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Abstract 
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(This thesis is written in Swedish) 
 
Background: Before the introduction of the IFRS regulations (International Financial 
Reporting Standards), companies made linear impairments of their goodwill assets over a pre-
defined lifetime based on how long time the goodwill were expected to generate money to the 
company. To write down the value of the goodwill asset with equal shares each year took no 
account of the actual change in value of the goodwill asset. This resulted in that, even if there 
did not exist a depreciation in the goodwill asset, companies was forced to write down the 
value of the goodwill asset whether they wanted to or not. Problems also arose when the 
goodwill asset showed higher depreciation requirements then planed. This resulted in 
goodwill assets being depreciated to a lesser extent than necessary. Applying depreciation 
linear over time therefore leads to questioning whether the accounting is credible or not. In 
2005 the IFRS regulations were launched in Sweden and applied to all listed companies. A 
key purpose of the introduction was to try to increase the level of a fair picture regarding 
goodwill handling. This would be achieved by using annual impairment testing of the 
goodwill asset instead of applying depreciation as earlier. The goal of applying the 
impairment tests instead of depreciation was to a greater extent recognize the goodwill assets 
fair value and thus increase the rate of true and fair view of the company accounts.  
 
Aim: The purpose of this essay is to examine how recognition of goodwill changed since the 
introduction of IFRS regulations. The aim is also to gain knowledge regarding the problems 
that the introduction of these regulations resulted in. The question in this essay is: How has 
the introduction of IFRS regulations changed the accounting for goodwill? 
 
Methodology: Our empirical study includes ten companies listed on the OMX Stockholm 
Large cap which all accounts for goodwill over the period 2002-2013. Our essay is a mix 
between a qualitative and quantitative approach. We have collected data from the companies’ 
annual reports for the qualitative part. For the quantitative part we made three assumptions 
based on five existing theories. The collected data is used to analyse and draw conclusions 
regarding the three assumptions we have developed. The theories underlying the assumptions 
are: Principal-Agent Theory, Earning Management Theory, Positive Accounting Theory, 
Income Smoothing and Big Bath. 
 
Results: The results show that the percentage impairment costs for goodwill relating to 
selected companies reduce significantly over the research period. We also see that the 
proportion of goodwill in relation to total assets increases over the research period, this is a 
direct result of the reduced impairment pace. The biggest changes we see are around the years 
when the IFRS regulations were introduced. These results were corroborated by the theories 
Principal-Agent Theory, Earning Management Theory and Positive Accounting Theory. Our 
calculations find no support for theories concerning the Income smoothing and Big Bath. Our 
results indicate that the company, after the introduction of the IFRS might tend to use the new 
regulatory framework as a tool to minimize their expenses regarding goodwill and thereby 
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manipulating the accounts. The reason for this is that company managers want to present as 
good results as possible. This has been made possible with the introduction of IFRS 
regulations which purpose was to increase the level of a fair view by applying fair values. As 
the calculations of the fair value to a large extent is based on a subjective assessment from the 
company management we concluded that the new rules are probably being abused by 
managements in their quest for such large profits as possible. With these results, we can 
question if the introduction of IFRS had the intended effect to increase the level of a fair view 
in the companies accounts or if it was counterproductive. Unfortunately, we can not with 
certainty draw general conclusions because of the fact that our results and the development 
we see could possibly be affected by factors that are beyond this paper. 
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Sammanfattning 
 
Svensk titel: IFRS påverkan på goodwillredovisningen.  
Engelsk titel: IFRS impact on the accounting of goodwill 
Författare: Filiph Andersson och Marcus Hydén 
Utgivningsår: 201505 
Handledare: Titti Eliasson 
Nyckelord: IFRS, goodwill, IAS, nedskrivning 
 
Bakgrund: Före införandet av IFRS regelverket skulle företag skriva av goodwilltillgångar 
linjärt över en bestämd livslängd i enlighet med ÅRL. Att skriva av en goodwilltillgång med 
lika stora andelar varje år tog i och med planenligheten ingen hänsyn till den verkliga 
värdeförändringen hos den underliggande goodwilltillgången. Detta resulterade i att företag 
ibland även om där inte förelåg ett avskrivningsbehov tvingades till att skriva av värdet på 
goodwilltillgången. Problem uppstod även när goodwilltillgångarna uppvisade större 
avskrivningsbehov än de planenliga. Detta resulterade i att goodwilltillgångarna skrevs av i 
mindre omfattning än nödvändigt. Att tillämpa planenliga avskrivningar leder därför till att 
redovisningens grad av rättvisandebild riskerar att ifrågasättas. 2005 lanserades IFRS 
regelverket (International Financial Reporting Standards) i Sverige och gällde då samtliga 
börsnoterade företag. Ett av huvudsyftena med införandet var att försöka öka graden av 
rättvisande bild gällande goodwillhanteringen. Detta skulle uppnås genom att företag istället 
för att tillämpa planenliga avskrivningar nu skulle genomföra årliga nedskrivningsprövningar 
av samtliga goodwilltillgångar. Målet med att tillämpa nedskrivningsprövningar istället för 
planenliga avskrivningar var att till en högre grad redovisa goodwilltillgångars beräknade 
verkliga värden och på så sätt öka graden av rättvisande bild i företagens redovisning. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur redovisningen av goodwill förändrats sedan 
införandet av IFRS regelverket. Syftet är även att få kunskap rörande problematiken som 
införandet av detta regelverk medfört. Frågeställningen vi ställer oss i arbetet är: Hur har 
införandet av IFRS regelverket förändrat redovisningen av goodwill? 
 
Metod: Vår empiriska undersökning innefattar tio företag noterade på OMX Stockholm 
Large cap som alla redovisar goodwill över perioden 2002-2013. Vår uppsats är en blandning 
mellan ett kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt. Vi har samlat in data från företagens 
årsredovisningar samtidigt som vi utarbetat tre antaganden utifrån fem befintliga teorier.  
Datan vi samlat in används för att analysera och dra slutsatser gällande de antaganden vi 
arbetat fram. Teorierna som ligger till grund för antagandena är: Principal-agent teorin, 
Earning management teorin, Positiv redovisningsteori, Income smoothing och Big Bath.  
 
Resultat: Våra empiriska resultat visar på att den procentuella nedskrivningskostnaden av 
goodwill rörande valda företag minskar kraftigt över undersökningsperioden. Vi ser även att 
andelen goodwill i förhållande till totala tillgångar ökar över undersökningsperioden, detta är 
ett direkt resultat av den reducerade nedskrivningstakten. De största förändringarna ser vi runt 
åren då IFRS regelverket infördes. Dessa resultat styrks av teorierna Principal-agent teorin, 
Earning management teorin och Positiv redovisningsteori. Våra beräkningar finner inget stöd 
för teorierna gällande Income smoothing och Big Bath. Vårt resultat pekar på att företag, efter 
införandet av IFRS eventuellt tenderar till att använda det nya regelverket som ett verktyg för 
att minimera sina kostnadsposter gällande goodwill och på så sätt manipulera räkenskaperna. 
Motivet till detta är att företagsledningar vill presentera så bra resultat som möjligt. Detta har 
möjliggjorts i och med införandet av IFRS regelverket vars syfte var att öka graden av 
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rättvisande bild genom att tillämpa beräknade verkliga värden. Då beräkningarna av det 
verkliga värdet till en hög grad bygger på subjektiva bedömningar ifrån företagsledningarna 
är vår slutsats att det nya regelverket missbrukas av företagsledningar i deras jakt på så stora 
vinster som möjligt. Med dessa resultat kan vi även ifrågasätta om införandet av IFRS haft 
den avsedda effekt gällande rättvisande bild som var tänkt eller om det snarare varit 
kontraproduktivt. 
Dessvärre kan vi inte med säkerhet dra några definitiva slutsatser då våra resultat och den 
utveckling vi ser eventuellt skulle kunna vara påverkade av andra faktorer som ligger utanför 
den här uppsatsens ramar. 
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Förkortningar 
IASB - International Accounting Standards Board är en oberoende organisation som ansvarar 
för utvecklandet och godkännandet av International Financial Report Standards (IFRS) samt 
att främja och bevaka användandet av dessa standarder. 
IAS - International Accounting Standards. Redovisningsnormer som följs av internationella 
företag. 
IAS 36 – Redovisningsnormen som reglerar nedskrivningar av tillgångar i företag som följer 
IFRS 
IAS 38 – Redovisningsnormen som behandlar immateriella tillgångar 
IFRS - International Financial Reporting Standards. Det nya principbaserade regelverket för 
redovisning i internationella företag som lanserades 2005.  
IFRS 3 - Avsnitt i IFRS regelverket som behandlar företagsförvärv 
ÅRL - Årsredovisningslagen 
RR - Redovisningsrådets Rekommendation 
RR 1:00 - Koncernredovisning av goodwill 
Large cap - Large Capitalization - Nasdaq OMX Stockholms lista för bolag med börsvärde 
över en miljard SEK 
WACC - Weighted average cost of capital 
Earning management – EM 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Goodwill är ett svårtytt och komplext begrepp som saknar en klar definition. Det finns många 
studier som diskuterar och visar på att goodwill är ett problematiskt område inom 
redovisningen. Anledningen till detta är att värderingarna av goodwillposterna många gånger 
bygger på framtida förväntningar och subjektiva bedömningar av företagsledningen 
(Chalmers, Godfrey & Webster, 2011; Giuliani och Brännström, 2011; Bloom, 2009; 
Alexander och Nobes, 2013). Giuliani och Brännström (2011) delar in goodwill i tre klasser 
beroende på vad goodwillen representerar, dessa är: identifierad goodwill, oidentifierad 
goodwill och residualen. Syftet med indelningen är att skilja goodwill som är tydlig och 
definierbar mot odefinierbar goodwill. I den första klassen, identifierbar goodwill, hamnar 
tillgångar där en tydlig koppling finns mellan tillgången och dess värde. Den andra klassen, 
oidentifierad goodwill, hamnar goodwilltillgångar som inte är möjliga att detaljredovisa i 
enlighet med kraven som IFRS 3 (International Financial Reporting Standards 3) ställer. Den 
tredje klassen, residualen, består av tillgångar som helt saknar definition och förklaring om 
varifrån det kommer och är således bara ett överpris som betalas för tillgångarna. Goodwill är 
med andra ord skillnaden mellan erlagd köpeskilling och substansvärdet i den förvärvade 
tillgången. En premie som det köpande företagen anser befogad för förvärvet och som 
representerar framtida ekonomiska fördelar. Dessa värden ska i enlighet med IFRS 
regelverket årligen prövas för att se om där finns något nedskrivningsbehov av 
goodwillposterna i företaget. Ett av huvudsyftena med införandet av IFRS var att öka graden 
av rättvisande bild i företagens redovisningar.  
 
IFRS är ett internationellt principbaserat regelverk som sedan januari 2005 gäller för alla 
noterade aktiebolag i Sverige. En av de största förändringarna som införandet av IFRS 
resulterade i var hur hanteringen av goodwill skulle gå till. IFRS ansåg att det tidigare 
systemet som förespråkade linjära och planenliga avskrivningar av goodwill inte återspeglade 
värdet av tillgångarna på ett tillräckligt tillfredsställande sätt. Detta då värdet på 
goodwilltillgångar varierar mycket över tid eftersom de grundas på framtida kassaflöden som 
är av osäker karaktär. Anledningen till denna osäkerhet är att framtida kassaflöden baseras på 
prognoser och uppskattningar vilka av sin egen natur är svåra att beräkna på ett tillförlitligt 
sätt. Lösningen blev att företagen i enlighet med IFRS regelverket skulle göra en årlig 
nedskrivningsprövning för att se om där finns behov av en nedskrivning. Enligt IAS 36 skulle 
dessa årliga nedskrivningsprövningar bättre återspegla det beräknade verkliga värdet av 
goodwillen. Detta då tillgångarna värderas kontinuerligt i och med införandet av IFRS. 
(Chalmers et. al 2011; Bloom, 2009).  
 

1.2 Problemdiskussion 
Anledningen till att goodwill är ett komplext område inom redovisningen är enligt Giuliani 
och Brännström (2011) på grund av att värderingen av goodwilltillgångar bygger på 
subjektiva bedömningar ifrån företagsledningen. De menar vidare på att den teoretiska 
definitionen av hur nedskrivningsprövningen av goodwill skall göras och hur den används i 
praktiken skiljer sig åt. Den höga graden av subjektivitet rörande goodwillvärderingen gör det 
till ett ständigt omdiskuterat och aktuellt område inom redovisningen (Chalmers, Godfrey & 
Webster, 2011; Giuliani och Brännström, 2011; Bloom, 2009). 
 



	   5	  

Anledningen till att det inte finns en klar och tydlig förklaring till hur hanteringen av goodwill 
skall ske i praktiken beror enligt Giuliani och Brännström (2011) på att bedömningarna och 
värderingarna av goodwilltillgångarna är unika för varje företag.  Där uppstår således en lucka 
i hur företag ska applicera de teoretiska kraven ifrån IFRS i praktiken. Denna problematik i 
kombination med att det bygger på subjektiva bedömningar ifrån företagsledningarna skapar 
utrymme för att göra tolkningar och dra egna slutsatser gällande goodwilltillgångens 
värdering, samt hur eventuella nedskrivningar av tillgången ska hanteras i redovisningen 
(Giuliani och Brännström, 2011; Bloom, 2009).  
 
Redovisning har som syfte att ge en tydlig och rättvisande bild av företagets finansiella 
ställning. Eftersom goodwillredovisningen sedan införandet av IFRS till större grad baseras 
på subjektiva bedömningar riskerar definitionen av redovisning, som syftar till att återge en 
rättvis bild av företagens finansiella ställning, att försämras om företagsledningar väljer att 
utnyttja dessa subjektiva bedömningar gällande goodwilltillgångens värde för att sko sig 
själva (Alexander och Nobes, 2013).  
 
Innan införandet av IFRS standarden skulle det förvärvande företaget skriva av goodwill 
planenligt över en bestämd tid med anskaffningsvärdet som utgångspunkt. Alexander och 
Nobes (2013) beskriver skillnaden efter införandet av IFRS att det nu ska göras en årlig 
nedskrivningsprövning för att se om där finns ett behov av att justera goodwilltillgångens 
värde. Syftet med införandet var att åskådliggöra hanteringen av goodwill på ett mer 
tillförlitligt sätt. Tanken var att detta skulle ge en mer rättvis bild av företagens tillgångsposter 
i redovisningen. Detta då de använder sig av beräknade verkliga värden istället för historiska 
värden.  
 
Giuliani och Brännström (2011) skriver att värderingsberäkningarna tar med faktorer som 
förväntade framtida kassaflöden och prognoser. Dessa faktorer är av stor osäkerhet och av 
lättmanipulerad karaktär då det innefattar mycket osäkerhet gällande framtiden. Detta i 
kombination med att IFRS regelverket ger utrymme för egna tolkningar rörande dessa frågor 
gör det relativt enkelt att manipulera räkenskaperna för att uppnå önskade resultat. Detta sker 
genom att justera kostnadsposten goodwill i resultaträkningen. (Giuliani och Brännström, 
2011). 
 
En omdiskuterad följdverkan av implementeringen av nedskrivningsprövningar är huruvida 
företagsledningar utnyttjar den subjektiva bedömningen av tillgångens värde för att sko sig 
själva istället för att redovisa en korrekt bild av företagets räkenskaper som var grundtanken 
med införandet av IFRS (Bloom, 2009). Om företagsledningen i fråga skulle skriva ned en 
goodwilltillgångs värde kommer det i sin tur leda till att kostnadsposten för goodwill blir 
större vilket påverkar resultatet negativt. Har företagsledningen prestationsbaserad lön eller 
andra incitamentshöjande förmåner som grundar sig på företagets finansiella prestationer 
tenderar det till en ökad försiktighet vid nedskrivningsprövningarna (Ramana och Watts, 
2012).  
 
