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Sammanfattning 
 
Problem: I och med implementering och harmonisering med IASB:s (International Accounting 
Standard Board) regler har möjligheten att påverka nedskrivning av Goodwill ökat. Manipulering av 
redovisning behandlar främst resultaträkning men i fallet nedskrivningar av Goodwill blir också 
balansräkningen påverkad. I och med nedskrivningar förändras förhållandena mellan tillgångar, eget 
kapital och skulder, det vill säga att viktiga nyckeltal förändras. Ett problem som uppkommit med 
nedskrivning är hur antagande för Impairment test ska grundas. Vid ett Impairment test så kan 
ledningen själva avgöra enheten och den potentiella inkomst som kan till relateras till enheten. Om 
till exempel stora nedskrivningar genomförs och om man skär i kostnader såsom personal, har då 
verkligen resultaträkningen visat en korrekt och rättvisande bild av verkligheten? Eller om stora 
nedskrivningar belastar resultaten för ett år som även leder till nedskrivning av goodwill, kan 
framtida resultat betraktas rättvisande? 

Syfte: Huvudsyftet är anaylsera Big Bath Accounting med hjälp av samhälleliga teorier. Vidare syfte 
är att analysera de empiriska data i förhållande till institutionella teorier såsom; audit socity och 
legitimerings teori. Vidare vill denna studie belysa om högre nedskrivning av Goodwill i samband 
med de två faktorerna; VD-byte och negativt resultat, kan relateras till någon specifik bransch.  

Metod: Studien använder sig av en deduktiv ansats, då den undersöker huruvida Big Bath 
Accounting förekommer på Large Cap listan på stockholmsbörsen. Studien använder sig av data 
som insamlats genom studier av 456 årsredovisningar. 

Slutsats: Sett till Large Cap listan i helhet påvisas det inte att nedskrivningar av Goodwill oftare 
sker i samband med faktorerna VD-byte och negativt resultat än utan. Dock tenderar 
nedskrivningarna i samband med dem två faktorerna vara större procentuellt av resultatet före 
skatt. Av de åtta undersökta branscher utmärker sig tre branscher vilka är IT, Telecom och Industri.   
 
Möjliga orsaker till att nedskrivningar av Goodwill i samband med ett VD-byte och negativt resultat 
tenderar att vara vanligare och större i de tre branscherna krävs det dock en djupare kvalitativ studie 
för att fullt kunna besvara. Dock finns det relationer och skillnader mellan dessa tre branscher som 
kan bidra till att besvara frågan varför. De tre branscherna särskiljer sig med; fler uppköp, 
konjekturkänslighet och kapitalintensiva på produkter. 
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Abstract 
 

Problem:  With the implementation and harmonization of the International Framework by IASB, 
the ability to influence the impairment of Goodwill has increased. The manipulation of accounting 
is mainly attached to the items of income statements. In the case of impairment it also affects the 
balance sheet which, changes the relation between assets, liabilities and equity. This results in 
changes of impartant key ratios.  

A problem with the recognition of impairment loss instead of depreciation is the assumptions made 
which upon the impairment test is based, as the management may decide the unit and the potential 
income that a unit can generate. If large write-downs are carried out and the cutting of costs such as 
staff are made, has the historical financial reports disclosed a true and fair view of reality? Or if 
large write-downs charges the result for one year, does the future results portray a true and fair view 
of the business activities if these were the years which the write-downs should have charged? 

Purpose: The main objective is to analyze Big Bath Accounting using social theories. Further 
purpose is to analyze the empirical data in relation to institutional theories, such as; audit socity and 
legitimacy theory. In addition to this, the study shed light on higher impairment of goodwill 
associated with the two factors; CEO change and a negative result, and how this may be related to 
to specific industries. 

Method: The study uses a deductive approach, in examining whether Big Bath Accounting appears 
on the Large Cap list on the Stockholm Stock Exchange or not. The study uses secondary data. The 
information has been collected through 456 annual reports. 

Conclusion: Impairment of Goodwill is not more common in connection with the two factors, the 
study addressess. But depreciation tend to represent a larger percentage of profit before tax. Of the 
eight surveyed sectors, three sectors stand out; IT, Telecom and Industri. 

A more comprehensive qualitative research is needed to further sort out possible reasons for the 
impairment of Goodwill in connection with a CEO-change and negative results tends to be more 
frequent and larger in the three industries. However, there are relationships and differences 
between these three sectors, which can help to answer the question why. The three sectors 
differentiates itself by; more acquisitions, sensitive to market fluctuations, and capital-intensive products. 
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1 Introduktion  
 

Denna studie beskriver företags möjlighet att påverka nedskrivningar av Goodwill. Detta kapitel börjar 
med en bakgrundsbeskrivning till Big Bath Accounting och dess relation till Goodwill och nedskrivningar 
och dess påverkan på samhället. Därefter ges en problemdiskussion som leder till studiens frågeställning och 
syfte. Kapitlet fortsättet med att beskriva studiens avgränsning och slutligen presenteras en kort disposition 
av uppsatsens upplägg 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste åren har vi sett en ökning av posten Goodwill I företags balansräkningar. 
Många företag väljer att expandera genom uppköp och detta blev speciellt aktualiserat 
under 90-talet då IT-företag genomförde uppköp som resulterade i höga Goodwillposter.  
En undersökning genomförd av Goldman & Sachs visar att av de företag registrerade på 
S&P 500 så motsvarar posterna Goodwill och Immateriella tillgångar hela 10 procent av de 
totala tillgångarna (The Economist, 2006). Goodwill postens storlek är också signifikant i 
Sverige där sammanlagd 150 miljarder Goodwill i 40 av bolagen noterade på 
Stockholmsbörsen där Eniro ligger i topp med sina 11 miljarder i Goodwill (Zaudy, 2009). 
Goodwill definieras av redovisningsrådet som en betalning för framtida ekonomiska 
fördelar. Dessa fördelar kan vara synergier som kan uppkomma av det nya 
företagsförvärvet då nya marknader och andra möjligheter öppnar sig (Laurell, Ångström, 
Örtengren, 2002). Tidigare har Goodwill varit subjekt för avskrivning men i och med 
direktivet (EG, nr. 1606/2002) är Goodwill numera subjekt för nedskrivning. Denna 
förändring genomfördes med motivet att det skulle visa en mer rättvisande bild av 
företaget. En fråga blir då given, har nedskrivning denna rättvisande effekt? Enligt Coogan 
(2002) finns det många företag som erkänner inkomsterna det året affären genomförs men 
kostnader omvandlas till tillgångar som skrivs av under given period. Detta blir då genast 
en ”missmatch” och resultatet speglar inte den verklighet som företaget genomfört affären. 
Då nedskrivningen berör resultaträkningen och tillgången Goodwill i balansräkningen blir 
effekten av nedskrivningen att viktiga nyckeltal förändras (Copeland, 1968). Ofta är dessa 
taktiker inte olagliga men kan dock tänja på de standarder som är utsatta. Martin (2001) 
resonerar också på detta vis då han framhåller två argument om varför investerare skall 
hålla ett extra öga på posten Goodwill. Det första argumentet är att om stora 
nedskrivningar görs under ett år kan detta leda till framtida fiktiva goda resultat som 
egentligen kanske skulle ha belastats av nedskrivning. Martin (2001) framhåller också 
argumentet att om ingen nedskrivning har gjorts historiskt kan de tidigare resultaten vara 
ett felaktiga. Om stora nedskrivningar görs och om man skär i kostnader till exempel 
personal har då verkligen de historiska resultaten visat en korrekt och rättvisande bild av 
verkligheten. 

