ett antagande om att 

nedskrivningarna hänger ihop med lägre resultat inte stärks. Detta kan istället antas bero på 

den oro som uppstår bland företagen då samhället börjar ana en kommande lågkonjunktur. 

Exempelvis nämner Aspiro i sin årsredovisning från 2008 att ”Goodwill impairment is due 

partly to expected and actual impairment, mainly in Mobile Entertainment, and partly due to 

uncertainty related to the current recession and financial crisis” (s.60). Under 2008 uppvisar 

Aspiro negativt resultat men uttalar även en oro inför framtiden. Detta kan kopplas samman 

med Charles och Stanleys hypotes om att låga resultat kan ses som en varnande indikation på 

att företaget inte har, eller kommer att ha, kvar de fördelar som goodwillposten givit upphov 

till. De menar även att lägre resultat troligtvis inte är den enda anledningen till att företagen 

bör ifrågasätta goodwillvärdet. I Aspiros fall verkar både negativt resultat och oro inför 

framtiden ha orsakat nedskrivningsbeslutet. Dock stämmer inte detta antagande överens med 

resterande företags siffror vilket gör att detta inte verkar vara generellt för branschen. I likhet 

med sällanköpsbranschen kan Kjaers hypotes ifrågasättas då IT/ Telefoni företagen har skrivit 

ner sin goodwill i/ inför en lågkonjunktur fler antal gånger än i en högkonjunktur. 

Företagsledningarna har här varit aktiva i sina nedskrivningsbeslut i/ inför lågkonjunkturen.  

Skillnaden mellan dessa fem undersökta branscher är befintlig. En del av dessa branscher 

tenderar att göra nedskrivningar i en lågkonjunktur medan andra tenderar att skriva ner mer i 

en högkonjunktur. Ingen av branscherna har uppvisat ett tydligt mönster vad gäller 

nedskrivning av goodwill. Detta kan vara ett tecken på att företagen ännu inte har hunnit 

förhålla sig till de nya värderingsreglerna. Det kan absolut konstateras att en värdeminskning 

av goodwill inte förekommer i lika stor utsträckning med dagens regler jämfört med tidigare 

gällande regelverk då en värdeminskning skedde minst en gång per år.  
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6 Slutsats & Diskussion 
 

 

Här presenteras de slutsatser som framkommit under uppsatsens insamlade data. Utifrån den 

insamlade teorin, empirin och den slutgiltiga analysen kommer problemfrågan att besvaras 

och därmed även uppsatsens syfte. Vidare förs en diskussion kring andra intressanta aspekter 

som är väsentliga att lyfta fram trots att det inte besvarar uppsatsens syfte. 

 

6.1 Slutsats 
 

I det stora hela kan konstateras att företagen på Stockholmsbörsen har gjort få nedskrivningar 

under åren 2006-2010. Det går inte att urskilja ett markant mönster mellan antalet företag som 

gjort nedskrivningar under en uppgång av en konjunkturcykel jämfört med hur många företag 

som gjort nedskrivningar under en nedgång av en konjunkturcykel. Utifrån resultatet av 

uppsatsen kan det inte dras någon slutsats angående sambandet mellan en lågkonjunktur och 

företagens nedskrivningar av goodwill. Då resultaten visar sig lika starkt åt båda hållen, alltså 

att lika många nedskrivningar görs under stabilare år som i en lågkonjunktur känns det osäkert 

att ge ett uttalande om detta samband. 