Generellt sätt spelar cheferna i ett företag en viktig roll när det kommer till upprättandet av en 
redovisning.  Detta då de är ytterst ansvariga för vad som publiceras och offentliggörs. 
Cheferna tillsätts av styrelsen som i sin tur är utsedd av ägarna med syfte att representera 
dem. Styrelsen sätter även upp målresultat för företaget och beslutar om eventuella bonusar 
och andra förmåner om önskade resultat uppnås (Ramana och Watts, 2012). 
Prestationsbaserade ersättningar ger enligt Jensen och Meckling (1976) cheferna ett 
incitament till att minimera kostnadsposterna i resultaträkningen då de vill maximera sin 
egennytta. Detta tankesätt utgör grunden för det agentteoretiska perspektivet som menar på att 
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det finns en intressekonflikt mellan företagets ägare och dess ledning. Detta i kombination 
med en ökad grad av subjektivitet gällande goodwillhantering i och med införandet av IFRS 
skulle kunna leda till att goodwill utnyttjas som ett verktyg för att åstadkomma önskade 
resultat.  
 
Vårt arbete kommer fokusera på problematiken kring goodwillhanteringen och hur dessa 
tillgångar skrivs ned i enlighet med IAS 36 standarden. Det finns många uppsatser som 
behandlar goodwill och dess problematik sedan införandet av IFRS. Dock finner vi inte 
uppsatser som behandlar det vi valt att belysa d.v.s. både tiden före och efter införandet av 
IFRS med fokus på förändringen över tid i samma studie. Vidare har vi valt ett längre 
tidsspann och antalet företag vi undersöker är fler än vad andra arbeten undersöker. Det blir 
således en relativt omfattande studie. Den kunskapslucka vi fyller är att ge en allmän översikt 
i förändringen gällande nedskrivningstendenserna hos företagen på Large cap som innehar de 
största goodwillposterna samt ge möjliga förklaringar till vad förändringen skulle kunna bero 
på. Detta gör vi genom att presentera relevanta teorier inom området.  
 

1.3 Problemformulering 
 
Problemdiskussionen leder in oss på uppsatsens frågeställning: 
 
-Hur har införandet av IFRS regelverket förändrat redovisningen av goodwill? 

1.4 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur redovisningen av goodwill förändrats sedan 
införandet av IFRS regelverket. Syftet är även att få kunskap rörande problematiken som 
införandet av detta regelverk medfört.  
 

1.5 Uppsatsens bidrag 
Vår uppsats kommer belysa de vanligaste förekommande teorierna som finns 
gällande resultatmanipulering samt hur dessa aktualiseras då regelverket gällande 
goodwillhantering förändras. Vidare kommer vår uppsats bidra med att öka den allmänna 
kunskapen inom redovisningsområdet goodwill och dess problematik. Vi gör detta genom att 
visa på hur utvecklingen gällande nedskrivning av goodwill förändrats sedan införandet av 
IFRS samt ge en möjlig förklaring till varför förändringen ser ut så som den gör. 
 
Relevansen för vår uppsats motiveras av att goodwill ständigt är ett diskuterat ämne inom 
redovisningen. Dessutom undersöker vi företag som redovisar en hög andel goodwill i 
relation till totala tillgångar. Med andra ord är goodwill en stor och betydande post i 
balansräkningen hos de undersökta företagen. Kombinationen mellan företag med höga 
andelar goodwill och att redovisningen av goodwill sedan införandet av IFRS bygger på 
subjektiva bedömningar gör uppsatsen intressant och relevant enligt oss.  
 
Uppsatsen ger en överblick över förändringen gällande goodwillredovisningen samt vad som 
skulle kunna ligga bakom denna förändring. Vi ser att framtida forskning skulle kunna bygga 
på vår uppsats genom att gå ett steg längre och göra kvalitativa intervjuer med ansvariga 
revisorer och företagsledningar hos företagen. Syftet skulle då kunna vara att försöka belysa 
hur dessa intressenter uppfattar förändringen gällande goodwillhanteringen sedan införandet 
av IFRS.  
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2. Teoretiska referensramen 
Detta kapitel tar upp och behandlar teorier som är relevanta för vår uppsats. Till en början 
presenterar vi en modell som kommer ligga som grund för resten av teoriavsnittet. Modellen 
visar hur teorierna hänger ihop i vår uppsats. Vidare i kapitlet förklaras 
försiktighetsprincipen och hur goodwill enligt denna princip behandlades innan införandet av 
IFRS. Vidare beskriver vi sedan hur IFRS behandlar begreppet tillgång samt principerna 
kring goodwillredovisning. Sedan följer olika teorier i form av Earnings management, 
Principle-agent teorin och Positiv redovisningsteori, Income Smoothing samt Big Bath. 

2.1 Inledning till den teoretiska referensramen 
 

 
Modell 1: Teorimodell (egenkonstruerad modell) 

Modellen ovan visar hur redovisningen av goodwill såg ut innan och efter införandet av IFRS 
samt de möjliga konsekvenser som kan uppstå till följd av den redovisningsfrihet som 
införandet av IFRS resulterade i. Innan införandet av IFRS skulle företagen bestämma en 
livslängd, max 20 år, på sin förvärvade goodwilltillgång för att sedan skriva av denna 
goodwilltillgång linjärt över den beräknade livslängden, detta i enlighet med ÅRL. IFRS 
infördes då detta sätt att hantera goodwill inte ansågs tillfredsställande. Med andra ord tog 
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inte en linjär avskrivning hänsyn till förändringar i goodwilltillgångens värde. Företagen var 
tvingade till att skriva ned goodwilltillgångens värde linjärt varje år trots att det inte alltid 
förelåg en motsvarande värdeminskning i goodwilltillgångens beräknade verkliga värde.  
 
Syftet med införandet av IFRS var just att ta hänsyn till värdeförändringarna i 
goodwilltillgången på ett bättre sätt och på så sätt uppnå en högre grad av rättvisande bild. 
Införandet ledde till att företagen nu skulle göra årlig nedskrivningsprövning av goodwillens 
värde eller mer frekvent om det förelåg indikationer på ytterligare värdeförändringar mellan 
tiderna för nedskrivningsprövningarna (Chalmers et. al 2011; Bloom, 2009). Med andra ord 
var inte företagen tvingade till att skriva ned goodwilltillgångens värde varje år utan skulle 
årligen pröva för att bedöma huruvida där fanns ett nedskrivningsbehov eller inte. Detta leder 
till att utrymmet för att göra opportunistiska tolkningar ökar i samma takt som graden av 
redovisningsfrihet (Ramana och Watts, 2012; Giuliani och Brännström, 2011).  
 
Värderingen av goodwill bygger på en nuvärdesberäkning av tillgångens förväntade framtida 
kassaflöden. Nuvärdesberäkningen sker med hjälp av en diskonteringsränta som bestäms av 
företaget själv. Diskonteringsräntan bygger på en rad olika faktorer som t.ex. prognoser och 
förväntningar. Dessa faktorer är av väldigt stor osäkerhet samtidigt som dem bygger på en 
hög grad av subjektivitet. Detta gör det relativt enkelt för företagen om dem så vill att med 
små justeringar få stor påverkan på både värdet hos goodwilltillgångarna samt kostnadsposten 
för goodwill (Bloom, 2009; Marton, Lumsden, Lundqvist, Pettersen & Rimmel, 2010). 
 
Företagen kan välja att skriva ned goodwilltillgångens värde till det beräknade verkliga 
värdet. Alltså det värdet som goodwilltillgången har efter en sund och korrekt 
nedskrivningsprövning, utan att manipulera räkenskaperna för att maximera sin egennytta. Att 
redovisa det beräknade verkliga värdet skulle uppfylla syftet med IFRS som skulle bidra till 
en mer rättvisande bild av goodwilltillgången (Chalmers et. al 2011; Bloom, 2009; Marton et. 
Al 2010). Som modellen ovan visar finns det en rad teorier som förklarar varför det skulle 
kunna finnas ett incitament till att förvränga redovisningen. Dessa incitament omsätts enklare 
till handling då det nu föreligger en högre grad av subjektivitet i bedömningen. Teorierna vi 
väljer att behandla är Principle-agent teorin, Positiv redovisningsteori, Earning management, 
Income smoothing och Big Bath. Med hjälp av teorierna arbetade vi fram tre antaganden som 
senare kommer behandlas i analysen. Antagandena som vi ställt upp är härledda utifrån fyra 
olika teorier som modellen nedan visar på.  

 
Modell 2 – Härledning av antagandena (egenkonstruerad modell) 

Principle-agent teorin bygger på att det finns intressekonflikter mellan ägare och chefer 
(Bartov, Givoly och Hayn 2002; Jensen och Meckling, 1976). Dessa chefer, som besitter 
makt, använder denna makt för att sko sig själva. Denna teori leder till vårt första antagande: 
 
A:1 Den genomsnittliga procentuella nedskrivningskostnaden av goodwill har minskat sedan 
införandet av IFRS 
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Positiv redovisningsteori och Earning management grundar sig på att företagsledningen 
kommer att använda alla tillåtna medel för att maximera företagets resultat (Jordan och Clark, 
2007; Deegan & Unerman, 2011). Det nya regelverket gällande goodwill bidrar således med 
ytterligare ett verktyg för dessa att maximera företagens vinst. Anledningen är att detta 
beteende gynnar dem själva då deras ersättning många gånger baseras på företagets resultat 
(Ramana och Watts, 2012). Detta bör därför resultera i att andelen goodwill i förhållande till 
totala tillgångar ökar som ett resultat av försiktighet gällande nedskrivningsstorleken. Detta 
leder oss till uppsatsens andra antagande: 
 
A:2 Andelen Goodwill i förhållande till totala tillgångar har ökat sedan införandet av IFRS. 
 
Income Smoothing innebär att företagsledningar väljer att jämna ut resultatet för att uppvisa 
stabilitet i företagets resultatutveckling över tid. Anledningen är att företag med stabila och 
jämna resultat enligt Kirshenheiter och Melemad (2002) värderas med en premie. Detta leder 
oss in på uppsatsens sista antagande:  
 
A:3 Det finns ett positivt samband mellan företagens resultat och nedskrivningar av 
goodwilltillgångens värde 
 

2.2 Principer, definitioner och standarder 

2.2.1 Rättvisande bild  
En av grundprinciperna inom redovisning är att den ska ge en rättvisande bild av ett företags 
räkenskaper. Enligt ÅRL 2:3 (1995:1554) ska ett företags resultaträkning, balansräkning och 
noter återspegla företagets finansiella ställning på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Om det 
behövs för att ge en rättvisande bild ska även tilläggsupplysningar lämnas (Van Hulle, 1997). 
Om principen gällande rättvisande bild av någon anledning frångås ska upplysning om detta 
samt skälen för avvikelse lämnas i en not enligt lag (1999:1112).  
 

2.2.2 IASB och IFRS  
International Accounting Standard Board (IASB) är en oberoende organisation som ansvarar 
för utvecklandet och godkännandet av International Financial Report Standards (IFRS) samt 
att främja och bevaka användandet av dessa standarder. IASB grundades år 2001 och avsikten 
var att den skulle ersätta föregångaren International Accounting Standard Committee (IASC). 
IFRS standarderna är utvecklade av IASB. Huvudsyftet med införandet av IFRS var att 
harmonisera redovisningen världen över genom att utforma ett globalt regelverk av hög 
kvalitet som skulle bidra till att jämförbarheten och tillförlitligheten över de internationella 
gränserna ökade. Behovet av en sådan standard har gradvis ökat i takt med den allt mer 
omfattande globaliseringen av vårt moderna samhälle. IFRS Standarderna lanserades för 
första gången 2005 och gällde då för medlemsländerna i europeiska unionen. Avsnitten i 
IFRS som är intressanta för vår uppsats är framförallt IFRS 3 som behandlar rörelseförvärv 
samt IAS 36 och IAS 38 som beskriver hur hanteringen av goodwill och immateriella 
tillgångar samt hur dess nedskrivningar ska gå till (McGregor, 2012; Marton et. al., 2010). 

2.2.3 Tillgång och skuld enligt IFRS 
Enligt IFRS är en tillgång en resurs i företaget som tillkommit som ett resultat av en tidigare 
investering. Tillgången förväntas även generera framtida ekonomiska fördelar till företaget 
över dess livslängd. Immateriella tillgångar definieras i IAS 38 som tillgångar som saknar 
fysisk form (Alexander och Nobes 2013). IAS 38 beskriver att en immateriell tillgång måste 
stå under företagets kontroll samt att ska vara identifierbar. En immteriell tillgång ska precis 
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som en materiell tillgång även generera framtida ekonomiska fördelar till företaget. 
Skillnaden mellan immateriella tillgångar och goodwill är att de immateriella tillgångarna är 
identifierbara vilket goodwilltillgångar inte är (Alexander & Nobes 2013; Marton et. al., 
2010; Bloom, 2009). 

2.2.4 Rörelseförvärv enligt IFRS 3  
IFRS 3 är den standard inom IFRS som behandlar rörelseförvärv. IFRS 3 har som syfte att 
bidra till en ökad jämförbarhet och tillförlitlighet i den information som förmedlas från 
företaget till intressenter på marknaden gällande rörelseförvärv (Marton et. al., 2010). IFRS 3 
ställer upp en rad krav och principer på hur företag ska redovisa tillgångar som förvärvats 
samt hur dessa ska hanteras gällande värdering och redovisning. Detta gäller både för 
identifierbara tillgångar och oidentifierade tillgångar i form av goodwill. IFRS 3, p.1 
Beskriver hur goodwill ska värderas och redovisas samt vilka övriga upplysningar som ska 
lämnas för att säkerställa en korrekt och tillförlitligt redovisning (Alexander & Nobes 2013). 
Enligt IFRS 3 är goodwill en tillgång som förväntas generera framtida ekonomiska fördelar 
för företaget. Dessa ekonomiska fördelar förväntas komma från andra tillgångar som är 
identifierade i företagsförvärvet (Alexander & Nobes 2013). Skillnaden är att 
goodwilltillgångar inte är enskilt identifierade och separat redovisade. Förvärv av ett annat 
företag ska redovisas genom att det förvärvande företaget använder sig av förvärvsmetoden i 
enlighet med IFRS 3. Denna tillämpning kräver värdering och redovisning av både de 
identifierbara tillgångarna och de övertagna skulderna. Kravet gäller även att redovisningen 
av goodwill, som består av skillnaden mellan köpeskillingen minus nettot av de identifierbara 
tillgångarna och de övertagna skulderna, ska vara värderade till ett beräknat verkligt värde 
(Marton et al., 2010). 