"The golfer, playing alone with a co-operative caddy-auditor, should defer the recording of 
bad holes, take four 80s, accept the plaudits he gets for such athleticism and consistency 
and then turn in a fifth card carrying a 140 score. After rectifying his earlier scorekeeping 
sins with this 'big bath', he may mumble a few apologies but will refrain from returning 
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the sums he has previously collected from comparing scorecards in the clubhouse." Warren 
Buffet 

Warren Buffets citat ovanför beskriver det fundamentala i Big Bath Accounting som är en 
del av kreativ redovisning (Riahi-Belkaoui, 2004). Tillgångar skrivs ned eller skrivs av helt 
för att minska vinsten för den givna perioden och därmed ”ta ett bad” för att påverka 
framtida vinster (Riahi-Belakaouni, 2005). Som sagt tidigare så behöver Big Bath 
Accounting inte vara olagligt men det speglar inte den rättvisande bild IASB eftersträvar. 
Vidare kan upplysningar angående redovisning delas in i två fack; de obligatoriska 
upplysningarna (mandatory disclosures) och de frivilliga upplysningarna (volontary 
disclosures). De frivilliga upplysningarna ska fungera som tilläggsinformation till de 
obligatoriska upplysningarna. Ett problem som uppkommer är när de frivilliga 
upplysningarna används för att legitimera ledningens beslut och beteende i de fall då de 
obligatoriska upplysningarna ger en ofördelaktig bild av företaget och ledningen (Fishman 
& Hagerty, 2003).  

Som ett kontrollorgan finns revisionen som skall kvalitetssäkra den information som ges. 
Men om Big Bath Accounting förekommer är då informationen tillräckligt granskad? I 
USA och England har gapet mellan förväntan på revision och revisorns egen uppfattning 
om sin uppgift diskuterats i olika undersökningar. Undersökningarna visar att 
förväntningarna på revisorerna är att de skall vara ansvariga för att ”upptäcka” 
oegentligheter. Medans revisorerna själva anser att de deras primära fokus är att forma en 
professionell åsikt om den finansiella rapporten. ”The audit society” beskriver hur 
revisorns roll fungerar som en bekräftelse och kvalitetsstämpel på ledningens beslut och 
hur själva grunden för principer som styr revision grundas i marknadens förväntningar och 
krav (Power, 1997).  

1.2 Problemdiskussion 
Syftet med det nya regelverket utfärdat av IASB och implementerad av Europeiska unionen 
var att harmonisera regelverken mellan medlemsstaterna och göra dem mer internationellt 
jämförbara (IASB, 2009). IAS 36 erfordrar att Goodwill nedskrives. Ett problem som 
uppkommit med nedskrivning är att hur antagande för impairment test skall grundas. Vid 
ett impairment test så kan ledningen själva avgöra enheten och den potentiella inkomst 
som en enhet kan generera. Big Bath Accounting kan innebära att poster skrivs ned då 
”förväntningarna” på resultatet är låga för att senare kunna påvisa bättre framtida resultat. 
Detta sker ofta i samband med VD-byte och andra tillfällen när ett intresse finns för att 
bevisa ett dåligt resultat. När en ny VD tillträder kan det vara lockande att skriva ned 
tillgångar under initial år för att inte belasta resultaten i framtiden då han blivit ”varm i 
kläderna”. Detta kan också vara fallet när man under en period har ett negativt resultat 
(Schilit, 2002). I utländska undersökningar och medier förs en stor diskussion men sker inte 
alls i samma utsträckning i Sverige.   

När vi undersökte huruvida någon forskning gjorts angående detta I Sverige visar det sig att 
tre studentuppsatser berör ämnet varav två av undersökningarna har en kvantitativ ansats 
och den tredje en kvalitativ. En studie gjord av Sandberg, Karnerfors och Haldorson (2007) 
från högskolan i Borås behandlar fenomenet kvantitativt genom att undersöka 
nedskrivningar av Goodwill genomförda i samband med VD-byte och negativt resultat. 
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Undersökningen behandlar alla bolag på Large Cap och Mid Cap på Stockholmsbörsen och 
finner ett samband med faktorerna VD-byte och negativt resultat. Vidare undersöker 
Remdahl och Valingsten i en studentuppsats från högskolan i Borås avsättningar vid VD-
byte och negativt resultat. Deras studie undersöker alla Large Cap bolag på 
Stockholmsbörsen och Remdahl och Valingsten finner också i denna undersökning att det 
finns ett samband mellan avsättningar i samband med VD-byte och negativt resultat. Båda 
studentuppsatserna behandlar stora populationer och tar inte hänsyn till olikheter i form av 
bransch eller storlek.  

I denna studie vill vi belysa om ”Big Bath Accounting” tenderar att vara vanligare i någon 
specifik bransch på Stockholmsbörsen och vidare analysera orsakerna till uppkomsten av 
Big Bath Accounting. 

1.3 Forskningsfrågor 
- Finns det en tendens att nedskrivningar av Goodwill är större eller genomförs oftare i 
samband med VD-byte och negativt resultat? 

- Är fenomenet Big Bath Accounting, nedskrivningar av Goodwill i samband med VD-byte 
och negativt resultat, vanligare inom någon specifik bransch, och om detta kan urskiljas 
varför? 

1.4 Syfte 
Huvudsyftet är analysera Big Bath Accounting med hjälp av samhälleliga teorier. Vidare 
syfte är att analysera de empiriska data i förhållande till institutionella teorier såsom; audit 
society och legitimerings teori. Vidare vill denna studie belysa om högre nedskrivning av 
Goodwill i samband med de två faktorerna; VD-byte och negativt resultat, kan relateras till 
någon specifik bransch.  