 

Utifrån undersökningen har det märkts att nedskrivningarna var väldigt splittrade vilket är 

anmärkningsvärt. Detta kan relateras till vad Gauffin och Nilsson anmärkte i sina 

undersökningar, nämligen att företagen redan år 2005 hade kommit långt med IFRS 

rekommendationer och att år 2006 skulle bli ännu bättre. Som andra revisorer nämner visar 

studier att företagens tillämpning av de nya rekommendationerna fortfarande är begränsade. I 

denna uppsats noteras att då rekommendationer har tillämpats under sex år bör företagen ha 

tagit till sig dessa ordentlig och bör därför ha jämnare antal nedskrivningar. Värdena blir 

väldigt orättvist framställda då en del företag skriver ner sin goodwillpost frekvent medan 

andra företag låter värdet bestå. Målet med IFRS rekommendationer, nämligen att 

värderingarna ska bli mer enhetliga, har inte enligt denna uppsats uppfyllts då de olika 

koncernerna uppenbarligen ser olika på sina goodwillvärden. Jämförelse mellan företagen är 

omöjlig och inte ens företagen inom samma bransch värderar sitt goodwillvärde liknande. 

Utifrån detta kan slutsatsen dras att IFRS rekommendationer behöver bli tydliga och mer 

enhetliga, att det ställs mer krav på hur företagen bör behandla och värdera sin goodwill. En 

bra början kan vara att det framställs en mer enhetlig definition av begreppet goodwill då 
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förvirring inom detta område troligen skulle minska om alla var överens om vad begreppet 

egentligen innebär. 

Då goodwillposterna idag utgör en stor del av företagens balansräkningar är detta ett aktuellt 

problem som IASB bör ta i beaktning så tidigt som möjligt för att goodwillvärdet inte ska ge 

en snedvriden bild i framtiden. Om IASB vill att en rättvisande bild av företagens tillgångar 

ska ges bör de inte vänta på att normer bildas utan skärpa värderingskraven redan innan 

normerna växt fram, då detta tar tid. 

 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
 

Genom undersökningens gång har det även funnits andra intressanta områden att beröra 

angående goodwill. Därför presenteras här förslag till fortsatta studier. 

Då det upptäckts stora skillnader mellan företagens nedskrivningsresultat av goodwill kan ett 

intressant ämne vara att djupare undersöka vilka värderingsfaktorer som används vid 

beräkningarna för att kunna urskilja att nedskrivningsresultaten har blivit så olika mellan 

företagen.  

Då det även har upptäckts att det givits bristfällig information i noterna i vissa koncerners 

årsredovisningar skulle det vara intressant att djupare studera varför dessa koncerner inte 

delger utförligare information i noterna då detta är en förutsättning för läsarens förståelse och 

uppfattning om koncernen. 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur företag har tagit till sig IFRS regelverk om 

ett par år, eventuellt efter en ytterligare lågkonjunktur för att se om de brister som iakttagits i 

denna uppsats fortfarande föreligger. 
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Bilaga 1    Företagsförteckning 

1. AarhusKarlsham (M)   24. NCC (L) 

2. Alfa Laval (L)   25. Nobia (M) 

3. Aspiro (S)    26. Nolato (M) 

4. Assa Abloy (L)   27. Nordnet (M) 

5. Atrium Ljungberg (M)   28. Partnertech (S) 

6. Avanza Bank (M)   29. PEAB (L) 

7. Axfood (L)   30. Phonera (S) 

8. BE Group (M)   31. Poolia (S) 

9. Beijer Electronics (S)    32. Rörvik Timber (S) 

10. Bilia (M)    33. SAAB (L) 

11. Boliden (L)   34. Scania (L) 

12. Bong (S)    35. Seco Tools (L) 

13. Connecta (S)   36. Securitas (L) 

14. Elanders (S)   37. Sigma (L) 

15. Electrolux (L)   38. Skanska (L) 

16. Ericsson (L)   39. Softronic (S) 

17. Gunnebo (M)   40. Swedish Match (L) 

18. Hakon Invest (L)   41. Sweco (M) 

19. Handelsbanken (L)   42. Tele 2 (L) 

20. Husqvarna (L)   43. TeliaSonera (L) 

21. Intellecta (S)   44. Volvo (L) 

22. Lundbergs (L)   45. ÅF (M) 

23. Mekonomen (M)    
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Bilaga 2 

 

 Antal företag fördelat på bransch som gjort nedskrivning mellan åren 2006-2010. 