2.2.5 Nedskrivning av tillgångar enligt IAS 36  
IAS 36 normen används till att beskriva tillvägagångssättet för företaget vid den årliga 
nedskrivningsprövningen där företaget ser om det finns något behov av att skriva ned 
tillgångens värde eller inte (IAS 36 p.10). När det finns indikationer på att goodwillens värde 
har förändrats ska det i enlighet med IAS 36 p.8 ske en nedskrivningsprövning av denna 
tillgång. Enligt Marton et al. (2010) samt IAS 36 p.1 ska en tillgång skrivas ned om 
återvinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet. Återvinningsvärdet utgörs i normala fall 
av det högsta värdet av det företaget hade erhållit vid en försäljning av tillgången minus 
eventuella försäljningskostnader och nuvärdet av alla framtida kassaflöden härledda till 
tillgången. När det gäller nuvärdesberäkningen av de framtida kassaflöden som tillgången bör 
generera är det således upp till företaget att göra denna bedömning och bestämma 
diskonteringsräntan (Marton et al., 2010). Detta medför att företagsledningar har möjligheten 
att agera i egenintresse och införa medvetna mätfel för att påverka räkenskaperna för egen 
vinning. Mätfelen är svåra att kontrollera då det bygger på subjektiva bedömningar ifrån 
företagsledningen vilket leder till att tillförlitligheten och relevansen i det redovisade 
materialet riskerar minska (Marton et al., 2010). I IAS p.33 återfinns det bestämmelser för hur 
beräkningen och uppskattningen av framtida ekonomiska fördelar ska gå till. Dessa 
uppskattningar bör bygga på sunda och befogade antaganden som visar och återger vad 
ledningen har för prognoser av den resterande nyttjandeperioden gällande den ekonomiska 
situationen (IAS 36 p.33). Enligt IAS p.40 ska uppskattningen av framtida kassaflöden och 
diskonteringssatsen baseras på rimliga förväntningar som ska återspegla företagsledningens 
bedömning av de ekonomiska förhållandena. Diskonteringsräntan ska i enlighet med IFRS 
motiveras och återges i de finansiella rapporterna. Den ska anges före skatt och återspegla 
rådande marknadsmässiga förhållanden. (IFRS IAS 36 Nedskrivningar, 2012)  
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Faktorer som ska vägas in är hur stora de prognostiserade framtida kassaflödena är och dess 
variation över tid. Även hur stor risken och osäkerheten är i tillgången samt förändringar i 
pengars tidsvärde rensat för inflation ska vägas in. När företag ska estimera sin 
diskonteringsränta tar dem även hänsyn till företagets vägda kapitalkostnad som tagits fram 
genom att beräkna företagets WACC. Marton et al. (2010) menar på att bedömningen av en 
tillgångs värdeminskning är subjektiv och framförallt bedömningen av goodwillens beräknade 
verkliga värde är problematisk efter införandet av IAS 36. Vidare menar Marton et al. (2010) 
att en nedskrivning av värdet på en tillgång enligt IFRS syftar till att ge en rättvis bild av 
företagets räkenskaper som möjligt då redovisningen av tillgångarna sker till beräknat verkligt 
värden. 
 
Företag följde tidigare RR 1:00 som förespråkade en planenlig och linjär avskrivning på alla 
goodwilltillgångar. Detta skedde över maximalt 20 år. IAS 36 p. 23 öppnar upp för företag att 
själva justera storleken på nedskrivningen av goodwilltillgångarna. Enligt Marton et al. 
(2010); Giuliani & Brännström (2011) och Alexander & Nobes (2013) skulle det kunna leda 
till att företagsledningar utnyttjar detta för att gynna sig själva. Detta har bidragit till en stor 
debatt inom området huruvida det nya regelverket är lämpligt eller inte. Marton et al. (2010) 
menar vidare på att metodens lämplighet har ifrågasatts av dess motståndare som menar på att 
redovisningens användbarhet för intressenter har minskat då den enligt dem bygger på 
partiska och felaktiga värderingar som är väldigt svåra att härleda och kontrollera.  
 
Efter det att en nedskrivning av goodwill ägt rum får värdet på nedskrivningen aldrig återföras 
(Marton et., al 2010; Bloom, 2009). Anledningen är enligt IAS 38 att internt upparbetad 
goodwill inte får redovisas som en tillgång vilket en återföring skulle klassificeras som 
(Bloom, 2009). Om återföring skulle ske skulle det inte gå att särskilja förvärvad goodwill 
med upparbetad goodwill. Detta är enligt Marton et al. (2010)  huvudanledningen till att 
företag är försiktiga med att skriva ned värdet på goodwill för tidigt och på detta sätt undvika 
att företaget eventuellt sätt skulle bli för lågt värderat i framtiden (Marton et al., 2010). 

2.2.6 Immateriella tillgångar enligt IAS 38 
Kravet på immateriella tillgångar är precis som en fysisk tillgång att de måste vara 
identifierbara, vara under kontroll av företaget samt förväntas generera framtida ekonomiska 
fördelar för att kunna tas upp i redovisningen (Bloom, 2009; Marton et. al., 2010). Skillnaden 
mot en vanlig tillgång är att en immateriell tillgång är icke-monetär och saknar fysiska 
attribut. Svårigheten är att göra en objektiv bedömning av värdet på en immateriell tillgång 
och således även svårt att enligt IAS 36 förutse de framtida ekonomiska fördelarna som 
förväntas genereras från den immateriella tillgången (Marton et al., 2010; Bloom, 2009). 
Vidare är det svårt att bedöma värdet för en immateriell tillgång vid ett rörelseförvärv då 
anskaffningsvärdet gäller för hela förvärvet. Detta då det är svårt att fastställa och härleda 
immateriella tillgångars verkliga värde på ett tillförlitligt och korrekt sätt. I jämförelse är 
anskaffningsvärdet vid enskilda förvärv av immateriella tillgångar det verkliga värdet på 
tillgången (Marton et al., 2010). Vid förvärv av en immateriell tillgång får denna tillgång 
antingen en bestämbar eller en obestämbar nyttjandeperiod beroende på dess natur. Då en 
tillgång har en obestämbar nyttjandeperiod tillämpas IAS 36 med årliga 
nedskrivningsprövningar där ledningen i fråga gör en subjektiv bedömning av värdet på 
tillgången, syfte är precis som med goodwill att ständigt ha en uppdaterad och aktuell 
värdering på tillgången i balansräkningen. En immateriell tillgång som vid förvärv får en 
bestämd nyttjandeperiod kommer skrivas av systematiskt över denna period (Marton et al., 
2010; Bloom, 2009). 
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2.2.7 Goodwill enligt IFRS 
Goodwill uppstår enbart vid ett förvärv och är skillnaden mellan erlagd köpeskillingen och 
förvärvets identifierbara tillgångars nettovärde. Finns det ingen skillnad så uppstår ingen 
goodwill. Denna premie, över- eller underpris, som betalas klassas som goodwill (Pashang & 
Fihn, 2011; IFRS 3 p.32). Positiv goodwill uppstår när köpeskillingen för förvärvet är större 
än de förvärvade nettotillgångarna. Enligt IFRS 3 representerar denna post framtida 
ekonomiska fördelar som väntas uppkomma från de andra tillgångarna identifierade i 
rörelseförvärvet. Dessa tillgångar tas upp som en tillgång i balansräkningen i enlighet med 
IAS 36 p.81 som säger att goodwill som uppkommer vid förvärv är en tillgång som ska 
representera framtida fördelar rent ekonomiskt för det förvärvande företaget. Till skillnad från 
materiella och immateriella tillgångar går goodwill inte att identifiera, goodwillen blir således 
en residual (Giuliani och Brännström, 2011). Goodwill definieras ändå som en immateriell 
tillgång i enlighet med IAS 38 och behandlas därför i enlighet med IAS 36 regelverket som 
kräver att goodwill posten årligen genomgår en nedskrivningsprövning för att fastställa 
behovet av nedskrivning. Goodwillposten ska även testas för nedskrivning då det finns 
indikationer på att värdet av goodwillen har sjunkit. Nedskrivningsbehovet uppstår således då 
återvinningsvärdet av goodwillen är lägre än det bokförda värdet och redovisas som en 
kostnad i resultaträkningen. Goodwill som en gång skrivits ned får aldrig återföras, detta 
gäller även om där finns indikationer på att det beräknade verkliga värdet är högre än det 
bokförda värdet (Bloom, 2009). 
 
Detta ska jämföras med det tidigare regelverket som förespråkade planenliga avskrivningar på 
goodwillposterna, Detta i enlighet med försiktighetsprincipen. Negativ goodwill redovisas 
som en vinst vid förvärvet (Marton et al., 2010). Då vår uppsats inte kommer fokusera på 
denna typ av goodwill kommer vi inte fortsättningsvis diskutera negativ goodwill mer än att 
konstatera att möjligheten finns vid ett förvärv.  

2.3 Redovisningsteorier och härledning av antaganden 

2.3.1 Principle-agent theory 
Denna teori bygger på separation mellan ägande och kontroll av ett företag. Ägarna av 
företaget anlitar vanligtvis en agent för att på ägarnas bekostnad förvalta företagets kapital på 
bästa sätt (Jensen & Meckling, 1976). Separation av ägande och kontroll kan leda till stora 
problem i företagets organisation. Den främsta anledningen till detta är att ägarnas och 
agentens egenintressen skiljer sig åt d.v.s. det råder intressemotsättningar (Bartov et al., 
2002). Utgångspunkten är att både ägarna och agenten vill maximera sin egennytta. 
Aktieägarna vill ju givetvis ha så bra avkastning på sitt kapital som möjligt samtidigt som den 
valda agenten, oftast verkställande direktör vill maximera sin avkastning som ofta baseras på 
företagens resultat. Detta leder till en ‘conflict of interest’ då företagets aktieägares främsta 
intresse är en tilltagande och samtidigt hållbar resultatutveckling över tid. Detta då det skapar 
maximalt värde över tid. Detta kan jämföras med företagsledningen vars främsta mål precis 
som ägarnas är att skapa vinster, dock skiljer sig tidshorisonten åt då företagsledningar 
tenderar till att ha kortare tidsperspektiv jämfört med ägarna. Vilket enligt Jensen och 
Meckling (1976) leder till att företagsledningar använder redovisnings teknikaliteter som t.ex. 
goodwillhantering för att på kort sikt maximera vinsterna. Detta kan vara på bekostnad av den 
långsiktiga resultatutvecklingen. För att komma till rätta med problemet måste ägarna 
övervaka agenten för att säkerställa att agenten handlar i ägarnas intresse. Denna metod är 
inte särskilt praktiskt då detta både är resurskrävande och förtroende inskränkande. (Jensen & 
Meckling, 1976).  
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En annan lösning på detta problem är att försöka förändra agentens intresse med syfte att göra 
det mer likt ägarnas intresse. Detta är en vanligt förekommande metod och sker genom 
ekonomiska incitamentsprogram som är korrelerade med företagets utveckling på längre sikt. 
På detta sätt maximerar agenten sin egennytta samtidigt som den maximerar ägarnas nytta 
(Williamson, 1975). Motsatsen till Principle-agent teorin är Stewardship teorin som menar på 
att ledningen agerar på ett ansvarstagande och korrekt sätt med målsättningen att maximera 
ägarnas nytta, detta trots att där inte finns några utstående incitamentsprogram (Davis, 
Schoorman och Donaldson, 1997). Utifrån vad Principle-agent teorin säger om 
incitamentsprogram vill vi undersöka huruvida nedskrivningskostnaden av goodwill har 
minskat sedan införandet av IFRS. Detta ger således uppsatsens första antagande: 
 
A:1 Den genomsnittliga procentuella nedskrivningskostnaden av goodwill har minskat sedan 
införandet av IFRS. 

2.3.2 Positiv redovisningsteori 
Principle-agent teorin är fundamental och beskriver hur olika aktörer agerar på olika sätt 
beroende på vilken situation som uppstått. Denna teori ligger även till grund för positiv 
redovisningsteori. Teorin förklarar hur redovisningen kan gå till ur ett teoretiskt perspektiv 
samt hur olika deltagare agerar på olika sätt beroende på situation. Teorin bygger på att den 
verkställande direktören och den övriga ledningen har någon form av incitamentsprogram. 
Precis som i Principle-agent teorin antas här att alla rationella individer agerar utifrån vad som 
är bäst för dem själva. Då IFRS är ett principbaserat regelverk kan detta leda till att det 
uppstår situationer där individer agerar opportunistiskt inom ramen för vad som är tillåtet 
inom redovisningen. Detta resulterar i att verksamhetens räkenskaper kan ge en förvrängd och 
skev bild av företagets ekonomiska ställning då agenten strävar efter att maximera sin 
egennytta. (Deegan & Unerman, 2011).  
 
Enligt Watts och Zimmerman (1986) bygger det mesta gällande positiv redovisningsteori på 
någon av, eller en kombination av tre hypoteser. Hypoteserna försöker förklara och förutse 
det generella handlandet hos en företagsledning gällande val av redovisningsstrategi i olika 
situationer. Hypoteserna förklarar valet av redovisningsstrategi om: a) företaget är utsatt för 
politisk påverkan, b) företaget har incitamentsprogram som belönar företagsledningen eller c) 
huruvida företagsledningen agerar vid en hög skuldsättningsgrad. Enligt Positiv 
redovisningsteori kommer företagsledningen att välja en redovisningsstrategi som ökar den 
redovisade vinsten när det finns bonusavtal som baseras på företagets redovisade vinst 
och/eller när det råder en hög skuldsättningsgrad i företaget. Det motsatta gäller om företaget 
är utsatt för en hög grad av politisk påverkan. En påverkan som är korrelerad med storleken 
på den redovisade vinsten (Watts & Zimmerman, 1986; Deegan & Unerman, 2011). Utifrån 
teorin gällande positiv redovisningsteori använder företagsledningar möjligheten att agera 
opportunistiskt, inom ramen för IFRS redovisningsprinciper. Syftet är att på detta sätt 
redovisa ett högre resultat och därmed maximera sin egennytta. 

2.3.3 Earnings management 
Bartov et. al (2002) definierar Earnings management som en situation där ledningen avsiktligt 
väljer att påverka och vinkla information som lämnas till marknaden istället för att ge en 
rättvisande bild gällande den ekonomiska ställningen i företaget. Detta leder till att 
tillförlitligheten och kvaliteten i det presenterade materialet försämras, vilket resulterar i att 
materialets värde som beslutsunderlag sjunker. Syftet med Earning management är att 
påverka resultatet i en speciell riktning för att på något sätt maximera egennyttan. Detta 
möjliggörs då det finns en rad legitimt flexibla principbaserade redovisningsregler inom IFRS 
regelverket att tillgå för att påverka räkenskaperna i en önskad riktning. Framförallt 
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övergången från avskrivning till nedskrivning gällande goodwill har möjliggjort detta. Det här 
fenomenet är många gånger svårt att skilja ifrån bedrägeri eller olaglig manipulation (Bartov 
et al., 2002; Jordan & Clark, 2007).  
 
Enligt Jordan och Clark (2007) finns det främst två huvudsakliga skäl för företagsledningen 
att använda sig av Earning management. Den första gäller den interna relationen mellan 
företagets ägare och dess företagsledning. Här vill företagsledningen i rollen som agent 
uppfylla sina förpliktelser mot ägarna som de representerar, detta genom att leverera bra 
resultat i enlighet med förväntningarna. Den andra är externt inriktad och syftar till att 
uppfylla förväntningar och prognoser gjorda av externa parter. Detta väntas leda till en högre 
värdering av företaget som i sin tur leder till ett högre pris på företagets aktie. Vanligtvis har 
företagsledningen någon form av prestationsbaserad ersättning där aktiepriset utgöt grunden. 
Detta är enligt Jensen och Meckling (1976) ett incitament för ledningen att infria 
förväntningarna på företaget då det gynnar dem själva vilket är i enlighet med Principle-agent 
teorin. 
 
Enligt Jordan och Clark (2007) är förekomsten av Earning management större i företag där 
uppskattningar och subjektiva bedömningar till större grad måste göras av företagsledningen. 
Enligt Pajunen & Saastamoinen (2013) kan redovisning av goodwill enligt IFRS standarder 
utgöra ett verktyg som används för att manipulera räkenskaperna. Detta visar Pajunen & 
Saastamoinen (2013) genom sin studie där resultaten visar på att en VD så långt som det är 
möjligt väljer att inte skriva ned goodwill då det riskerar att försämra företagsledningens 
position i företaget. Studien visar också på att den generella uppfattningen bland revisorer är 
att införandet av IFRS har ökat möjligheterna för resultatmanipulation då graden av 
subjektivitet i bedömningar har ökat. Detta gäller främst goodwillhanteringen som enligt 
studien undviks i så stor utsträckning som möjligt av företagsledningen. Även Positiv 
redovisningsteori visar på att goodwillnedskrivningar undviks i så stor utsträckning som 
möjligt om företagsledningen har ett incitamentsprogram som gynnar dem (Deegan & 
Unerman, 2011). Detta leder till att de ackumulerade goodwillposterna i förhållande till totala 
tillgångar borde öka givet att förvärvstakten av goodwill är konstant (Jordan & Clark, 2007). 
Teorierna kring Earning management och Positiv redovisningsteori leder in oss på uppsatsens 
andra antagande: 
 
A:2 Andelen Goodwill i förhållande till totala tillgångar har ökat sedan införandet av IFRS. 