1.5 Avgränsning 
Studien kommer att inkludera alla bolag på Large Cap listan på Stockholmsbörsen. Studien 
kommer endast att behandla nedskrivningar av Goodwill. Vidare kommer studien endast 
att belysa faktorerna VD-byte och negativt resultat i relation till nedskrivningar. Dock 
kommer alla genomförda nedskrivningar inkluderas. Studien kommer att behandla de 
årsredovisningar från och med implementerandet av RR 17 år 2001 till år 2008.
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1.6 Disposition 

 
 

 

 

Bakgrund 
och syfte 

• I denna del kommer bakgrunden till det problem studien kommer att 
behandla presenteras. Problemet kommer att diskuteras och tidigare 
studier inom området presenteras som leder fram till studiens syfte 
och frågeställningar.  

Metod 

• I denna del beskrivs hur arbetet kommer att genomföras och vilka 
anreppssätt författarna har för att kunna presentera ett resultat av 
studien. 

Teoretisk 
referensram 

• I denna del presenteras de redovisningsstandarder som används av 
företag i dag. Teorier om själva fenomenet presenteras i anknytning 
med teorier som kan användas för att analysera det beteende 
problemet som studien belyser.  

Emperi 

• Här presenetras det resultat som författarana funnit. Resultatet 
presenteras graEiskt med hjälp av diagram som senare kommer att 
bygga basen för analys och slutsats 

Analys 

• Här kommer emperin att analyseras genom den teoretiska 
referensram som presenetarts tidigare och bygga underlag för 
studiens slutsats som ämnar att besvara de frågeställningar som 
studien lyfter. 

Slutsats 

• I denna ämnar författarna av studien att presenteras svar till de 
frågeställningar som presenetrats. 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2 Metod 
 

I kapitlet beskrivs först studiens metodsansats. Vidare beskrivs tillvägagångssättet för datainsamling, 
urvalsgruppen och bortfallsfrekvensen. Avslutningsvis kommer kritik över metoden att framföras. 

 

2.1 Vetenskapligförhållningssätt 
Forskarna presenterar sina forskningsperspektiv med utgångspunkt i två vetenskapliga 
förhållningssätt: hermeneutik och positivism. För att kunna analysera och kritisera kunskap 
krävs det en viss förståelse av dessa forskningsansatser (Alvesson & Sköldberg 2008). I 
följande avsnitt presenterar vi forskningsansatserna.   

2.1.1 Hermeneutik 
Hermeneutiks forskningsansats kan likställas med tolkningslära och är numera en 
vetenskaplig riktning där man tolkar, studerar och försöker att förstå grundbetingelserna 
för det humana uppehället. Hermeneutiken har sina rötter i renässansen genom två grenar 
då den ena grenar tillämpas när man skall tolka protestantiska bibelanalyser. Medans den 
andra riktnigen går ut på en tolkningsmetod som tillämpades för det humanistiska studiet 
av antika klassiker. Numera tillämpas hermeneutiken inom diverse vetenskapliga områden 
såsom; human-, samhälls- och kulturvetenskap. Det huvudsakliga temat för hermeneutiken 
har varit att för att förstå delen skall man sätta delen i samband med helheten.  Detta kan illustreras 
genom att hur en bibeltext skall förstås och hur förståelse kan uppnås genom att för att 
förstå en del av bibeln måste man sätta den i samband med hela bibeln.  Desamma gäller 
det omvända, det vill säga helheten består av delar och kan förstås ur dessa. Nedan 
illustreras hur den hermeneutiska cirkeln uppfattas, då den tydligt visar hur förståelsen 
mellan delen och helheten hänger samman (Alvesson & Sköldberg 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Den hermeneutiska cirkeln. Omarbetatad från Alvesson & Sköldberg (2008). 
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Vidare skall det observeras att hermeneutiken motverkar och löser svåra motsägelser 
genom att omvandla cirkeln till en spiral, det vill säga den objektiverande hermeneutikens cirkel. 
Spiralen fungerar som ett verktyg då man börjar i någon del som man sedan successivt 
bearbetar för att kunna sätta den i samband med helheten. Genom att börja vid någon 
punkt för att sedan kunna borrar sig genom mellan del och helhet, får man en mer 
fördjupat förståelse av bådadera. I den nedanstående modellen kan man se hur den 
objektiverande hermeneutikens cirkel är uppbyggt (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Hermeneutiken utgör mer för kvalitativa tolknings- och förståelsesystem samt en 
forskarroll som är mer öppen, engagerad och subjektiv. Medan positivismen har grund i 
kvantitativa och statistiskall analysmetoder samt en forskarroll som är osynlig och objektiv. 
En hermeneutik forskare tolkar genom sin subjektiva förmåga forskningsobjektet utifrån 
egna upplevelser och kunskaper. Tillskillnad ifrån positivismen som se forskningsobjektet 
som oberoende delar ser den hermeneutiken till forskningsobjektet helhet (Alvesson & 
Sköldberg 2008). 

2.1.2 Positivism 
Positivismen har sitt ursprung i den naturvetenskapliga traditionen och upphovsmannen 
var den franske sociologen Auguste Comte i mitt av 1800-talet. Comte ville skapa en 
vetenskaplig metodologi som skulle tolkas lika av alla forskare. För att kunna tillämpa den 
positiva forskningsansatsen skulle kunskap vara nyttig genom att då kunna förbättra 
samhället samt logiskall iakttagelser (Patel & Davidson, 2003). Positivisterna ville förmedla 
en ansats som skulle vara en gränsdragning mellan vad som verkligen var vetenskap och 
vad som inte var vetenskap. Genom detta synsätt utvecklades den så kallade 
verifierbarhetsprincipen, vilken innebar att samliga teoretiska utsagor i ett teorispråk skall kunna 
översättas till verifierbara observationer. En generell liknelse kan dras med en 

Subjektiv 

Objektiv 

Del

 

Hel 

Figure 2. Den objektiverande hermeneutikens cirkel. Omarbetad från Alvesson & Sköldberg 
(2008). 
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hypotesprövning, då man först formulerar en hypotes för att sedan kunna pröva den 
genom observationer (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Positivisterna ville grunda en enhetlig vetenskap och ville att all vetenskap i grunden skulle 
byggas upp på samma sätt, det vill säga en vetenskaplig monism. Man ville att lagar, regler samt 
andra direktiv skulle följas dock skulle det fortfarande det logiskall tänkandet bevaras. 
Forskningsmetoden byggdes på den hypotetiskt - deduktiva modellen, då man utgår ifrån 
teorin för att sedan deduktivt härledda hypoteser som skall prövas i det empiriskall 
materialet med övriga vetenskapliga metoder. Positivisterna reducerade problem i olika 
delar, där varje del analyserades för sig själv för att sedan aggregeras (Patel & Davidson, 
2003). 