 

Nedan presenteras datan för varje enskilt företag för sig så att det lättare går att studera hur 

nedskrivningar samt årets resultat har sett ut respektive år. Beloppen i tabellerna nedan är 

skrivna i tusentals svenska kronor (TSEK) och beloppen inom parenteserna motsvarar 

nedskrivet belopp av goodwill. 

Industri 

 

Tabell 3 

Alfa Laval Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  1 725 000 

2007   X  3 180 000 

2008   X  4 305 000 

2009   X  2 737 000 

2010   X  3 116 000 

Assa Abloy Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  1 756 000 

2007   X  3 368 000 

2008   X  2 438 000 

2009 X (64 000)    2 659 000 

2010   X  4 080 000 

BE Group Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  394 684 

2007   X  352 880 

2008   X  377 948 

2009   X  -249 000 

2010   X  29 000 

Boliden Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  6 268 000 

2007   X  3 787 000 

2008   X  935 000 

2009   X  2 501 000 

2010   X  3 957 000 

Bong Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  643 

2007   X  15 897 

2008   X  10 488 

2009   X  24 251 

2010   X  -97 293 
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Gunnebo Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  -128 100 

2007   X  127 700 

2008   X  114 900 

2009 X (105 600)    -205 100 

2010   X  178 300 

Intellecta Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  52 089 

2007   X  34 739 

2008   X  35 314 

2009   X  19 862 

2010 X (10 000)    23 726 

NCC Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006 X (20 000)    1 708 000 

2007 X (90 000)    2 252 000 

2008 X (32 000)    1 820 000 

2009   X  1 656 000 

2010   X  1 527 000 

PEAB Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006 X (39 000)    1 048 000 

2007   X  811 000 

2008   X  1 093 000 

2009 X (9 000)    1 301 000 

2010 X (23 000)    1 190 000 

Poolia Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  55 300 

2007   X  65 300 

2008   X  82 600 

2009   X  18 500 

2010 X (71 200)    -58 600 

Rörvik Timber Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  65 200 

2007   X  169 400 

2008   X  -30 500 

2009 X (6 000)    -161 400 

2010   X  242 700 

SAAB Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006 X (15 000)    1 347 000 

2007   X  1 941 000 

2008 X (103 000)    -242 000 

2009   X  699 000 

2010 X (5 000)    454 000 

Scania Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  5 939 000 

2007   X  8 554 000 

2008 X (13 000)    9 103 000 
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2009 X (2 000)    1 129 000 

2010   X  8 890 000 

Seco Tools Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  873 000 

2007   X  1 017 000 

2008   X  890 000 

2009   X  742 000 

2010   X  161 000 

Securitas Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006 X (41 000)    513 500 

2007 X (350 000)    526 000 

2008   X  2 321 700 

2009   X  2 118 000 

2010   X  2 080 800 

Skanska Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  3 655 000 

2007 X (8 000)    4 121 000 

2008   X  3 157 000 

2009 X (210 000)    3 628 000 

2010 X (108 000)    4 028 000 

Sweco Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006 X (2 500)    258 300 

2007   X  303 300 

2008 X (12 900)    402 900 

2009 X (12 800)    294 600 

2010   X  299 900 

Volvo Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  16 318 000 

2007   X  15 028 000 

2008   X  10 016 000 

2009   X  -14 685 000 

2010   X  11 212 000 

ÅF Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006 X (78 000)    107 786 

2007   X  220 001 

2008   X  327 751 

2009   X  275 337 

2010   X  717 200 

 

 Konsument/ sällanköp 

 

Bilia Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  93 000 

2007   X  100 000 

2008 X (28 000)    -110 000 

2009   X  114 000 

2010   X  407 000 
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Elanders Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006 X (24 700)    -49 000 