2.3.4 Income smoothing och Big Bath 
Enligt Beidleman (1973) innebär Income smoothing att företagsledningen avsiktligt väljer att 
jämna ut företagets resultat. Detta sker genom att öka kostnadssidan t.ex. genom extra 
nedskrivningar av goodwill under år då företaget presterar bra. Goodwill är enligt Francis, 
Hanna & Vincent (1996) ett optimalt verktyg för Income smoothing. Detta då 
nedskrivningsreglerna erbjuder en högre grad av frihet för företagsledningen som ett resultat 
av att IFRS standarderna infördes. Syftet med detta handlande är att sänka resultatet då 
resultatet är bättre än förväntningarna. Motsatsen sker då resultatet är lägre än förväntat. 
Enligt Swanson (2007) används även tidigare- och senareläggning av intäkter respektive 
kostnader i syfte att uppnå ett jämnare resultat. Denna företeelse förknippas ofta med en 
önskan att undvika stora variationer i resultaten. Anledningen till att företagsledningen gör 
detta är att de vill åstadkomma en så jämn och stabil resultatutveckling som möjligt med syfte 
att öka förtroendet av företaget. Dock vill företagsledningen gärna undvika att leverera 
resultat som är under de prognoser och förväntningar som ställts på företaget.  
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Kirshenheiter och Melemad (2002) menar på att företag som till stor del rapporterar jämna 
och stabila resultat i linje med förväntningarna värderas med en premie. Detta då en jämnare 
resultatutveckling förmedlar en bild av att företaget inte är särskilt volatilt och därmed 
säkrare. Detta leder i sin tur till ett högre marknadsvärde då marknaden enligt Beidleman 
(1973) belönar företag som uppfattas som stabila och trygga. Detta skulle kunna ses som ett 
motiv för företagsledningen att använda sig av Income smoothing och framförallt om deras 
ersättning påverkas positivt av en högre aktiekurs.  
 
Enligt Detzen & Zülch (2012) finns det undersökningar som visar på att rörliga 
kontantersättningar skapar incitament för ledningen att ägna sig åt income smoothing. Vid 
förvärv identifieras goodwill i större utsträckning av de som har ett kortsiktigt bonusprogram 
jämfört med de som inte har det. Anledningen till detta är att ju större andel av de totala 
tillgångarna som utgörs av goodwill desto enklare blir det att ägna sig åt Income smoothing 
med hjälp av goodwillnedskrivningar. (Detzen & Zülch, 2012).  
 
Även Big Bath är en metod för att påverka företagets resultat genom att manipulera 
räkenskaperna. Big Bath går ut på att utnyttja ett redan dåligt resultat. Detta görs genom att 
göra ytterligare nedskrivningar d.v.s. företagsledningen väljer att lyfta fram fler kostnader än 
nödvändigt vilket ytterligare försämrar resultatet (Francis, Hanna & Vincent, 1996). Enligt 
Jordan och Clark (2011) är anledningen till detta att marknaden inte gör skillnad på om 
företagets ekonomiska resultat avviker med stor eller liten marginal i förhållande till 
förväntningarna. Det marknaden främst fokuserar på är att det finns en avvikelse och inte lika 
mycket på hur stor denna avvikelse är. Detta resulterar i att företaget inte straffas 
proportionerligt med resultatförsämringarna vilket också är en av grundtankarna bakom Big 
Bath (Jordan & Clark, 2011).  
 
En anledning till varför företaget väljer att försämra resultatet ytterligare skulle kunna vara att 
de vill skicka signaler till marknaden att den lägsta nivån på nedgången är nådd och att det 
bara blir bättre härifrån. Detta tillvägagångsätt hjälper företaget att vända resultattrenden då 
utgångspunkten sätts på en lägre nivå med hjälp av Big Bath (Francis, Hanna & Vincent, 
1996). Det finns även studier som säger att en nytillträdd ledning har ett starkare incitament 
till att använda sig av Big Bath jämfört med en redan etablerad ledning, detta då den nya 
ledningen till viss del har möjligheten att beskylla den tidigare ledningen för det dåliga 
resultatet som blir än sämre då nya ledningen lyfter fram extra kostnader (Elliot och Shaw, 
1998). Schäffer, Lüdtke, Bremer & Häu𝛽ler (2012) kommer i deras studie fram till att 
införandet av IFRS standarden haft en positiv påverkan på användandet av Big Bath, detta 
beteende hänger främst ihop med de nya reglerna gällande goodwillnedskrivning. Ett område 
som efter införandet av IFRS varit väldigt kontroversiellt och omdiskuterat. Anledningen är 
att beslut om nedskrivning av goodwilltillgångar till hög grad grundas på subjektiva 
bedömningar ifrån ledningens sida, vilket möjliggör för eventuella resultatpåverkningar 
genom användandet av Big Bath. Teorin bakom Income smoothing och Big Bath leder in oss 
på uppsatsens tredje antagande: 
 
A:3 Det finns ett positivt samband mellan företagets resultat och nedskrivningar av 
goodwilltillgångens värde 
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3. Metod 
I detta kapitel redogör vi för våra val gällande tillvägagångsätt och forskningsmetod, Vidare 
beskriver vi hur datainsamling och hur urvalet av studerade företag gjorts. Sedan följer 
källkritik, metodkritik, reliabilitet och validitet. Vi presenterar även den modell som kommer 
ligga till grund för analysen. 

3.1 Val av ämne och litteratursökning  
Vi valde att undersöka hur implementeringen av IFRS regelverket påverkat företagens 
redovisning gällande goodwill. Detta gjorde vi genom att belysa tiden innan samt tiden efter 
införandet av IFRS för att på så sätt studera förändringen över tid. Det är just förändringen 
som intresserar oss för att genomföra denna studie. Goodwill är enligt oss också ett ständigt 
aktuellt ämne, anledningen till detta är att goodwill av sin egen natur är ett väldigt svårt 
område inom redovisningen samtidigt som det många gånger utgör betydande poster i 
företags balansräkningar. Detta i kombination med att redovisningen sedan införandet av 
IFRS till en högre grad bygger på subjektiva bedömningar gör det intressant för oss på ett 
personligt plan. Med utgångspunkt från diverse relevanta teorier finner vi det intressant att 
undersöka hur förändringen av goodwillredovisningen ser ut efter det att företagsledningarna 
indirekt givits en högre grad av redovisningsfrihet. Vi finner det även intressant huruvida det 
finns indikationer på att företag aktivt förvränger redovisningen med hjälp av goodwillposten. 
 
Till vår litteratursökning har vi valt att söka efter material i databasen Summon som vi genom 
Högskolan i Halmstad haft tillgång till. Efter att vi bestämt ämne och bildat oss en uppfattning 
av ämnet, vilket främst skedde genom att läsa tidigare kurslitteratur samt söka i Google valde 
vi några sökord som vi ansåg vara relevanta för vår kommande uppsats. Vi valde sökorden 
goodwill, IFRS, IAS, Income smoothing, Big Bath, Positiv redovisningsteori, Earning 
management samt Principle-agent teori. Vi ansåg att dessa sökord skulle täcka behovet av 
material som vi efterfrågade.  

3.2 Forskningsmetod 
För att undersöka problematiken gällande nedskrivningsprövningen av goodwill och hur detta 
skulle kunna användas till att manipulera och förvränga redovisningsräkenskaperna behövdes 
kunskap gällande goodwill. Vi började med att läsa in oss på teorier gällande goodwill för att 
få en fullständig bild av området. Vidare valde vi att fördjupa oss i relevanta teorier gällande 
resultatmanipulation. Med denna kunskap hade vi sedan möjligheten att skapa antaganden. 
Detta är förenligt med vad Alvesson och Sköldberg (2008) menar på hur 
antaganden/hypoteser skapas med hjälp av teorier.  
 
För att kunna hitta och tillgodogöra oss den information i årsredovisningarna som behövs och 
för att ha möjlighet att tyda det publicerade materialet på ett korrekt sätt behövs 
grundläggande förkunskap. Kunskap om goodwill, tillgångar, nedskrivningar samt 
årsredovisningar och dess uppbyggnad är något vi lärt oss under vår utbildning. Denna 
kunskap valde vi att friska upp innan uppsatsens start. Detta gjorde vi genom att läsa igenom 
gamla sparade anteckningar samt kurslitteratur från tidigare kurser som ingått i vår utbildning. 
 
Vi är medvetna om att vår uppsats är svår att kategorisera till att antingen vara ett kvalitativt 
eller ett kvantitativt arbete. Vi anser att vår uppsats är en hybrid mellan dessa två 
angreppssätt. Vi började med att samla in teori och kunskap angående ämnet. Detta är 
förenligt med båda metoderna (Jacobsen, 2002; Alvesson och Sköldberg, 2008). Vidare väljer 
vi att leta information i årsredovisningar som av många skulle anses vara ett kvalitativt 
angreppsätt. Samtidigt som vi letar kvalitativ information i årsredovisningarna ställer vi upp 
antaganden utifrån teorierna. Detta är förenligt med vad som görs vid en kvantitativ 
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undersökning. För att det ska vara en kvantitativ uppsats bör antagandena testas statistiskt och 
det väljer vi att inte göra då vi endast är ute efter att skapa trender över tiden. För att skapa 
trenderna använder vi informationen från årsredovisningarna som vi sedan jämför och 
analyserar med våra antaganden. Det är därför vi väljer att klassificera vår uppsats som en 
hybrid. Med andra ord använder vi en kombination mellan kvalitativt och kvantitativt 
angreppsätt i vår uppsats. 

3.3 Datainsamling och tillvägagångssätt 
Vi startade vårt uppsatsarbete med att skapa oss en fördjupad förståelse kring goodwill och 
dess hantering från både tiden innan och efter införandet av IFRS regelverket. Vi studerade 
även teorier kring resultatmanipulation, redovisningsprinciper och hur IFRS påverkat 
redovisningen. Teorierna som studerades blev uppsatsens utgångspunkt. Teorierna letades 
fram genom att vi sökte efter tidigare forskning via Halmstad högskolas databaser och på 
detta sätt byggde vi upp kunskap som återges i den teoretiska referensramen. Utifrån våra 
teorier och den kunskap vi tillgodogjort oss utformade vi tre antaganden som syftar till att 
svara på uppsatsens problemformulering.  
 
Antal år som skulle undersökas bestämdes till tolv, detta då IFRS trädde i kraft och började 
gälla för svenska börsnoterade företag 2005. Vår undersökning börjar 2002 vilket gav oss 
möjligheten att undersöka tiden innan införandet av IFRS. För att undersöka huruvida 
införandet av IFRS verkligen förändrat redovisningen och inte bara påverkade de första åren 
efter införandet valde vi att studera företagen till år 2013 då senaste årsredovisningarna är 
utgivna för alla våra företag. 
 
Utifrån antagandena, som återges nedan, samlade vi data från våra utvalda företag. Data har 
hämtats från respektive företags årsredovisningar. Den tidsperiod som vi fokuserar på är som 
nämnts ovan åren mellan 2002-2013. Denna tidsperiod kommer därför att ligga till grund för 
vår empiri. Företagens årsredovisningar sökte vi upp på respektive företags hemsida. Denna 
framletade data sammanställdes sedan i ett Exceldokument där vi analyserade och jämförde 
data genom att beräkna medelvärden och procentuella jämförelsetal över tidsperioden. 
Beräkningarna gjordes för att skapa grafer och se trender. Detta för att få en klar bild över 
utvecklingen gällande företagens procentuella goodwillnedskrivningar, andel goodwill och 
resultat över åren. Nedan följer en förklaring till hur våra beräkningar till respektive 
antagande utformades. Beräkningarna syftar till att visa på hur trenden ser ut under vald 
undersökningsperiod. Beräkningarna är inte grundade på teori utan grundade utifrån våra 
antaganden. 
 
A:1 Den genomsnittliga procentuella nedskrivningskostnaden av goodwill har minskat sedan 
införandet av IFRS  
 
Data som ligger till grund för antagandets slutsats beräknades genom att dela respektive 
företags årliga nedskrivningskostnad för goodwill med deras totala utgående goodwill för 
varje undersökningsår. Resultaten redovisas i grafer och tabeller, detta återfinns i 
empiriavsnittet. Till A:1 har alla årens, 2002-2013, data använts då vi finner det relevant för 
möjligheten att studera den genomsnittliga nedskrivningskostnaden över den valda 
tidsperioden samt hur införandet av IFRS standarderna har påverkat goodwillhanteringen. När 
det gäller beräkningen för den genomsnittliga procentuella nedskrivningskostnaden på 
ackumulerad nivå valde vi att vikta varje företags procentuella nedskrivningskostnad. 
Viktningen gjorde vi genom att jämföra det enskilda företagets totala goodwillpost med 
samtliga undersökta företags ackumulerade goodwillposter. På så sätt fick vi fram hur stor del 
av den ackumulerade goodwillen varje enskilt företag utgjorde. Dessa relationstal 
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multiplicerade vi sedan med den procentuella nedskrivningskostnaden för varje enskilt företag 
för att sedan addera ihop samtliga tal. Detta gav oss möjligheten att presentera en rättvisande 
graf över utvecklingen för samtliga företag på ackumulerad nivå.  
 
A:2 Andelen Goodwill i förhållande till totala tillgångar har ökat sedan införandet av IFRS. 
  
Till detta antagande beräknades andelen goodwill i förhållande till totala tillgångar. Detta 
gjordes genom att dela den redovisade goodwillen med totala tillgångar varje år för respektive 
företag. Detta för att få fram hur utvecklingen gällande den procentuella andelen goodwill i 
förhållande till totala tillgångar utvecklats för de studerade företagen. Resultaten återges som 
grafer i empiriavsnittet. Vid utformandet och beräkningarna hade vi ett kritiskt tänkande och 
var väl medvetna om att det även finns andra faktorer som påverkar ett företags goodwill. Vi 
valde att använda oss av denna metod vid beräknandet för att kunna ha möjligheten att styrka 
de teorier vi letat fram. Utvecklingen gällande andelen goodwill kan bero på andra saker 
såsom förvärv eller avyttringar i företagen. Precis som till A:1 har vi använt alla årens, 2002-
2013, data till beräkningarna. Vi har även här precis som i A:1 viktat företagen med syfte att 
presentera ett rättvisande resultat på ackumulerad nivå. 
 
A:3 Det finns ett positivt samband mellan företagets resultat och nedskrivningar av 
goodwilltillgångens värde  
 
Antagande tre grundar sig på att det finns ett positivt samband mellan företagets 
nedskrivningskostnad rörande goodwill och företagets redovisade resultat efter skatt. Hög 
nedskrivningskostnad av goodwilltillgångarna sker således i samband med att företagen 
presenterar starka resultat efter skatt. Eller om det är vice versa, företagen redovisar en låg 
nedskrivningskostnad av goodwilltillgången i samband med ett svagt redovisat resultat efter 
skatt för företaget. För att undersöka A3 valde vi, precis som till de andra antagandena, alla 
åren, 2002-2013 vid beräkningarna. För att undersöka huruvida det fanns ett positivt samband 
har vi redovisat respektive företags resultat och nedskrivningskostnad för varje år i grafer. 
Detta återfinns i empiriavsnittet under respektive företag. Även här gjorde vi beräkningarna 
med hjälp av viktning med syfte att presentera så rättvisa resultat som möjligt. 
 