I denna studie har den hermeneutiska forskningsmetoden tillämpats, då för att kunna 
undersöka studiens forskningsfrågor och för att kunna besvara syftet måste man kunna se 
del i samband med helheten. Den positiviska forskningsmetoden är inte aktuellt i denna 
studie då en objektiv synsätt som baseras på lagar och normer inte kan förstås i andra 
sammanhang. För att kunna fråga sig varför Big Bath Accounting föreligger så kan man 
inte se det utifrån en objektiv vinkel och bara förlita sig på regelverk. I själva verkan 
föreligger det tendens för att Big Bath Accounting kan förekomma hos företag men dock 
sker detta på ett lagligt sätt. En fråga som man kan ställa är: hur skall man på ett objektivt sätt 
kunna förklara denna teori som i flesta fall sker på ett lagligt sett? Vidare kan man fråga sig: hur kan 
man analysera och ifrågasätta en teori om man gör det på ett objektivt sätt? Den hermeneutiska 
metoden är en subjektiv forskningsmetod som i denna studie symboliserar VD:n i och med 
att det är i ledningen bästa intresse att tillämpa Big Bath Accounting.  

Big Bath Accounting är en teori som endast behandlar vissa delar av ett företags 
resultaträkning och balansräkning men för att kunna förstå denna teori skall man kunna se 
företaget som en helhet. I studien behandlas endast två faktorer såsom: VD-byte och negativt 
resultat men för att kunna förstå hur dessa faktorer leder till nedskrivningar av Goodwill 
krävs det att förstå varför man gör som man gör och hur man kan göra så på ett lagligt sätt. 
Genom att arbeta enligt den objektiverande hermeneutikens cirkel, kan man för att se hur 
Big Bath Accounting uppkommer lättare testa de ovannämnda faktorerna genom att sätta 
den i förhållande med resultatet av helheten. Detta kan utläsa i modellen nedan, där det 
tydligt visas ur studien har använt sig av den hermeneutiska forskningsmetoden.  
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Figure 3. Den hermeneutiska objektiverande cirkeln anpassad till studien 
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2.2 Val av metodologisk ansats 
För att kunna veta vilken typ av undersökning studien bäst lämpar sig för måste man utgå 
ifrån författarnas verkliga kunskap inom problemområdet innan undersökningen påbörjas. 
När det föreligger viss kunskapsbrist inom det ställda problemområdet kommer studien att 
vara utforskande, det vill säga en explorativ undersökning. En explorativ undersökning blir det 
då man genom undersökningar försöker att inhämta så mycket kunskap inom sitt 
problemområde. Vid explorativa undersökningar skall man använda sig av olika metoder 
för att samla kunskap (Patel & Davidson, 2003). 

För att en deskriptiv undersökning skall anses aktualiserad måste det finnas en hel del 
information inom problemområdet. Med hjälp av dessa informationer skall man kunna 
utforma och utveckla relevanta modeller. De beskrivningar som man uträttar kan röra både 
dåtida och existerande förhållanden. I och med att man har kunskap inom det aktuella 
området kan man lättare begränsa sig till att bara undersöka några områden av det man är 
intresserade inom. Å andra sidan så blir beskrivande inom dessa områden mer grundliga 
och detaljerade. Genom att tillämpa en deskriptiv undersökning kan beskriva utvalda delar 
och man kan även beskriva sambandet mellan dessa utvalda delar. Endast en teknik räcker 
för att tillämpa denna undersökning (Patel & Davidson, 2003). 

Inom problemområden där kunskapsmängden är mer omfattande och där teorier har 
utvecklats markant då kallas denna undersökning för en hypotesprövande undersökning.  Att en 
undersökning skall anses som hypotesprövande måste det finnas tillräckligt med kunskap 
inom problemområdet, så att man lättare kan göra verkliga antagande utifrån teori. För att 
en hypotesprövande undersökning skall blir aktualiserad bör man undanröja information 
som inte har uttrycks i hypotesen och detta för att inte kunna påverka resultatet. För att 
kunna tillämpa denna undersökning använder man sig av någon teknik som ger mer exakt 
information (Patel & Davidson, 2003). 

De tre ovanstående undersökningsformer kan genomföras både separata och 
sammanslagna. I större projekt tillämpas två eller alla tre undersökningsformer, då i mindre 
projekt aktualiseras enbart en av dessa. En explorativ undersökning kan man börja med för 
att insamla tillräcklig data för det beskrivande problemområdet. Genom att insamla data 
inom det beskrivande området kan en tydligare identifikation göras på de viktiga aspekter 
som den beskrivande problemundersökningen frambringar (Patel & Davidson, 2003).  

Författarna har använts sig av bägge dessa undersökningsmetoder dock har den explorativa 
inte tillämpats i samma utsträckning som den deskriptiva undersökningsmetoden. Studiens 
syfte går ut på att undersöka om det finns tendens på Large Cap listan, vad gäller Big Bath 
Accounting. Detta är en beskrivande undersökning då forskningsansatsen gå ut på att 
beskriva gällande situation på Stockholmsbörsen. Författarna har genom explorativ 
undersökningsmetod kompletterat fakta med redan befintlig kunskap inom området.  
Författarna har genom böcker och artiklar inhämtat kunskap inom området och därigenom 
har aspekter som författarna anser är viktiga för Big Bath Accounting identifierats. Vidare 
har dessa aspekter genom bearbetning av 428 årsredovisningar under åren 2001 till 2008 
data har inhämtats. På Large Cap listan befinner dt sig tio branscher och finns det inte lika 
många företag inom samma bransch. 
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Det finns två olika metoder för hur man vill analysera, bearbeta samt generar det data man 
har insamlat och dessa två metoder betecknas som: kvalitativ forskning och kvantitativ forskning.  
Den kvalitativa forskningsmetoden använts framförallt där datainsamlingens fokus ligger 
på den mjuka informationen. Intervjuer är ett exempel på en kvalitativ forskningsmetod där 
det huvudsakliga syftet är att genom intervjuer kunna förklara värderingar, föreställningar 
och attityder som normalfallet skulle vara omöjliga. Den kvantitativa metoden tillämpas 
främst vid enkätundersökningar och vid andra mätinstrument där studien kräver matbara 
insamlingar och statiskall analysmetoder.  Genom att tillämpa den kvantitativa 
forskningsmetoden ges det en bredare och en mer generaliserbar avspegling av 
problemområdet (Patel & Davidson, 2003). 