2007   X  172 200 

2008   X  -25 700 

2009 X (690)    -74 400 

2010   X  -83 700 

Electrolux Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  3 847 000 

2007   X  2 925 000 

2008 X (3 000)    366 000 

2009   X  2 607 000 

2010   X  3 997 000 

Husqvarna Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  1 862 000 

2007   X  2 036 000 

2008   X  1 288 000 

2009   X  903 000 

2010   X  1 749 000 

Mekonomen Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  140 000 

2007   X  348 000 

2008   X  189 000 

2009   X  237 000 

2010   X  351 000 

Nobia Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  865 000 

2007   X  958 000 

2008   X  555 000 

2009   X  -79 000 

2010 X (46 000)    -89 000 

 

 Konsument/ dagligvaror 

 

Aarhus Karlsham Nedskrivning Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  177 000 

2007   X  319 000 

2008   X  - 4 000 

2009   X  843 000 

2010   X  626 000 

Axfood Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  852 000 

2007   X  781 000 

2008   X  737 000 

2009   X  793 000 

2010   X  862 000 

Hakon Invest Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  1 054 000 
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2007   X  1 326 000 

2008   X  170 000 

2009   X  701 000 

2010 X (284 000)    -391 000  

SwedishMatch Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  2 331 000 

2007   X  2 056 000 

2008   X  2 261 000 

2009   X  3 146 000 

2010   X  2 958 000 

Finans 

 

Atrium  

Ljungberg  Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  1 556 000  

2007   X  1 636 000 

2008 X (26 202)    -402 000 

2009 X (51 700)    187 000 

2010 X (16 900)    916 000 

Avanza Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  188 031 

2007   X  233 000 

2008   X  185 000 

2009   X  228 000 

2010 X (3 000)    271 000 

Handelsbanken Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  13 128 000 

2007   X  15 508 000 

2008 X (12 000)    12 131 000 

2009   X  10 244 000 

2010   X  11 025 000 

Lundbergs Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  6 121 000 

2007 X (569 000)    5 010 000 

2008   X  -2 025 000 

2009   X  2 119 000 

2010   X  3 941 000 

Nordnet Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006 X (1 218)    206 719 

2007   X  196 307 

2008 X (4 163)    138 061 

2009   X  203 352 

2010 X (5 400)    204 635 
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IT/ telefoni 

 

Aspiro Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006 X (35 000)    49 500 

2007 X (2 713)    7 700 

2008 X (202 398)    -206 400 

2009   X  -13 700 

2010 X (66 400)    -130 900 

Beijer Electronics Nedskrivning Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  90 986 

2007   X  60 589 

2008   X  77 178 

2009   X  40 180 

2010   X  89 487 

Conecta Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  40 257 

2007   X  68 413 

2008   X  70 277 

2009   X  46 371 

2010   X  56 034 

Ericsson Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  26 436 000 

2007   X  22 135 000 

2008   X  11 667 000 

2009   X  4 127 000 

2010   X  11 235 000 

Nolato Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  48 000 

2007   X  151 000 

2008   X  178 000 

2009   X  123 000 

2010   X  187 000 

Partnertech Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  122 616 

2007 X (9 984)    24 777 

2008 X (821)    5 191 

2009   X  -21 517 

2010   X  -19 594 

Phonera Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  3 925 

2007   X  24 594 

2008 X (6 605)    27 116 

2009   X  10 713 

2010   X  49 802 
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Sigma Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  60 700  

2007 X (50 500)    -1 800 

2008   X  38 900 

2009   X  35 100 

2010   X  40 300 

Soft Tronic Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006   X  22 181 

2007   X  37 136 

2008   X  47 300 

2009   X  26 500 

2010   X  29 000 

Tele 2 Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006 X (3 300 000)    -3 740 000 

2007 X (1 315 000)    -1 769 000 

2008 X (1 705 000)    2 433 000 

2009 X (526 000)    4 709 000 

2010   X  6 928 000 

Telia Sonera Nedskrivning  Ej nedskrivning Årets resultat 

2006 X (5 000)    19 283 000 

2007 X (10 000)    20 298 000 

2008   X  30 306 000 

2009 X (4 000)    23 562 000 

2010 X (174 000)    21 280 000 

 