3.4 Urval  

 
Modell 3 – Urvalsprocessen (egenkonstruerad modell) 

Vi valde att studera företag listade på OMX Stockholm Large cap. Anledningen är att 
samtliga företag följer IFRS och att deras årsredovisningar är enkla att hitta samt att de också 
bör ha de största goodwillposterna i sina balansräkningar. Vid tidpunkten fanns det 72 företag 
listade på Large cap. För att undersöka och jämföra goodwill över tiden var vårt nästa kriterie 
att företagen skulle redovisa goodwill över samtliga undersökningsår, det resulterade i att 47 
företag föll bort vilket gav oss 25 företag att arbeta med. Företagen fördes in i Excel där deras 
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redovisade goodwillpost jämfördes med deras totala tillgångar per undersökningsår. Då vi 
insåg att en grundlig undersökning av 25 företag över 12 år skulle bli allt för omfattande valde 
vi istället att göra ett till urval med dessa 25 företagen som utgångspunkt. I detta urval valdes, 
efter beräkningar i Excel, de tio företag som hade högst procentuell andel goodwill i 
förhållande till totala tillgångar ut för att närmare studeras. Vi är medvetna om att uppsatsens 
resultat inte går att generalisera utifrån vårt valda tillvägagångssätt vid urvalet. 

3.5 Analysmodellen 
Vi har valt att analysera uppsatsen utifrån orsak - situation - konsekvens - åtgärd. Modellen 
nedan visar hur förhållandet mellan dessa fyra punkter ser ut.  

 
Modell 4a: Mall till analysmodellen  

(Stockholms Universitet, 2011) 
 
Utifrån modellen ovan utformar vi vår analysmodell med hjälp av dessa punkter. Modellen 
nedan illustrerar hur vi ställt upp förhållandet.  

 
Modell 4b: Analysmodell (egenkonstruerad modell utifrån modell 4a) 

 
Orsak: Linjär avskrivning som inte tar hänsyn till förändringar i goodwilltillgångens 
beräknade verkliga värde. Innan införandet av IFRS bestämdes en livslängd för 
goodwilltillgången, maximalt 20 år, som sedan planenligt skrevs av över den bestämda 
livslängden. Införandet av IFRS syftade till att ta bättre hänsyn till förändringar gällande 
goodwilltillgångens beräknade verkliga värde. Detta skulle ske genom att företagen framöver 



	   20	  

skulle göra årliga nedskrivningsprövningar av goodwilltillgångarna. Eftersom det gamla 
systemet inte tog hänsyn till förändringar i goodwilltillgångens beräknade verkliga värde utan 
planenligt skrev av goodwilltillgångarna linjärt. Avskrivningarna på goodwillposten skedde 
årligen oavsett om det förelåg en värdeminskning eller inte. En anledning till att IFRS 
infördes var att ta hänsyn till om företaget verkligen behövde skriva ned värdet på sina 
goodwilltillgångar eller inte. 
  
Situation: Redovisningsfrihet enligt IFRS. Situationen som uppstår på grund av åtgärden, 
införandet av IFRS resulterar således i en ökad redovisningsfrihet för företagsledningarna. I 
och med att företagsledningarna efter införandet av IFRS inte var tvingade till att skriva ned 
goodwilltillgången planenligt över nyttjandeperioden uppstod en redovisningsfrihet. 
Redovisningsfriheten innebär att företagen i princip kan bestämma med hjälp av små 
justeringar i värderingsberäkningarna huruvida det ska ske en nedskrivning eller inte utifrån 
hur de värderar sin goodwilltillgång vid den årliga nedskrivningsprövningen. 
 
Åtgärd: För att ta bättre hänsyn till förändringar i goodwilltillgångarnas beräknade verkliga 
värde infördes IFRS. Det nya regelverket innebar att företagen nu skulle göra årliga 
nedskrivningsprövningar av goodwilltillgången istället för att skriva av dem planenligt. 
Införandet av IFRS gjorde det därför möjligt för företag att endast skriva ned goodwillposten 
då det förelåg en värdeminskning av goodwilltillgången. Syftet var att öka graden av 
rättvisande bild i redovisningen för dessa tillgångar. 
 
Konsekvenser: Utifrån våra teorier har vi skapat antaganden som kan vara möjliga 
konsekvenser av införandet av IFRS och den redovisningsfrihet som uppstår som ett resultat 
av införandet.    
A:1 Den genomsnittliga procentuella nedskrivningskostnaden av goodwill har minskat sedan 
införandet av IFRS 
A:2 Andelen Goodwill i förhållande till totala tillgångar har ökat sedan införandet av IFRS. 
A:3 Det finns ett positivt samband mellan företagets resultat och nedskrivningar av 
goodwilltillgångens värde 
 
I analyskapitlet kommer vi analysera dessa antaganden med hjälp av teorierna som ligger till 
grund för den redovisningsfrihet som uppstår som ett resultat av införandet av IFRS. Till vår 
hjälp har vi modellen vi presenterade ovan som syftar till att visa hur förhållandet orsak - 
situation - konsekvens ser ut efter införandet av IFRS. 

3.6 Metodkritik 
Som nämnts är vår uppsats empiriska undersökning en hybrid mellan att vara kvalitativ och 
kvantitativ. Då vi hämtat in data till vår studie från företagens årsredovisningar är vår metod 
att anses som kvalitativ. Vid ett kvalitativt tillvägagångssätt är det dock vanligast att data till 
empirin hämtats ifrån genomförda intervjuer. Denna typ av kvalitativ metod med intervjuer 
som grund är enligt Jacobsen (2002) en mer öppen metod som tillåter respondenten att svara 
med egna ord. Vår bedömning är att det i vår uppsats inte är lämpligt att genomföra intervjuer 
då vi misstänker att det skulle bli svårt att få trovärdiga och uttömmande svar. Detta eftersom 
vi anser att inget företag skulle avslöja huruvida en manipulation av redovisningen med hjälp 
av goodwill förekommer. Dock hade det varit väldigt intressant om vi hade lyckats med 
intervjuer. Vi får vidare anta att vår uppsats hade ifrågasatts mer om vi hade använt oss av en 
intervju då svaren eventuellt skulle ha blivit vinklade på ett gynnsamt sätt gentemot 
respondenten.  
 
För att slutsatsen i en uppsats ska kunna bli generaliserbart behöver urvalet av företag från en 
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population ske slumpmässigt (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det betyder att i vårt fall skulle 
alla företag ur vår population, Large cap, haft en lika stor chans att bli valda vid urvalet. Detta 
är inte fallet i vår uppsats då vi satte upp kriterier vid urvalet vilket omöjliggjorde vår slutsats 
att bli generaliserbar. Med andra ord hade inte alla företag på Large cap en lika stor chans att 
bli valda. Det hade givetvis varit intressant att komma fram till en generaliserbar bild för alla 
företag på Large cap men resultatet hade inte blivit rättvisande enligt oss. Anledningen till 
detta är att alla företag listade på Large cap inte redovisar goodwill över vår valda tidsperiod. 

3.7 Källkritik 
Uppsatsen består av en del artiklar som enligt vissa skulle kunna ses som föråldrade men som 
vi bedömer fortfarande håller måttet då de förklarar teorier som än idag är relevanta. Vi har 
även källor som är av nyare slag som i sin tur styrker och visar på att de gamla teorierna 
gällande bland annat ‘Earnings management’ inte har förändrats över tid. Därför väljer vi att 
använda artiklarna även om vissa är upp emot 40 år gamla. Detta gör vi då vi anser att dem 
trots sin ålder bidrar med väsentlig information. Vidare använder vi oss av vetenskapliga 
artiklar hämtade från Högskolan i Halmstads databas, artiklarna anser vi vara av hög 
tillförlitlighet då artiklarna är granskade och kvalitetssäkrade innan de laddas upp i databasen.  
 
Företagsbeskrivningarna som återges i avsnittet empiri kommer i sin tur från Avanza Banks 
hemsida. På detta sätt förklarar vi varje företag med hjälp av en extern källa och inte från 
företagens egna informationssidor. Risken med att använda en extern källa till 
företagsbeskrivningarna är huruvida denna källa har återgivit rätt information eller inte, vi 
anser att Avanza Bank i detta avseende är en tillförlitlig källa. Fördelen med att vi använder 
en extern källa är att vi blir säkra på att företagen inte försöker försköna och manipulera 
informationen om sig själva.  
 
Årsredovisningarna som ligger till grund för vår empiriska studie anser vi är av hög kvalitet 
då de är utformade i enlighet med ÅRL och IFRS regelverket vilket säkerställer att 
informationen är av hög kvalitet samt tillförlitlig. 

3.8 Validitet och reliabilitet 
För att en undersökning ska vara giltig, måste undersökaren mäta det som är tänkt att mätas 
samtidigt som det som mäts ska vara väsentligt för studien. Det innebär att studien bör 
uppvisa en hög grad av validitet för att vara en relevant uppsats (Jacobsen, 2002; Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Vi har med hjälp av företagens årsredovisningar letat upp goodwillposter 
och studerat dessa till vilken grad posterna skrivs ner i respektive företag. Med hjälp av 
kunskapen vi samlat in angående goodwill och hur goodwilltillgången ska skrivas av eller 
prövas för nedskrivning har vi gått igenom årsredovisningarna flera gånger. Anledningen är 
att vara säkra på att vi inte har feltolkat eller återgett felaktig information gällande siffror och 
enheter som våra beräkningar bygger på. Dessa siffror har sedan använts för att beräkna våra 
procentuella nyckeltal som ligger till grund för våra grafer. Alltså har vi, med hjälp av att gå 
igenom årsredovisningarna flertalet gånger, kunnat mäta det vi avser att mäta i våra 
beräkningar eftersom vi noggrant letat upp rätt information. Men eftersom hanteringen av 
goodwill grundas på subjektiva bedömningar av framtida kassaflöden blir redovisningen av 
goodwillposterna högst osäkra. Detta bidrar till att validiteten för vår uppsats inte kan nås fullt 
ut. 
 
Reliabilitet är enligt Jacobsen (2002) och Alvesson & Sköldberg (2008) en trovärdig 
undersökning först när undersökningen kan väcka tillit hos läsarna. Läsarna måste med andra 
ord känna att undersökningen går att lita på och att beräkningarna verkar rimliga. Till 
exempel kan inte uppsatsen innehålla uppenbara felaktiga beräkningar som skulle kunna leda 



	   22	  

till att trovärdigheten för uppsatsen sjunker. Reliabilitet uppnås enligt Alvesson och 
Sköldberg (2008) när undersökningen går att genomföra upprepade gånger med samma siffror 
och beräkningar och då få ungefär samma svar som vid första undersökningen.  
 
I och med att vår data som ligger till grund för empirin kommer från företagens 
årsredovisningar samt att denna data är kontrollerad av auktoriserade revisorer gör att vår 
framletade information och värden blir tillförlitliga i undersökningen. För att minimera 
mätfelen och samtidigt öka reliabiliteten i vår uppsats har den data som vi letat fram i 
efterhand kontrollerats genom stickprov på olika företags redovisade goodwillvärden. 
Stickproven gjordes på den data som förts in i Excel och jämfördes med goodwillvärdena som 
återges i årsredovisningarna för att på så vis vara säkra på att vi inte återgett felaktiga värden. 
Vi har dessutom gjort slumpmässiga omräkningar på materialet för att förvissa oss om att det 
inte förekommit felslagningar i formler eller ekvationer. Vi anser att dessa slumpmässiga 
stickprov på våra mätningar kommer leda till att våra resultat blir mer tillförlitliga. 
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4. Empiri 
Detta kapitel kommer presentera vår empiriska undersökning. Vi kommer presentera kort 
fakta om varje företag för att sedan presentera respektive företags goodwill- och 
nedskrivningsutveckling över undersökningsperioden. Sist i kapitlet presenteras en 
sammanvägning av de undersökta företagens utveckling över tiden. Det är denna 
sammanvägning som kommer att ligga till grund för uppsatsens slutsatser och analys. 
 

4.1 Undersökningsområde och presentation av företag 
Nedan följer de tio företag som valdes ut i sista steget av urvalet. Således är det följande 
företags årsredovisningar som ligger till grund för uppsatsens empiri. Företagen är: 
TeliaSonera, Assa Abloy, Hexagon, Getinge, Intrum Justitia, Securitas, Lifco, Meda, NIBE 
Industrier och Trelleborg. Figur 1 nedan visar uppdelningen av branscher de olika företagen 
verkar inom.  
 

 
Figur 1 - branschuppdelning 
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4.1.1 TeliaSonera 
“TeliaSonera är ett telekombolag som erbjuder nätanslutning och telekommunikationstjänster 
(…) Tjänsterna marknadsförs under varumärken som Telia, Sonera, Halebop och NetCom.” 
(Avanza Bank [1], 2015-02-17)   
 
Över en tolvårsperiod ligger TeliaSoneras andel goodwill i förhållande till totala tillgångar på 
ett snittvärde av 30,5 % som tabellen i figur 2 nedan visar på. Trenden för TeliaSoneras andel 
goodwill i förhållande till totala tillgångar är svagt nedåtgående som figur 2 nedan visar på, 
d.v.s. deras procentuella goodwillpost minskar i förhållande till deras totala tillgångar över en 
tolvårsperiod. Siffrorna i grafen är i procent. 

 

 
Figur 2 – TeliaSoneras redovisade goodwill i förhållande till totala tillgångar 

 
Vidare visar figur 3 nedan att TeliaSoneras procentuella andel nedskrivningskostnader i 
förhållande till redovisad goodwill minskat kraftigt sedan införandet av IFRS. Trenden är 
således nedåtgående, d.v.s. den procentuella kostnaden för nedskrivningar minskar. Siffrorna i 
grafen är i procent. 

 

 
Figur 3 – TeliaSoneras nedskrivningskostnad i förhållande till redovisad goodwill 
 

2002	  2003	  2004	  2005	  2006	  2007	  2008	  2009	  2010	  2011	  2012	  2013	  
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Figur 4 nedan visar TeliaSoneras nedskrivningskostnader för goodwill samt deras redovisade 
resultat över den undersökta tolvårsperioden. Siffror i tkr. 

 

Figur 4 – Nedskrivningskostnad och resultat för TeliaSonera 

4.1.2 Assa Abloy 
“Assa Abloy säljer lås- och säkerhetslösningar för dörrar till konsumenter samt företag” 
(Avanza Bank [2], 2015-02-17). 
 
Över en tolvårsperiod ligger Assa Abloys andel goodwill i förhållande till totala tillgångar på 
ett snittvärde av 48,3 % som tabellen i figur 5 nedan visar på. Trenden för Assa Abloys andel 
goodwill i förhållande till totala tillgångar är svagt nedåtgående som figur 5 nedan visar på, 
d.v.s. deras procentuella goodwillpost minskar i förhållande till deras totala tillgångar över en 
tolvårsperiod. Siffrorna i grafen är i procent. 

 

 
Figur 5 – Assa Abloys redovisade goodwill i förhållande till totala tillgångar 
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Vidare visar figur 6 nedan att Assa Abloys procentuella andel nedskrivningskostnader i 
förhållande till redovisad goodwill minskat kraftigt sedan införandet av IFRS. Trenden är 
således nedåtgående, d.v.s. den procentuella kostnaden för nedskrivningar minskar. Siffrorna i 
grafen är i procent. 

 

  
Figur 6 – Assa Abloys procentuella nedskrivningskostnad i förhållande till redovisad goodwill 

 
Figur 7 nedan visar Assa Abloys nedskrivningskostnader för goodwill samt deras redovisade 
resultat över den undersökta tolvårsperioden. Siffror i tkr. 