Författarna har använt sig utav en kvantitativ undersökningsmetod, den insamlade data har 
införskaffats genom alla 456 företags årsredovisningar. Författarna har tillämpat en 
kvantitativ metod för att lättare kunna generalisera och bearbeta den insamlade data som 
har tillkommit genom årsredovisningar. Genom att undersöka 456 årsredovisningar under 
åren 2001-2008 har författarna sammanställt de insamlade data genom att upprätta diagram 
över de valda aspekterna. 

2.3 Relationen mellan teori och empiri 
För att kunna på bästa sätt sammanfoga teorin med empirin så finns det två olika sätt: 
induktion och deduktion. Genom att tillämpa den induktiva forskningsmetoden studerar 
forskaren problemområdet utan en förankring av den tidigare teorin och utifrån det 
empiriskall data verbalisera teori. Risken med denna metod är att det brister på kunskap 
vad gäller den inhämtade teorins utsträckning, då den är helt baserad på ett redan empiriskt 
underlag. En redan existerande empiri har sitt belägg i speciella situationer såsom viss 
gruppering av människor. En forskare som tillämpar den induktiva forskningsmetoden 
studerar verkligheten först för att sedan kunna formulera en mer generell teori. Den 
deduktiva forskningsmetoden går ut på att man drar generella slutsatser om enskilda 
händelser och man göra detta utifrån befintliga teorier och principer. Vidare utvecklas 
hypoteser utifrån den befintliga teorin som prövas vidare empiriskt. Detta arbetssätt kallas 
för det hypotetiskt- deduktiva forskningsmetoden (Alvesson & Sköldberg 2008).  

Genom att bearbeta redan befintliga teorier har man ej påverkat informationen som har 
samlats in och inte heller hur man skall tolka denna information. Forskningsgraden blir 
dess värre mindre avspeglad av forskarnas egna subjektiva perceptioner. Ytterligare kritik 
mot den deduktiva metoden är att genom att teori är färdig så kommer forskarnas egna 
tankar att blockeras och därigenom kan ej nya aspekter inom problemområdet upptäckas.  
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Figure 4. Modell på hur vi har använt oss av den deduktiva forskningsmetoden 

 

Enligt figuren ovan tillämpar vi den deduktiva forskningsmetoden genom att den 
huvudskaliga fokuset har varit på de insamlade empiriska data utifrån den tidigare teorin 
om Big Bath Accounting. Med hjälp av den deduktiva forskningsmetoden kan man lättare 
inte bara undersöka om Big Bath Accounting föreligger utan även den stora frågan varför 
det föreligger. Då det är teorin som man utgår ifrån kan man lättare ifrågasätta utfallet och 
sätta den i relation till den empiriska utsagan. För att kunna besvara frågan varför Big Bath 
Accounting föreligger i studiens olika utfall måste man ha en förståelse om ämnet och detta 
utvecklads genom hermeneutikens del- och helteori. Då denna studie har en deskriptiv 
metodologisk ansats som beskriver data insamling utifrån observationer behöver man 
kunna fråga sig varför data som ser som det gör.  

Den teoretiska informationen om Big Bath Accounting och regleringar kring Goodwill har 
insamlats genom böcker och artiklar. Vidare har teorin om Big Bath Accounting testats 
genom att observera 456 årsredovisningar på Large Cap listan mellan åren 2001-2008 och 
som i sin tur har jämförts med gällande rätt. Gällande rätt (det objektiva synsättet) består av 
svensk lagtext, standarder ifrån IAS/IFRS 3 samt Redovisningsrådets rekommendationer 
(RR) . Förändringen i studiens använda regelverk har legat till grund för de insamlade 
årsredovisningar som var mellan åren 2001-2008. Då övergången mellan RR:1 till IAS och 
IFRS 3 var mellan 2001-2005. Författarna valde även att inkludera åren 2006-2008 då alla 
företag inte hade till fullo implementerat dessa standarder samt om låg konjekturen har 
föranletts till Big Bath Accounting. Genom ett beskrivande statistisktmetod har det testats 
om det föreligger tendens om Big Bath Accouting på Large Cap listan och utifrån studiens 
syfte inhämtat relevant teori som sedan har analyserats genom empirin. 

2.4 Tillvägagångssätt vid datainsamling 
För att kunna identifiera studiens syfte samt kunna besvara frågeställningar inom ämnet 
måste forskaren fastlägga vilka datakällor som kommer att användas.  Andra faktor som 
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avgör vilken datakälla forskare kommer att använda sig av studiens syfte. En redovisare till 
skillnad ifrån en organisationsteoretisk företagsekonom tillämpar flera data källor. En 
inledning av datakällor som forskaren kan använda sig av primära - och sekundära 
datakällor. Primärdata är den data som forskaren själv insamlar utifrån studiens situation, 
medan sekundärdata är den data som forskaren återanvänder av någon annan eller data 
som redan har insamlats (Artsberg, 2005). 

Författarna har använt sig utav sekundärdata där den huvudskaliga informationen har 
insamlats genom litteratur, regelverk samt standarder som har utformat den teoretiska 
referensramen. Vidare har författarna insamlat de empiriskall data genom att utläsa 456 
årsredovisningar på Large Cap listan. Dessa 456 årsredovisningar utgör samtliga företag på 
Large Cap listan. 

2.4.1 Studiens tillvägagångssätt 
Författarna har genom omfattande litteratursökning på diverse bibliotek insamlat 
information kring Big Bath Accounting. Information har insamlats i from av artiklar, 
böcker, svensk regelverk, europeiskt standarder, rekommendationer samt samtliga 
årsredovisningar på Large Cap listan. Genom högskolebibliotekets sökverktyg JULIA sökte 
författarna relevanta böcker. Författarna genomförde sökningarna genom att skriva 
sökorden Big Bath Accounting, redovisningsteorier samt nedskrivningar av Goodwill. 
Författarna använde högskolebibliotekets artikelsök för att får de senaste iakttagelserna 
inom Big Bath Accounting och sökorden var samma som ovan. Sveriges rikes lag användes 
där Årsredovisningslagen främst studerades och detta för att paragrafen framställer 
nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång. Författarna ansåg att lagrummet 
var tydlig så ingen förarbete till lagrummet behövdes. Istället fann författarna det mer 
intressant att behandla europeiska standarder såsom IAS och IFRS 3 och detta FAR SRS. 

2.4.2 Urval 
För att få en så bred och omfattande undersökning som möjligt valde vi att inkludera en 
hel population. Hela Large Cap listan på Stockholmsbörsen är undersökt med alla de bolag 
som finns representerade där från och med 2008. Alla årsredovisningar sedan 2001-2008 är 
inkluderade i undersökningen för att få ett så stort tidsperspektiv som möjligt. Året 2001 
valdes då det var det år då RR 17 implementerades på noterade bolag i Sverige. Totalt har 
456 årsredovisningar undersökts där faktorerna VD-byte, negativt resultat och 
nedskrivning av Goodwill har inkluderats i undersökningen. 