 
Figur 7 - Nedskrivningskostnad och resultat för Assa Abloy 
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4.1.3 Hexagon 
“Hexagon är en global leverantör av design- mät- och visualiseringsteknologi. Bolagets 
kunder finns inom surveying, kraft och energi, Flygindustri, försvar, byggnadsindustri, 
säkerhet, fordons- och tillverkningsindustri” (Avanza Bank [3], 2015-02-17). 
 
Över en tolvårsperiod ligger Hexagons andel goodwill i förhållande till totala tillgångar på ett 
snittvärde av 35,5 % som tabellen i figur 8 nedan visar på. Trenden för Hexagons andel 
goodwill i förhållande till totala tillgångar är uppåtgående som figur 8 nedan visar på, d.v.s. 
deras procentuella goodwillpost ökar i förhållande till deras totala tillgångar över en 
tolvårsperiod. Siffrorna i grafen är i procent. 
 

 
Figur 8 – Hexagons redovisade goodwill i förhållande till totala tillgångar 

Vidare visar figur 9 nedan att Hexagons procentuella andel nedskrivningskostnader i 
förhållande till redovisad goodwill minskar och trenden för detta är således nedåtgående, 
d.v.s. den procentuella kostnaden för nedskrivningar minskar. Siffrorna i grafen är i procent. 
 

 
Figur 9 – Hexagons procentuella nedskrivningskostnad i förhållande till redovisad goodwill 
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Figur 10 nedan visar Hexagons nedskrivningskostnader för goodwill samt deras redovisade 
resultat över den undersökta tolvårsperioden. Siffror i tkr. 
 

 
Figur 10 - Nedskrivningskostnad och resultat för Hexagon 

4.1.4 Getinge 
“Getinge är ett globalt medicinteknikföretag verksamt inom kirurgi, intensivvård, 
infektionsbekämpning, vårdergonomi och sårvård” (Avanza Bank [4], 2015-02-17). 
 
Över en tolvårsperiod ligger Getinges andel goodwill i förhållande till totala tillgångar på ett 
snittvärde av 36,7 % som tabellen i figur 11 nedan visar på. Trenden för Getinges andel 
goodwill i förhållande till totala tillgångar är svagt uppåtgående som figur 11 nedan visar på, 
d.v.s. deras procentuella goodwillpost ökar i förhållande till deras totala tillgångar över en 
tolvårsperiod. Siffrorna i grafen är i procent. 

 

 
 Figur 11 – Getinges redovisade goodwill i förhållande till totala tillgångar 
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Vidare visar figur 12 nedan att Getinges procentuella andel nedskrivningskostnader i 
förhållande till redovisad goodwill minskat kraftigt sedan införandet av IFRS. Trenden är 
således nedåtgående, d.v.s. den procentuella kostnaden för nedskrivningar minskar. Siffrorna i 
grafen är i procent. 
 

 
Figur 12 – Getinges procentuella nedskrivningskostnad i förhållande till redovisad goodwill 

 
Figur 13 nedan visar Getinges nedskrivningskostnader för goodwill samt deras redovisade 
resultat över den undersökta tolvårsperioden. Siffror i tkr. 
 

 
Figur 13 - Nedskrivningskostnad och resultat för Getinge 
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4.1.5 Intrum Justitia 
“Intrum Justitia är leverantör av tjänster inom kredithantering till företag, myndigheter och 
organisationer (...) De största branscherna är bank, finans, telekom samt energi och vatten” 
(Avanza Bank [5], 2015-02-17). 
 
Över en tolvårsperiod ligger Intrum Justitias andel goodwill i förhållande till totala tillgångar 
på ett snittvärde av 33,1 % som tabellen i figur 14 nedan visar på. Trenden för Intrum Justitias 
andel goodwill i förhållande till totala tillgångar är nedåtgående som figur 14 nedan visar på, 
d.v.s. deras procentuella goodwillpost minskar i förhållande till deras totala tillgångar över en 
tolvårsperiod. Siffrorna i grafen är i procent. 
 

 
Figur 14 – Intrum Justitias redovisade goodwill i förhållande till totala tillgångar 

Vidare visar figur 15 nedan att Intrum Justitias procentuella andel nedskrivningskostnader i 
förhållande till redovisad goodwill minskar och trenden för detta är således nedåtgående, 
d.v.s. den procentuella kostnaden för nedskrivningar minskar. Siffrorna i grafen är i procent. 

 

 
Figur 15 – Intrum Justitias procentuella nedskrivningskostnad i förhållande till redovisad goodwill 
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Figur 16 nedan visar Intrum Justitias nedskrivningskostnader för goodwill samt deras 
redovisade resultat över den undersökta tolvårsperioden. Siffror i tkr. 

 
Figur 16 - Nedskrivningskostnad och resultat för Intrum Justitia 

4.1.6 Securitas 
“Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila 
säkerhetstjänster, larmövervakning, tekniklösningar samt konsult- och 
säkerhetsutredningstjänster” (Avanza Bank [6], 2015-02-17).  
 
Över en tolvårsperiod ligger Securitas andel goodwill i förhållande till totala tillgångar på ett 
snittvärde av 39,6 % som tabellen i figur 17 nedan visar på. Trenden för Securitas andel 
goodwill i förhållande till totala tillgångar är svagt nedåtgående som figur 17 nedan visar på, 
d.v.s. deras procentuella goodwillpost minskar i förhållande till deras totala tillgångar över en 
tolvårsperiod. Siffrorna i grafen är i procent. 

 

 
Figur 17 – Securitas redovisade goodwill i förhållande till totala tillgångar 
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Vidare visar figur 18 nedan att Securitas procentuella andel nedskrivningskostnader i 
förhållande till redovisad goodwill minskat kraftigt sedan införandet av IFRS. Trenden är 
således nedåtgående, d.v.s. den procentuella kostnaden för nedskrivningar minskar. Siffrorna i 
grafen är i procent. 
 

 
Figur 18 – Securitas procentuella nedskrivningskostnad i förhållande till redovisad goodwill 

Figur 19 nedan visar Securitas nedskrivningskostnader för goodwill samt deras redovisade 
resultat över den undersökta tolvårsperioden. Siffror i tkr. 
 

 
Figur 19 - Nedskrivningskostnad och resultat för Securitas 
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4.1.7 Lifco 
Lifcos är ett företag som förvärvar nischade företag i syfte att utveckla dessa och säkerställa 
att de förvärvade företagen maximerar sina kassaflöden. Lifco är verksamt inom bland annat 
verktygsbranschen och systemlösningar (lifco.se, 2015-02-17). 
 
Över en tolvårsperiod ligger Lifcos andel goodwill i förhållande till totala tillgångar på ett 
snittvärde av 33,9 % som tabellen i figur 20 nedan visar på. Trenden för Lifcos andel 
goodwill i förhållande till totala tillgångar är uppåtgående som figur 20 nedan visar på, d.v.s. 
deras procentuella goodwillpost ökar i förhållande till deras totala tillgångar över en 
tolvårsperiod. Siffrorna i grafen är i procent. 

 

 
Figur 20 – Lifcos redovisade goodwill i förhållande till totala tillgångar 

Vidare visar figur 21 nedan att Lifcos procentuella andel nedskrivningskostnader i förhållande 
till redovisad goodwill minskar över perioden och trenden är således nedåtgående, d.v.s. den 
procentuella kostnaden för nedskrivningar minskar. Siffrorna i grafen är i procent. 

 

 
Figur 21 – Lifcos procentuella nedskrivningskostnad i förhållande till redovisad goodwill 
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Figur 22 nedan visar Lifcos nedskrivningskostnader för goodwill samt deras redovisade 
resultat över den undersökta tolvårsperioden. Siffror i tkr. 

 
Figur 22 - Nedskrivningskostnad och resultat för Lifco 

4.1.8 Meda  
“Meda är ett internationellt specialty pharmaföretag som är specialiserat på marknadsföring 
och marknadsanpassad produktutveckling. Företaget prioriterar läkemedel som används vid 
kroniska sjukdomstillstånd och specialiserade läkemedel riktade mot en mindre patientgrupp” 
(Avanza Bank [7], 2015-02-17). 
 
Över en tolvårsperiod ligger Medas andel goodwill i förhållande till totala tillgångar på ett 
snittvärde av 32,6 % som tabellen i figur 23 nedan visar på. Trenden för Medas andel 
goodwill i förhållande till totala tillgångar är således uppåtgående som figur 23 nedan visar 
på, d.v.s. deras procentuella goodwillpost ökar i förhållande till deras totala tillgångar över en 
tolvårsperiod. Siffrorna i grafen är i procent. 

 

 Figur 23 – Medas redovisade goodwill i förhållande till totala tillgångar 
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Vidare visar figur 24 nedan att Medas procentuella andel nedskrivningskostnader i 
förhållande till redovisad goodwill minskar och trenden för detta är nedåtgående, d.v.s. den 
procentuella kostnaden för nedskrivningar minskar. Siffrorna i grafen är i procent. 

 

 
Figur 24 – Medas procentuella nedskrivningskostnad i förhållande till redovisad goodwill 

 
Figur 25 nedan visar Medas nedskrivningskostnader för goodwill samt deras redovisade 
resultat över den undersökta tolvårsperioden. Siffror i tkr. 

 
Figur 25 - Nedskrivningskostnad och resultat för Meda 
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4.1.9 NIBE Industrier 
NIBE Industrier är ett värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre affärsområden: 
system för elektrisk uppvärmning, villavärmeprodukter som värmepumpar och inom området 
braskaminer (Avanza Bank [8], 2015-02-17). 
 
Över en tolvårsperiod ligger NIBEs andel goodwill i förhållande till totala tillgångar på ett 
snittvärde av 19,6 % som tabellen i figur 26 nedan visar på. Trenden för NIBEs andel 
goodwill i förhållande till totala tillgångar är uppåtgående som figur 26 nedan visar på, d.v.s. 
deras procentuella goodwillpost ökar i förhållande till deras totala tillgångar över en 
tolvårsperiod. Siffrorna i grafen är i procent. 

 

 
Figur 26 – NIBE Industries redovisade goodwill i förhållande till totala tillgångar 

Vidare visar figur 27 nedan att NIBEs procentuella andel nedskrivningskostnader i 
förhållande till redovisad goodwill minskar och trenden för detta är nedåtgående, d.v.s. den 
procentuella kostnaden för nedskrivningar minskar. Siffrorna i grafen är i procent. 

 

 
Figur 27 – NIBEs procentuella nedskrivningskostnad i förhållande till redovisad goodwill 
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Figur 28 nedan visar NIBEs nedskrivningskostnader för goodwill samt deras redovisade 
resultat över den undersökta tolvårsperioden. Siffror i tkr. 

 
Figur 28 - Nedskrivningskostnad och resultat för NIBE Industries 

4.1.10 Trelleborg 
“Trelleborg är en global industrikoncern som utvecklar lösningar för tätning, dämpning och 
skydd i krävande industriella miljöer. Kunderna finns inom segment av de globala 
marknaderna flyg, jordbruk, transport, bil, offshore olja/gas, infrastruktur/bygg samt övrig 
industri” (Avanza Bank [9], 2015-02-17). 
 
Över en tolvårsperiod ligger Trelleborgs andel goodwill i förhållande till totala tillgångar på 
ett snittvärde av 30,9 % som tabellen i figur 29 nedan visar på. Trenden för Trelleborgs andel 
goodwill i förhållande till totala tillgångar är uppåtgående som figur 29 nedan visar på, d.v.s. 
deras procentuella goodwillpost ökar i förhållande till deras totala tillgångar över en 
tolvårsperiod. Siffrorna i grafen är i procent. 

 

  
Figur 29 – Trelleborgs redovisade goodwill i förhållande till totala tillgångar 
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Vidare visar figur 30 nedan att Trelleborgs procentuella andel nedskrivningskostnader i 
förhållande till redovisad goodwill minskar och trenden för detta är nedåtgående, d.v.s. den 
procentuella kostnaden för nedskrivningar minskar. Siffrorna i grafen är i procent. 
 

 

 
Figur 30 – Trelleborgs procentuella nedskrivningskostnad i förhållande till redovisad goodwill 

 
Figur 31 nedan visar Trelleborgs nedskrivningskostnader för goodwill samt deras redovisade 
resultat över den undersökta tolvårsperioden. Siffror i tkr. 
 

 
Figur 31 - Nedskrivningskostnad och resultat för Trelleborg 
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4.2 Sammanslagning av empirin kring företagen 
Sammanslagningen består av att vi har adderat ihop respektive företags viktade procentuella 
nyckeltal. Detta gjordes för att få fram ett gemensamt procentuellt nyckeltal på ackumulerad 
nivå för givet år. Detta gjordes för varje år för att på så sätt skapa en gemensam trendlinje för 
företagen över tidsperioden 2002-2013. Med hjälp av denna metod får vi möjligheten att 
sedan studera den ackumulerade trenden för de företag som ingår i studien. Vi poängterar 
ännu en gång att vi enbart syftar till att visa en trend över undersökningsperioden. 
 
Företagens genomsnittliga utveckling på ackumulerad nivå gällande andelen goodwill i 
förhållande till deras totala tillgångar (procentuellt) över en tolvårsperiod mellan 2002-2013 
visas i figur 32 nedan. Siffrorna i grafen är i procent. 
 

 
Figur 32 – Företagens redovisade goodwill i förhållande till totala tillgångar 

Utvecklingen gällande företagens genomsnittliga procentuella nedskrivningskostnad i 
förhållande till redovisad goodwill har en kraftigt nedåtgående trend på ackumulerad nivå. 
Figur 33 nedan illustrerar den nedåtgående trenden mellan 2002-2013. Siffrorna i grafen är i 
procent. 
 

 
Figur 33 – Sammanslagning för företagens procentuella nedskrivningskostnad i förhållande till redovisad goodwill 
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Företagens genomsnittliga nedskrivningskostnader för goodwill och företagens gemensamma 
redovisade resultat åren 2002-2013 på ackumulerad nivå. Figur 34 nedan illustrerar hur 
utvecklingen har sett ut mellan 2002-2013 för våra undersökta företag. Siffror i tkr. 
 

 
Figur 34 – Företagens redovisade nedskrivningskostnader och resultat 
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyseras det material som anskaffats i den kvantitativa och kvalitativa 
studien som låg till grund för vårt empiriavsnitt. Detta material är också tänkt att utgöra det 
underlag som fordras för att besvara våra frågeställningar i slutsatsen. Vi kommer även att 
analysera varje antagande var för sig där våra empiriska resultat knyts samman med de 
teorier vi tagit upp i den teoretiska referensramen. Teorierna utgjorde grunden för våra 
antaganden. Analysen syftar även till att acceptera eller förneka de antaganden vi utformade 
tidigare. Analysen förväntas också bidra med underlag till våra slutsatser. I slutet av kapitlet 
väljer vi, för tydlighetens skull, att kort sammanfatta vår analys. Våra antaganden som 
analyseras är som sagt: 
 
A:1 Den genomsnittliga procentuella nedskrivningskostnaden av goodwill har minskat sedan 
införandet av IFRS 
A:2 Andelen Goodwill i förhållande till totala tillgångar har ökat sedan införandet av IFRS. 
A:3 Det finns ett positivt samband mellan företagets resultat och nedskrivningar av 
goodwilltillgångens värde 
 
Analysmodellen i figur 4b nedan visar hur vi väljer att analysera uppsatsen.  

 
Figur 4b - Analysmodellen 

5.1 Antagande ett  
Med hjälp av vårt första antagande ville vi undersöka om den genomsnittliga procentuella 
nedskrivningskostnaden för goodwill bland våra undersökta företag hade minskat sedan 
införandet av IFRS regelverket. Antagandet utformades med hjälp av Principle-agent teorin 
som menar på att det råder en intressekonflikt mellan ägarna och företagsledningen. Detta då 
båda parter vill maximera sin egennytta (Bartov et al., 2002). Företagsledningens främsta mål 
precis som ägarnas att skapa avkastning, dock skiljer sig tidshorisonten åt då 
företagsledningar tenderar till att ha kortare tidsperspektiv jämfört med ägarna. Detta leder till 
kortsiktiga strategier för att vinstmaximera vilket kan vara på bekostnad av långsiktiga 
vinster. Enligt Jensen och Mecklings (1976) teori borde den genomsnittliga procentuella 
nedskrivningskostnaden av goodwill ha minskat sedan införandet av IFRS regelverket. Detta 
då det enligt deras teori finns ett incitament för företagsledningar att pressa kostnaderna i ett 
kortsiktigt perspektiv för att maximera vinsten när det ges tillfälle, vilket görs i en högre 
utsträckning under IFRS reglementet.  
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Tittar vi på vårt empiriska material som presenteras i Figur 33 nedan, över den procentuella 
nedskrivningskostnaden för goodwill i förhållande till total goodwill ser vi en kraftig 
minskning av goodwillnedskrivningar sedan införandet av IFRS regelverket. Vi kan se att 
avskrivningarna av goodwill före införandet av IFRS låg på i snitt cirka 5 %, detta motsvarar 
en avskrivningstid på cirka 20 år vilket också var den maximala nyttjandeperioden för 
goodwilltillgångar innan införandet av IFRS. Sedan 2005 då det nya regelverket trädde i kraft 
kan vi se en markant nedgång i procentuell nedskrivningskostnad i förhållande till total 
goodwill, från en avskrivningsnivå på ca 5 % innan införandet av IFRS till en genomsnittlig 
årlig nedskrivning på knappt en halv procent av total goodwill efter införandet av IFRS. 

 
Figur 33 – Sammanslagning för företagens procentuella nedskrivningskostnad i förhållande till redovisad goodwill 

Faktum är att närmare hälften av våra undersökta företag har valt att inte skriva ned 
goodwilltillgångarna sedan införandet av IFRS, en fullständig avsaknad av nedskrivningar 
indikerar i teorin på att företagsledningar bedömer att dessa goodwilltillgångar har en oändlig 
livslängd. Att hävda att goodwilltillgångar har en oändlig livslängd är enligt oss ett väldigt 
starkt påstående som generellt sett inte stämmer. Vi anser istället att orsaken till den minskade 
nedskrivningstakten av goodwill beror på att regelverket nu möjliggör en sådan utveckling. 
 
Den utvecklingen som vi ser i vår empiriska studie stämmer därför bra överens och är i 
enlighet med Principle-agent teorin som menar på att företagsledningar försöker 
vinstmaximera deras egennytta då de ges tillfälle (Bartov et al., 2002). Även Positiv 
redovisningsteori där Principle-agent teorin ligger till grund och som bygger på att 
företagsledningen har någon form av rörligt bonusavtal baserat på kortsiktiga resultat styrker 
våra empiriska resultat. Detta då företagsledningen enligt Positiv redovisningsteori väljer en 
redovisningsstrategi som ökar den redovisade vinsten när det råder en hög grad av rörliga 
resultatbaserade ersättningar vilket det också gör bland Large cap företagen på Stockholms 
börs (Watts & Zimmerman, 1986; Deegan & Unerman, 2011).  
 
Tittar vi på teorierna kring Earning management så menar Pajunen & Saastamoinen (2013) på 
att även den har sin grund i att det råder motsättningar mellan ägare och ledning. Vi får därför 
även här stöd av teorin gällande den genomsnittliga procentuella 
goodwillnedskrivningskostnaden som borde ha minskat sedan införandet av IFRS. Detta då 
Earning management till stor del används av ledningar som vill minimera kostnaderna då de 
har resultatbaserade bonusar vilket förekommer i stor utsträckning (Bartov, Givoly & Hayn, 
2002; Watts & Zimmerman, 1986). 
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5.2 Antagande två 
Det andra antagandet som vi utformade syftade till att ge svar på om andelen goodwill i 
förhållande till totala tillgångar har ökat sedan införandet av IFRS regelverket. Antagandet är 
utformat med hjälp av de tre teorierna gällande Principle-agent, Earning management och 
Positiv redovisningsteori som även användes till antagande ett. Teorierna som alla förklarar 
och styrker påståendet om att den genomsnittliga nedskrivningskostnaden har minskat sedan 
införandet av IFRS regelverket. Detta borde också med utgångspunkt i teorin styrka 
påståendet som utgör antagande två, och som säger att trendlinjen över andelen goodwill i 
förhållande till totala tillgångar borde tilltagit i lutning som en direkt konsekvens av 
införandet av IFRS. Vi utformade antagande två med hjälp av att göra antagandet om att 
nettoförvärvandet av goodwill är konstant över perioden vilket i kombination med att 
företagsledningen väljer att skriva ned goodwill i mindre utsträckning borde resultera i att den 
ackumulerade goodwillposten växer.  
 
Tittar vi på resultaten ifrån vår empiriska studie ser vi en kraftig ökning av andelen goodwill i 
förhållande till totala tillgångar under året då IFRS reglementet implementerades, från en nivå 
på 28 % år 2004 till en nivå på 33 % året därpå. Tiden efter 2005 fortsatte andelen goodwill i 
förhållande till totala tillgångar att öka med i snitt 1 % årligen vilket kan jämföras med 0,5 % 
tiden innan införandet av IFRS. Gör vi antagandet att det ackumulerade nettoförvärvet av 
goodwill är konstant över tid tycks våra empiriska studier och teorin stämma bra överens. Om 
nettoförvärvandet är konstant har vi inte undersökt men en förklaring till ökningen som vi ser 
i figur 32 nedan, skulle kunna vara att det skett en ökning av företag förvärvade med en hög 
andel goodwill sedan införandet av IFRS bland företagen noterade på Large cap. Det är dock 
inte det vi syftar på och kan inte mer än att konstatera att våra resultat som presenteras i 
grafen kan bero på andra faktorer än de vi avsett att mäta. Detta då vi utgår ifrån att trenden 
över nettoförvärvad goodwill är konstant över mätperioden. Vi kan således bara slå fast att 
utvecklingen över förhållandet mellan goodwill och totala tillgångar skulle kunna vara ett 
resultat av införandet av IFRS. 

 
Figur 32 – Företagens redovisade goodwill i förhållande till totala tillgångar 

Även det stora hoppet under 2004-2005 gällande goodwill i förhållande till totala tillgångar 
skulle kunna förklaras av andra faktorer. En sådan faktor är att företagsledningar medvetet 
försökte få så mycket som möjligt utav de förvärvade tillgångarna under 2004 att klassificeras 
som goodwill (Jordan & Clark 2007). Anledningen skulle enligt Detzen & Zülch (2012) 
kunna vara att företagsledningar med vetskap om att IFRS regelverket skulle införas medvetet 
valde att klassificera så mycket som möjligt av de förvärvade tillgångarna för perioden som 
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goodwill. Motivet till detta skulle kunna vara att det i framtiden blir enklare att styra 
redovisningen i en speciell riktning när man har en stor andel goodwill i förhållande till totala 
tillgångar samt följer IFRS reglementet. 

5.3 Antagande tre 
Vårt tredje antagande syftade till att ge svar på om företag listade på Large cap använder 
redovisningsfriheten gällande goodwillhantering som ett verktyg för att skapa en jämnare 
resultatutveckling över tid. Detta då regelverket möjliggör en viss grad av flexibilitet gällande 
nedskrivningsprövningarna. Vi utformade antagande tre med hjälp av teorier gällande Income 
smoothing som menar på att hantering av goodwill är ett optimalt verktyg för att bedriva 
Income smoothing (Francis, Hanna & Vincent, 1996). Detta då nedskrivningsprövningarna 
erbjuder en viss frihet för företagsledningar eftersom bedömningarna innefattar en hög grad 
av subjektivitet. Vilket enligt Francis, Hanna och Vincent (1996) skulle resultera i att 
goodwillnedskrivningar är positivt korrelerade med företagens vinster. Ett samband som 
enligt Detzen & Zülch (2012) blir starkare ju högre grad av flexibilitet som råder gällande 
goodwillhanteringen. 
 
Bakomliggande faktorer till att företagsledningar eftersträvar en så jämn och stabil 
resultatutveckling som möjligt är enligt Kirshenheiter och Melemad (2002) att företag som till 
stor del rapporterar jämna och stabila resultat i linje med förväntningarna värderas med en 
premie. Detta då en jämnare resultatutveckling förmedlar en bild av att företaget inte är 
särskilt volatilt och därmed säkrare. Detta leder i sin tur till ett högre marknadsvärde då 
marknaden enligt Beidleman (1973) belönar företag som uppfattas som stabila och trygga. 
Detta skulle kunna ses som ett motiv för företagsledningen att använda sig av Income 
smoothing och framförallt om deras ersättning påverkas positivt av en högre aktiekurs, detta i 
enlighet med Principle-agent teorin.  
Tittar vi på vår empiriska undersökning gällande Income smoothing där vi utformade studien 
genom att samla in ackumulerad data från våra utvalda företag gällande deras årliga resultat 
samt deras respektive års goodwillnedskrivning för perioden 2002-2013. Figur 34 nedan 
illustrerar utvecklingen. Vi kan se i figur 34 att kostnaden för goodwillnedskrivningar har gått 
ner till en stabil nivå mellan 0 och l % sedan införandet av IFRS regelverket.  Åren innan 
införandet av IFRS låg nedskrivningskostnaderna på ca: 5 % av total goodwill i snitt. Siffror i 
tkr. 

 
Figur 34 – Företagens redovisade nedskrivningskostnader och resultat  
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Ser vi däremot på resultatutvecklingen över samma period ser vi en stabil och stigande trend 
på ackumulerad basis. Den genomsnittliga vinstuppgången har varit 120 000 tkr per år och 
trenden pekar stabilt uppåt.  
 
Försöker vi sedan jämföra våra empiriska resultat med vår teoretiska referensram finner vi ett 
spretande resultat i denna jämförelse. Enligt teorin gällande Income smoothing borde 
kostnaderna för goodwillnedskrivningar vara positivt korrelerade med företagens vinster. 
Detta är inte fallet i vår undersökning. Vi ser istället att nivån på goodwillnedskrivningarna 
sedan införandet av IFRS nästintill blivit obefintlig, samtidigt som den genomsnittliga vinsten 
för företagen pekar stabilt uppåt. Vårt empiriska material skiljer sig därför väsentligt ifrån de 
teorier som vi valt att utgå ifrån. Vi finner inget samband mellan att goodwillnedskrivningar 
är positivt korrelerade med företagens vinster i de undersökta företagen.  
 
Våra empiriska resultat visar snarare på att trenden bland våra företag är att de har valt att 
skriva ned goodwill minimalt sedan införandet av IFRS vars reglemente möjliggjorde detta.  
En anledning till att vi inte finner stöd för detta antagande kan vara att incitamentet till att 
redovisa ett så högt resultat som möjligt är starkare än incitamentet för att redovisa ett så 
jämnt och stabilt resultat som möjligt. En lägre nedskrivningstakt får till följd att 
kostnadsposterna för nedskriven goodwill minskar, vilket delvis kan förklara den positiva 
trenden gällande företagens vinster. Som vi slog fast i antagande två så har andelen goodwill i 
förhållande till totala tillgångar ökat kraftigt sedan införandet av IFRS. En ökad andel 
goodwill i förhållande till totala tillgångar i kombination med en kraftigt reducerad 
nedskrivningsandel för goodwill leder till att den totala årliga kostnaden för de totala 
tillgångarna går ner. Detta skulle kunna ses som en bidragande orsak till den positiva 
resultattrenden som funnits bland våra företag sedan införandet av IFRS. Detta då uteblivna 
kostnader har en positiv effekt på resultatet.  
 
Andra anledningar till att våra empiriska resultat inte stämmer överens med Income 
smoothing teorin skulle kunna vara att resultatförväntningarna på företagen har varit högt 
ställda. Detta skulle kunna innebära att företagsledningarna inte haft möjlighet att skriva ned 
goodwill utan att riskera att hamna under marknadens förväntningar. Detta i enlighet med 
Earning management teorin som enligt Jordan och Clark (2007) syftar till att uppfylla 
förväntningarna och prognoserna gjorda av externa parter. Detta väntas leda till en högre 
värdering av företaget som i sin tur leder till ett högre pris på företagets aktie. Vanligtvis har 
företagsledningen någon form av prestationsbaserad ersättning. Detta är ett incitament för 
ledningen att infria förväntningarna på företaget då det gynnar dem själva vilket är i enlighet 
med Principle-agent teorin (Jensen och Meckling 1976). 
 
En annan förklaring till resultatet i empirin kan vara att företagsledningar inte vill ta upp 
kostnader för goodwill om dem inte absolut är tvungna till det. Detta då de hellre redovisar ett 
starkt resultat då detta gynnar dem själva i många fall. Detta agerande styrks utav teorierna 
kring Positiv redovisningsteori och Earning management som båda har sitt ursprung i 
Principle-agent teorin. Denna teori menar på att ägarnas och agentens egenintresse skiljer sig 
åt och då alla individer är rationella leder det till att företagsledningen agerar på det sätt som 
förväntas gynna dem själva på bästa sätt (Bartov et al., 2002). Vilket i många fall är ett så 
högt redovisat resultat som möjligt.  
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5.4 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra empiriska resultat över perioden 2002-2013 
gällande goodwillhantering styrks av Principle-agent teorin, Positiv redovisningsteori och 
Earning management som låg till grund för antagande ett och två. Antagandena utgick som 
nämnts tidigare ifrån Principle-agent teorin som menar på att företagsledningar väljer att 
utnyttja deras ställning för att fatta beslut som gagnar dem själva om möjligheten ges (Bartov 
et al., 2002). Det vi var intresserade av att belysa var om där skedde någon förändring kring 
2005. Anledningen till detta var att möjligheterna för företagsledningarna att utnyttja goodwill 
som ett verktyg ökade i och med införandet av IFRS. Detta då regelverket innebar en högre 
grad av redovisningsfrihet då goodwillhanteringen efter införandet alltmer grundar sig på 
subjektiva bedömningar. Här såg vi tydliga resultat på att hanteringen av goodwill gick i en 
riktning som styrks av våra aktuella teorier. Framförallt skedde stora förändringar runt 2005. 
Förändringarna var i linje med teorierna på området. Vi konstaterar därför att teorin och vår 
empiri gällande de två första antagandena stämmer bra överens, dessvärre finns där andra 
faktorer som skulle kunna ha påverkat resultaten i denna riktning. Vi har därför inte möjlighet 
att lägga för mycket tyngd på resultaten och nöjer oss med att konstatera att dem styrker 
teorin. Gällande antagande tre som grundade sig på teorin Income smoothing och Big Bath får 
vi dessvärre inte samma tydliga resultat mellan teori och empiri. Income smoothing teorin 
säger att företagsledningar utnyttjar goodwillhanteringen för att åstadkomma en så jämn och 
stabil resultatutveckling som möjligt (Francis, Hanna & Vincent, 1996). Våra resultat visar 
dessvärre inte på att det skulle finnas något sådant samband ibland våra undersökta företag. 
Istället visar vår studie på att andelen goodwillnedskrivningar nästan reducerades till noll efter 
införandet av IFRS. Detta som ett resultat av att IFRS regelverket möjliggjorde en sådan 
utveckling. Resultaten från vår studie ger därför snarare stöd för de tre teorierna som låg till 
grund för antagande ett och två och som menar på att företagsledningar väljer att minimera 
kostnadsposterna för goodwill i deras jakt på ett maximerat resultat. Detta då det gagnar dem 
själva mest (Bartov et al., 2002). 
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6. Slutsats  
I slutsatsen kommer vi knyta ihop de undersökningar, teorier och antaganden som använts i 
uppsatsen. Vi kommer även att försöka svara på uppsatsens frågeställning. 
 