2.4.3  Bortfall 
Ett visst bortfall existerar då ej alla bolag har posten Goodwill på sina balansräkningar. 
Branschen energi med ett bolag representerad är borttagen ur undersökningen då bolaget 
inte har Goodwill som tillgång samt branschen kraftförsörjning som inte har något bolag 
registrerat på Large Cap listan. Vidare har totalt 52 årsredovisningar exkluderats i 
undersökningen på grund av otillgänglighet och saknad av Goodwill. 
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2.5 Metodkritik 

2.5.1 Reliabilitet och validitet 
Den huvudsakliga kvaliteten på en kvantitativ studie tillfaller graden av säkerhet i den 
insamlande data. För att uppnå hög grad av säkerhet i de data som forskare ämnar finns det 
två aspekter att bejaka, nämligen reliabilitet och validitet. Forskaren måste veta det som 
undersöks är det som avses undersökas, med andra ord forskaren måste veta om studien 
har en god validitet. Vidare måste forskaren veta att det sker på ett tillförlitligt sätt, det vill 
säga att studien har en god reliabilitet. Reliabilitet och validitet utgör två beroenden 
variabler vad gäller studiens utformning och dessa två parlamenterar utesluter inte 
varandra. Ponera att studien har en hög validitet men klara brister på hög reliabilitet (Patel 
& Davidson, 2003). 

Innehållsvaliditet och den samtidiga validiteten är två tänkbara mätinstrument som kan mäta om 
en studie har en hög validitet eller ej. Innehållsvaliditet åstadkommer man genom en 
rationell analys av instrumentets innehåll. Den teoretiska referensramen är mest kopplad 
för denna sorts analys. Innehållsvaliditet gäller ifrån teori till kategorier i ett 
observationsformulär och om innehållsvaliditeten är hög så har forskaren lyckats få en 
hållbar teckning av det problemområde som skall ingå i studien. Forskaren kan ha sin 
innehållsvaliditet mer styrkt genom att låta en sakkunnig som är väl insatt i ämnet får 
granskall studiens instrument. Genom den samtidiga validiteten, det vill säga genom en 
jämförelse på det som forskaren skall mäta med det som forskaren vill mäta, kan man 
säkerställa studiens validitet. Den samtidiga validiteten har sin fokus på olika tekniker man 
kan använda sig av för att styrka sitt resultat (Patel & Davidson, 2003).   

För att testa studiens tillförlitlighet skall forskaren undersöka hur väl instrumentet 
motarbetar slumpinflytande av skilda slag. När reliabilitet ej håller det höga mått som 
efterfrågas får forskaren försäkra sig om undersökning är tillförlitlig på andra sätt.  När 
forskaren tillämpar en observationsbaserad undersökningsmetod, det vill säga en 
kvantitativ metod ligger undersökningens tillförlitlighet i observatörens analytiska förmåga. 
Observatören gör egna bedömningar utifrån insamlade data och i detta stadiet kan det 
förekomma en hel del bedömarfel. Genom att använda sig av strukturerade observationer 
kan forskaren upphöja studiens tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2003). 

För att kunna försäkra sig att studien har en god validitet har författarna i litteraturstudierna 
funnit relevanta begrepp för det aktuella problemområdet som vidare har legat till grund 
för de variabler som har identifierats genom samtliga årsredovisningar på Large Cap listan. 
Genom att ha undersökt och analyserat 456 årsredovisningar på Large Cap anser 
författarna att studiens validitet samt reliabilitet är högt. Tillförlitligheten är god då 
författarna är dem primära observatörerna samt att inga subjektiva preferenser har 
iakttagits i analysen. Studien har även styrkt sin tillförlitlighet genom de insamlade 
årsredovisningar som finns på Large Cap listan, det vill säga dessa informationsflöden är 
för externa intressenter på marknaden. Vidare baseras studien på en deduktiv metodansats 
och innebär att studien utgår ifrån redan uppbyggda teori, det vill säga Big Bath Accounting 
theory. Genom att tillämpa den induktiva med ett kvantitativt tillvägagångssätt anser 
författarna att inslag av bedömningsfel och tolkningsfel är sällan inkomna. Då inga 
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subjektiva preferenser har förelegat samt analysen har helt och hållet baserats på lättolkade 
årsredovisningar talar mer för en tillförlitlig studie.  

2.5.2  Källkritik 
En kritik mot författarnas studie skulle kunna vara den generaliseringen som har gjort, det 
vill säga bara inkluderande av Large Cap listan. Genom att utöka populationen så kanske 
tillförlitligheten ökar och utsagan blev mer hållbar. Då detta är tidskrävande och 
populationens vidsträcka inte alls talar för en mer hållbar och utfallig analys, valde 
författarna att avgränsa till en lista och enbart inkludera den listans årsredovisningar. En 
annan kritik mot författarnas studie är tidsepoken, det vill säga åren 2001-2008. För att 
kunna bevisa och analysera fenomen Big Bath Accounting så kanske en längre tidlinje 
krävs. Författarna ansåg dock inte det skulle vara en bidragande faktor till en mer tillförligt 
analys, då RR:17 tillkom 2001 och 2005 implementerades IASBs standarder av företagen. 
Dock bör det observeras att standarderna implementerades 2005 men alla hade inte 
implementerats den ännu så därför har det legat i författarnas intresse att lyfta fram detta i 
tidslinjen.  

Författarna har till viss del använt sig av lagar, standarder samt rekommendationer och 
dessa anser författarna har en hög tillförlitlighet och är helt och hållet objektiva. Då 
upphovsmännen är riksdagen och andra opartiska myndigheter styrker ännu mer studiens 
validitet och reliabilitet. Ytterligare litteratur som författarna har använts sig utav är 
utkomna av diverse doktorander och professorer som är sakkunniga inom området Big 
Bath Accounting. Författarna har den insikten att det föreligga subjektiva inslag hos dessa 
men anser dock att det snarare har varit ett positivt utfall än negativt. Genom att ha jämfört 
det sagda om Big Bath Accounting ansåg författarna att I grund och botten sades det 
samma sak om denna teori. Författarna är medvetna om den subjektiva inslaget hos dem 
olika forskarna men anser inte att det skall vara mindre tillförlitligt för det.   
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3 Teoretisk referensram  

För att skapa en förståelse för studie kommer en ingående presentation om Big Bath Accounting att göras 
och detta med utgångspunkten ifrån designad redovisning. Vidare kommer en redogörelse för de nationella 
och internationella regelverken och riktlinjer att framföras och slutligen kommer olika samhälliga teori att 
presenteras.   