Uppsatsens antaganden och syfte är av sådan karaktär att det inte med säkerhet går att dra 
några konkreta slutsatser av resultaten från det som har studerats. Detta beror på att det kan 
ligga andra faktorer bakom förändringarna än de vi belyser. Generellt sätt så kan vi hitta 
starka stöd för Principle-agent teorin, Earning Management och Positiv redovisningsteori om 
vi väljer att tolka de empiriska förändringarna gällande goodwill till nackdel för 
urvalsgruppen. Väljer vi däremot att tolka dessa förändringar till fördel för urvalsgruppen blir 
resultatet att förändringarna är ett resultat av införandet av IFRS och att det efter förändringen 
reflekterar en högre grad av rättvisandebild för urvalsföretagen. Nedan följer slutsatserna för 
uppsatsens frågeställning. Den frågeställning vi avser att besvara i uppsatsen är: 
 
-Hur har införandet av IFRS regelverket förändrat redovisningen av goodwill? 
 
Baserat på studiens resultat kan vi dra slutsatsen att de procentuella nedskrivningskostnaderna 
i förhållande till total goodwill generellt sett har minskat kraftigt bland våra urvalsföretag 
sedan införandet av IFRS reglementet. Detta ger oss stöd för Principle-agent teorin, Earning 
Management samt Positiv redovisningsteori. Som visas i figur 33 nedan.

 
Figur 33 – Sammanslagning för företagens procentuella nedskrivningskostnad i förhållande till redovisad goodwill 

En anledning till att den faktiska förändringen skulle kunna stämma är om det under vår 
mätperiod skett en generell uppvärdering av goodwilltillgångarna, detta skulle i sig leda till att 
det temporärt sätt inte har funnits så stort nedskrivningsbehov över perioden. En annan 
anledning till att våra empiriska resultat skulle kunna stämma är om dessa tillgångar, innan 
införandet av IFRS, skrevs av under en kortare period än den bestämda livslängden för 
tillgångarna. Detta skulle i så fall leda till att nedskrivningstakten minskar om så möjligheten 
ges. Detta skulle i så fall bekräfta IASBs avsikt med införandet av IFRS vilket var att lansera 
ett regelverk som till högre grad skulle generera en mer rättvisande bild av företagens 
redovisning. Detta är områden som ligger utanför vår uppsats och vi kan således bara 
konstatera att dessa faktorer eventuellt skulle kunna ha en påverkande effekt på våra 
empiriska resultat. 
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Den minskande nedskrivningsandelen av goodwill i kombination med antagandet om att 
nettoförvärvandet av goodwill är konstant över tid borde resultera i en växande andel 
goodwill i förhållande till totala tillgångar. Detta låg till grund för uppsatsens andra antagande 
som just menar på att andelen goodwill i förhållande till totala tillgångar borde ha ökat sedan 
införandet av IFRS. I vår studie finner vi starka belägg för att även acceptera antagande 
nummer två då resultaten visar på en starkt positiv utveckling för relationstalet goodwill i 
förhållande till totala tillgångar. Detta illustreras av figur 32 nedan som visar en positiv trend 
över andelen goodwill i förhållande till totala tillgångar mellan åren 2002-2013. 

 
Figur 32 – Företagens redovisade goodwill i förhållande till totala tillgångar  

 
Vidare ser vi att det skedde en relativt stor förändring mellan 2004 och 2005 d.v.s. perioden 
innan det att IFRS regelverket trädde i kraft. Förändringen innebar en ökning av relationstalet 
goodwill i förhållande till totala tillgångar från 28,3 % till 33,1 %. Förändringen innebar 
således en ökning på 4,8 % vilket kan jämföras med den genomsnittliga ökningen på ca 1 % 
per år över mätperioden. Förändringen på 4,8 % under perioden före införandet av IFRS 
skulle kunna bero på att det förvärvades mycket företag med höga relationstal gällande 
goodwill i förhållande till totala tillgångar under just den perioden.  
 
Teorin kring Income smoothing och Big Bath låg till grund för uppsatsens tredje antagande 
som menar på att det borde finnas ett samband mellan resultat och nedskrivningar av 
goodwill. I vår studie finner vi inget stöd för det påståendet. Som vi ser i den sammansatta 
grafen i figur 34 nedan över företagens genomsnittliga nedskrivningskostnader för goodwill 
och företagens redovisade resultat åren 2002-2013 så ser vi inget samband mellan 
nedskrivningskostnader och företagens redovisade resultat. Siffror i tkr. 

2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
Serie1	   27,7	   28,0	   28,3	   33,1	   33,4	   34,2	   34,7	   36,2	   37,6	   37,9	   38,7	   38,6	  
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Figur 34 – Företagens redovisade nedskrivningskostnader och resultat  

Vi väljer därför att förneka antagande nummer tre. En anledning till att vi inte finner stöd för 
detta antagande kan vara att incitamentet till att redovisa ett så högt resultat som möjligt är 
starkare än incitamentet för att redovisa ett så jämnt och stabilt resultat som möjligt. En 
anledning till detta skulle kunna vara att det idag råder ett mer kortsiktigt tänk bland 
företagsledningar än tidigare. Skulle detta vara fallet så leder det således till att 
företagsledningar försöker reducera alla kostnader maximalt inklusive kostnaden för 
goodwillnedskrivningar. Detta är i enlighet med Principle-agent teorin, Earning management 
och positiv redovisningsteori (Pajunen & Saastamoinen, 2013; Bloom 2009). Det här 
tankesättet styrks även av våra empiriska resultat som visar att nedskrivningskostnaderna för 
goodwill sedan införandet av IFRS princip är obefintligt.  
 
Vår slutsats blir således att det finns tydliga tecken på att nedskrivningen av goodwill har 
minskat sedan införandet av IFRS. Denna slutsats blir möjlig att dra då vår empiriska studie 
visar på kraftiga tendenser till en lägre nedskrivningstakt hos våra undersökta företag. Detta 
resultat styrks även utav de teorier uppsatsen bearbetat. Dessvärre kan vi inte utesluta att 
förändringen vi ser beror på andra faktorer än de vi undersökt. Vi får därför nöja oss med att 
slå fast att utvecklingen skulle kunna vara ett resultat av att det sedan införandet av IFRS 
blivit enklare att manipulera räkenskaperna med syfte att maximera vinsterna. 

6.1 Framtida forskning 
Till vidare studier skulle vi vilja se en branschjämförelse. Detta skulle kunna ses som en 
utveckling av vår uppsats då det innefattar och jämför två eller flera branscher istället för 
samtliga företag på ackumulerad nivå. Det skulle med andra ord vara intressant med en studie 
som är lik vår men som just fokuserar på skillnaderna gällande goodwillhanteringen branscher 
sinsemellan. 
 
För att göra uppsatsen mer trovärdig och för att kunna dra mer välgrundade slutsatser anser vi 
att framtida studier inom området bör kompletteras med mer kvalitativa studier. Detta skulle 
kunna göras genom t.ex. intervjuer med ansvariga revisorer samt företagsledningar på de 
aktuella företagen. Detta för att eventuellt kunna bevisa och styrka huruvida teorierna i vår 
uppsats stämmer överens med verkligheten. Det skulle vara intressant om en analys gjordes 
på hur företagen väljer att värdera goodwilltillgångarna. Med andra ord vilka argument som 
finns och varför företagen värderar goodwillen på ett speciellt sätt. 
 
Vi tycker att dessa förslag till undersökningar bör göras över samma eller liknande tidsspann 
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som vi valt i vår uppsats. Detta för att på så sätt få fram en bättre överblick om hur 
hanteringen av goodwill förändrats och utvecklats över en tid då stora regelmässiga 
förändringar gjordes. 
 
  



	   51	  

Källförteckning 
 
Artiklar och böcker 
 
AbuGhazaleh, N., Al-Hares, O. & Robert, C. (2011). Accounting discretion in goodwill 
impairments: UK evidence. Journal of international financial management & 
accounting,  22(3), ss. 165-204. 
 
Alexander, D., & Nobes, C. (2013). Financial Accounting: An International Introduction. 
Fifth edition. Harlow: Pearson Education Limited. 
 
Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion- Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Bartov, E., Givoly, D. & Hayn, C. (2002). The rewards to meeting or beating earnings 
expectations. Journal of Accounting and Economics, 33 (2), ss. 173-204. 
 
Beidleman, C. R., (1973). Income smoothing: The Role om Management. The Accounting 
Review, 48 (4), ss. 653-667. 
 
Bloom, M. (2009). Accounting for goodwill. Abacus - A journal of accounting finance and 
business studies, 45(3), ss. 379-389. 
 
Chalmers, K., Godfrey, J. & Webster, J. (2011). Does a goodwill impairment regime better 
reflect the underlying economic attributes of goodwill? Accounting & Finance, 51 (3), ss. 
625-665. 
 
Davis, H. J., Schoorman, F. D. & Donaldson, L. (1997) Toward a Stewardship Theory of 
Management. The Academy of Management Review, 22 (1), ss. 20-47. 
 
Dechow, M. P., Sloan, G. R., & Sweeney, P. A. (1995). Detecting Earnings Management. The 
Accounting Review, 70 (2), ss. 193-225. 
 
Deegan, C. (2011). Financial Accounting Theory. Second edition. Maidenhead: McGraw-Hill 
Higher Education. 
 
Elliot, J. & Shaw, W. (1988). Write-offs as accounting procedures to manage perceptions. 
Journal of Accounting research, 26 (3), ss. 91-119. 
 
Francis, J., Hanna, D. & Vincent, L. (1996). Causes and effects of discretionary asset write-
offs. Journal of Accounting Research, 34 (3), ss. 117-134. 
 
Giuliani, M. & Brännström, D. (2011). Defining goodwill: a practice perspective. Journal of 
financial reporting & accounting, 9(2), ss. 161-175.  
 
IFRS-volymen 2014. Stockholm: FAR Akademi AB. 
 
Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Jensen, M. & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs 
and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), ss. 304-359. 
 



	   52	  

Jordan, C.E., Clark, S.J. (2007). Big Bath Earnings Management: The Case Of Goodwill 
Impairment Under SFAS No. 142, Journal Of Applied Business Research, 20, (2), pp. 63-69. 
 
Jordan, C. & Clark, S. (2011). Big bath earnings management: the case of goodwill 
impairment under SFAS No. 142. Journal of applied business research, 20 (2), ss. 63-70. 
 
Kirschenheiter, M. & Melumad, N. (2002). Can “big bath” and earnings smoothing coexist as 
equilibrium financial reporting strategies? Journal of Accounting Research, 40 (3), ss. 761-
796. 
 
Marton, J., Lumsden, M., Lundqvist, P., Pettersson, A. K., & Rimmel, G. (2010). IFRS - i 
teori och praktik. Andra upplagan. Stockholm: Bonnier Utbildning. 
 
McGregor, W. (2012). Personal Reflections on Ten Years of the IASB. Australian Accounting 
Review, 22(3), ss. 225-238.  
 
Pashang, H. & Fihn, G. (2011). Understanding of the phenomena of goodwill. Review of 
Business Research, 11(2), ss. 137-145. 
 
Pajunen, K. Saastamoinen, J. (2013) Do auditors perceive that there exists earnings 
management in goodwill accounting under IFRS?, Managerial Auditing Journal, 28, (3), pp. 
245 - 260 
 
Ramanna, K. (2008). The implications of unverifiable fair-value accounting: Evidence from 
the political economy of goodwillaccounting. Journal of accounting & Economics, 45(2-3), 
ss. 253-281.  
 
Romanna, K. & Watts, R (2012). Evidence on the use of unverifiable estimates in reguired 
goodwill impairment. Review of accounting studies, 17 (4), ss. 733-778. 
 
Schäffer, U., Lüdtke, J., Bremer, D. & Häu𝛽ler, M. (2012). The effect of accounting standards 
on big bath behavior. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 82 (1), ss. 47-73. 
 
Stockholms Universitet. (u.å.). Samhällsvetenskapliga tankebegrepp. Hämtad: 2015-03-12, 
från URL: https://www.liber.se/Market/kampanj/event/ht11/Liber%20Skolforum%20-
%20Johan%20Sandahl%20Samhallsvetenskapliga_tankebegrepp%20pres.pdf 
 
Swanson, N. J. (2007). The new guideline for goodwill impairment: Just another tool for 
earnings management? 
(Order No. 3296227, Mississippi State University). ProQuest Dissertations and Theses, 121-
n/a. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/304825044?accountid=33993, 2015-
02-17. 
 
Van Hulle, K. (1997). The true and fair view override in the European Accounting Directives. 
European Accounting Review, 6 (4), 711-720. 
 
Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: A ten year perspective 
[Elektronisk version]. The Accounting review, 65, 131-165. 
 
Watts, R.L., & Zimmerman, J.L. (1986). Positive accounting theory. Prentice: Hall 
International Edition. 



	   53	  

 
Williamson, O. E. (1975). Markets and Hierarchies: Some elementary considerations. The 
Amercian Economic Review, 63 (2), ss. 316-325. 
 
Internetkällor 
 
[1] Avanza Bank AB (2015). TeliaSonera (Elektronisk). Tillgänglig: 
https://www.avanza.se/aktier/om-bolaget.html/5479/teliasonera, 2015-02-17. 
 
[2] Avanza Bank AB (2015). Assa Abloy ser. B (Elektronisk). Tillgänglig: 
https://www.avanza.se/aktier/om-bolaget.html/5271/assa-abloy-b, 2015-02-17. 
 
[3] Avanza Bank AB (2015). Hexagon ser. B (Elektronisk). Tillgänglig: 
https://www.avanza.se/aktier/om-bolaget.html/5286/hexagon-b, 2015-02-17. 
 
[4] Avanza Bank AB (2015). Getinge ser. B (Elektronisk). Tillgänglig: 
https://www.avanza.se/aktier/om-bolaget.html/5282/getinge-b, 2015-02-17. 
 
[5] Avanza Bank AB (2015). Intrum Justitia (Elektronisk). Tillgänglig: 
https://www.avanza.se/aktier/om-bolaget.html/5583/intrum-justitia, 2015-02-17. 
 
[6] Avanza Bank AB (2015). Securitas ser. B (Elektronisk). Tillgänglig: 
https://www.avanza.se/aktier/om-bolaget.html/5270/securitas-b, 2015-02-17. 
 
[7] Avanza Bank AB (2015). Meda ser. A (Elektronisk). Tillgänglig: 
https://www.avanza.se/aktier/om-bolaget.html/5322/meda-a, 2015-02-17. 
 
[8] Avanza Bank AB (2015). NIBE Industries ser. B (Elektronisk). Tillgänglig: 
https://www.avanza.se/aktier/om-bolaget.html/5325/nibe-industrier-b, 2015-02-17. 
 
[9] Avanza Bank AB (2015). Trelleborg AB ser. B (Elektronisk). Tillgänglig: 
https://www.avanza.se/aktier/om-bolaget.html/5267/trelleborg-b, 2015-02-17. 
 
Lifco AB (2015). About Lifco (Elektronisk). Tillgänglig: http://lifco.se/about-lifco/, 2015-02-
17. 
 
Årsredovisningar 
 
Assa Abloy, 2002-2013 
Getinge, 2002-2013 
Hexagon, 2002-2013 
Intrum Justitia, 2002-2013 
Lifco, 2002-2013 
Meda, 2002-2013 
NIBE Industries, 2002-2013 
Securitas, 2002-2013 
TeliaSonera, 2002-2013 
Trelleborg, 2002-2013 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Filiph Andersson

Marcus Hydén