 

3.1 Designad redovisning  
För att kunna leva upp till marknadens spekulationer och därmed till förhand bestämda 
mål, utvecklar vissa företag speciella strategier och normer för rapportering. Denna strategi 
kallas designad redovisning och genom denna strategi skapas redovisningslösningar med 
utgångspunkten i ledningens framtida mål. Designad redovisning innefattar fem olika 
inriktningar och koncepter såsom: selektiv finansiell hypotesförvrängning, vinstutjämning, 
ledningens vinstsyfte, redovisningsbedrägeri och kreativ redovisning (Riahi-Belkaoui, 2004) 

 
Figur 5. Beskrivning av designad redovisning (egen modell anpassad och översatt efter Riahi-Belkaoui, 2004) 

3.1.1 Selektiv finansiell feltolkningshypotesen  
Redovisningsinformation är i grunden helt och hållet baserad på redovisningsreserver som 
ledningen kan manipulera, vad gäller beaktande av framtida händelser. En sådan 
manipulering av dessa reserver möjliggör för ledningen att uppvisa information som är 
missledande, komplicerad och som är arbiträr. Dessa problem är inte oavsiktliga menar 
Revsine (1991) och därmed är dem istället resultatet av hur flexible och uttänkt 
redovisningsregleringen är inom normgivningsmakten. Konsumentskyddet är det 
huvudsakliga syftet med denna reglering men har istället gynnas lagstiftaren och andra 
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normgivare (Riahi-Belkaoui, 2004) 

Denna feltolkningshypotes förekommer i både den offentliga sektor och den privata 
sektorn. Dessa aktörer inom dessa två sektorer är ytterst intresserade att stödja standarder 
som selektiv feltolkar den ekonomiskall verkligheten när den skall uppfylla deras uppställda 
mål. Detta gäller framför chefer, aktieägare, standardsättare samt revisorer (Riahi-Belkaoui, 
2004) 

Att det krävs förbättringsåtgärder inom denna situation är något som framställs av Revsine 
(1991) och som även uppger inom vilka områden det behöver förbättras inom. Dessa fyra 
områden är:  

1) Utbilda allmänheten 
2) Förbättra tillväga gångs sätt vid val samt standardsättarens övervakning 
3) Reglera nya hållbara överenskommelser  
4) Bevara standardsättarens oberoende.  

3.1.2 Inkomstutjämning 
Det finns många definitioner på inkomstutjämning Copeland (1968) definierar begreppet 
som “justering av årlig inkomst fluktuationer genom att flytta vinster som matchar år med 
sämre resultat “. Medan Fudenberg & Tirole (1995) har jämställt inkomstutjämning med en 
process som manipuleras genom att bolagen inte redovisar när vinsten har uppstått eller 
manipulation sker genom den redovisade resultatet medan bolagen på lång sikt inte ökar 
den redovisade resultatet. Riahi-Belkaoui (2004) särskiljer mellan olika typer av utjämningar 
och framställer en mer uttömmande klassifikation av olika typer av inkomstutjämnings 
flöden. Den första skillnaden är mellan en internationell eller en designad utjämning och en 
naturell utjämning. Den andra som görs är att klassificera den internationella eller den 
designade utjämningen med en artificiell utjämning eller en verklig utjämning.  

En internationell eller som den kan heta en designad utjämning hänför sig till besluts 
övervägning eller beslut som har en dämpande resultat fluktuationer. Därmed är just denna 
utjämning i grund och botten en redovisning utjämning som använder sig utav redan 
existerade flexibilitet och i redan accepterade redovisningsteorier och dess val för 
inkomstutjämning. Motsatsen till designad utjämning är naturell utjämning en naturell utfall 
av inkomstbidragande process, mer än ledningens handling. En verklig utjämning innefattar 
överväganden av val och tidsperspektivet av transaktioner som påverkar kassaflödet. Detta 
kan uppnås genom att man planerar tiden och valen vid inköp, investeringar och 
försäljning (Riahi-Belkaoui, 2004).  

3.1.3 Ledningens vinstsyfte   
Bolagens ledning har möjlighet att välja den redovisningsmetod som lämpar sig bäst för att 
uppnå önskat resultat. Denna flexibilitet, att kunna anpassa redovisningsmetoden efter den 
ekonomiskall situationen, kan även användas till exempel för att påverka när vinst för 
ledningen och övriga aktieägare uppkommer. Detta är ett tydligt exempel på hur företag 
kan använda sig av designad redovisning. Det huvudsakliga syftet med ledningens beteende 
är att utnyttja valmöjligheter för att uppnå önskade mål (Riahi-Belkaoui, 2004).   
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Många författare har den åsikten att ledningens resultat är orsaken till resultatmanipulering, 
men Schipper (1989) beskriver ledningens vinstsyfte som ett medvetet intrång i det externa 
rapporteringssystemet, där syften är att uppnå egen vinning. Detta är troligtvis möjligt 
genom att antingen välja olika redovisningsmetoder inom viss standard eller genom en 
given metod på diverse sätt. Vidare utvecklar Schipper (1989) att ledningens vinstsyfte kan 
ses ifrån två olika perspektiv: en ekonomisk inkomst eller verklig perspektiv och ett informativt 
perspektiv. Det första beskriver en redan existerande verklig ekonomiskinkomst som frigörs 
genom ledningens vinst. Medan det andra förklaras genom att ledningen utifrån det 
redovisade resultatet kan välja att undanhålla privat information som påverkar företagets 
framtida situation.  

3.1.4 Redovisningsbedrägeri  
Redovisningsbedrägeri är när någon avsiktligt för att uppnå sitt syfte lurar motparten 
antingen genom att ljuga eller att fuska som härleder sig till omotiverad personligt, politiskt 
eller ekonomiskall fördelar över motparten. Inom ett företags organisation kan bedrägeri 
begås inom eller mot bolaget, som då åsyftar på bolagsbedrägeri. Sådana bedrägerier begås 
oftast av hög uppsatta chefer eller andra personer med vinstrelaterade intressen som strävar 
efter att uppnå bästa möjliga resultat på kort sikt. En förklaring till detta beteende kan vara 
den kortsiktiga planeringen som sätter press på ledningens beteende att prestera goda 
kortsiktiga resultat.  Ledningen eller en hög uppsatt person i företaget kan begå bedrägeri 
och då pratar man om lednings bedrägeri eller brott som tjänsteman. Just detta bedrägeribrott är 
motiverad utifrån sociala normer, accepterad och framtingad av grupper som indirekt 
stödjer den illegala verksamgeten. Bedrägeri av den externa finansiella rapporteringen innebär att 
man manipulerar redovisningssystemet för att uppvisa missvisade bild av företaget. Att 
rapportera på detta sätt försvagar den externa finansiella informationens integritet som 
därav har negativ påverkan på en mängd offer. Dessa offer kan identifieras som: aktieägare, 
anställda, kreditgivare, revisorer samt konkurrenter. Det kan även omfatta revisorns 
misslyckande, då den uppsåtligen eller genom oaktsamhet inte har upptäckt fel eller andra 
förvrängningar av företagets räkenskaper. Revisorer förväntas att upptäcka avvikelser i 
bolagens räkenskaper och genom revisionsberättelsen skall dem upplysa företagets 
intressenter om detta. När inte denna förväntning levs upp leder detta till allvarliga 
konsekvenser, inte bara för företagets intressenter utan även för det allmänna 
samhällsintresset (Riahi-Belkaoui, 2004).  

3.1.5 Kreativitet i redovisning  
Kreativitet i redovisning innebär att företag gör en liberal tolkning av redovisningsregler 
som tillåter valmöjligheter och dessa valmöjligheter kan i sin tur resultera i förvrängande 
avbildningar av den finansiella situationen som är mer eller mindre optimistiskall än 
verkliga situationen. Det kan anordnas på olika sätt beroende på föremålets förberedelse av 
den redovisningspapporten. Det finns två olika sätt att inför kreativitet i ett företags 
redovisning och dessa två är följande: kreativ redovisning och Big Bath Accounting.    

3.1.5.1  Kreativ redovisning  

Kreativ redovisning är en generell term som används av den moderna pressen som hänför 
sig till att journalister misstänker att det är en hund begraven i företagets externa 
redovisning. Då detta fenomen är välkänt runtom världen, definieras den olika av olika 
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författare runt om i världen. Enligt den engelska författaren Jameson (1988) innebär kreativ 
redovisning manipulation, missvisande och sviklig bild av ett företags externa 
rapporteringsförfarande. Medan de australienska författarna Mathews och Perera (1996) 
använder liknelser såsom bokföringsmygel och skönhetsredovisning och ”window 
dressing” för att beskriva kreativ redovisning.  

3.1.5.2 Big Bath Accounting   

Big Bath Accounting hänför sig till de situationer då ett företag med hjälp av 
kostnadsökningar drastiskt minskar innehavande års resultat. Denna situation kan likna 
situationer då när ledningen göra stor kostnadsreduceringar som i framtiden skall resultera i 
en ökad vinst syfte för att kunna möta framtida spekulationer på marknaden (Riahi-
Belkaoui, 2004). Schilit (1993) anser att Big Bath Accounting nästan uteslutande 
förekommer vid negativt resultat och vid VD-byte. Vidare beskriver han konceptet såsom:  

Om resultatet är så pass låg att valet av redovisningsmetod inte spelar någon roll för att 
uppnå den eftersträvande resultat, kan ledningen motiveras till att reducera nutida vinster 
genom att skjuta upp intäkter eller öka kostnader såsom avskrivningar och 
nedskrivningar av tillgångar. Denna strategi utmärker en handling som benämns 
”taking a bath”.  

Big Bath Accounting förekommer när det sker ett VD-byte som ger den nya ledningen en 
möjlighet att utveckla en lägre inkomst som dem kommer att bli utvärderade för, garantera 
sig själva en bra undervisning Moore (1973). Andra författare som har försökt och beskriva 
Big Bath Accounting är Copeland & Moore (1972), som anser att Bath kan beskrivas med 
uppruskning eller manipulering av balansräkningen. Att det finns stora förväntningar på 
företag är ingen nyhet men ibland kan dock inte dessa förväntningar kunna levas upp, så 
ledningen försöker att reducera vinsten och därmed kunna matcha förväntningarna på 
marknaden. Enligt dessa författare ruskar dem upp tillgångarna kraftigt och detta gör 
bolagen genom stora nedskrivningar, avskrivningar och andra avsättningar. När en markant 
nedskrivning under en period göras av företag medför detta att avskrivningar 
nästkommande år blir lägre. Återföringen av nedskrivningen är en möjlighet för företagen 
som kan innebära en ökad intäktspost för det återförda året. För att det skall kunna påvisa 
en ökad intäktspost förutsättes att nedskrivningen belastade tidigare års resultat och att det 
inte bokfördes mot eget kapital. Det sista rekvisitet för Big Bath Accounting är avsättningar 
som egentligen inte i sig belastar resultatet det innehavande året. Bolagen kan återföra 
avsättningen under nästkommande år och genom denna återföring ökar intäktsposten (IAS 
37, p 59).  

3.2 Goodwill enligt svensk lagtext, standarder och   
rekommendationer 
International Accounting Board (IASB) är en fristående organisation som främst arbetar 
för en harmoniserad årsredovisning mellan medlemsstaterna inom Europa. IASB utfärdar 
regelverk som går under två olika beteckningar, Interational Accounting Standards (IAS) 
och Financial Reporting Standards (IFRS). Skillnaderna är inte stora mellan dessa två 
regelverk, förutom att de standarder som utgavs före juli 2003 heter IAS medan det senaste 
heter IFRS Nedan kommer Goodwill enligt Årsredovisningslagen, IFRS och IAS samt 
Redovisningsrådets rekommendationer att behandlas. Sedan 1 januari år 2005 måste 
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noterade bolag tillämpa IFRS vid upprättande av koncernredovisning (Internationell 
redovisningsstandard i Sverige, IFRS/ IAS 2007).  

3.2.1 Goodwill enligt Årsredovisningslagen (1995:1554)  
I portalparagraferna till Årsredovisningslagens (ÅRL) finns det bestämmelser om 
upprättande av årsredovisning, delårsrapport och koncernredovisning. Värderingsregler vad 
gäller anläggningstillgångar återfinns i 4 kap ÅRL. I 4 kap 2§ ÅRL återfinns en identifiering 
av Goodwill posten, där utgifter för bland annat patent och varumärken samt ersättning 
som vid företagsförvärv överstiger det behållna värdet av det tillgångar som förvärvats och 
de skulder som övertagits. 

Nedan följer ett utdrag ifrån 4 kap 4 § ÅRL, där det framgår att nyttjandeperioden för en 
immateriell anläggningstillgång är höst fem: 

Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skall skrivas av systematiskt över denna period. 

Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som avses i 2 § skall anses uppgå till högst fem 
år, om inte en annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan fastställas. Om en sådan längre 
avskrivningstid tillämpas, skall det i en not lämnas upplysning om detta. I noten skall i så fall också anges 
skälen för den längre avskrivningstiden. 

Avskrivningar skall redovisas i resultaträkningen. Annan redovisning får dock tillämpas, om det finns 
särskilda skäl och är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§. Lag (2004:1173). 

3.2.2 Rörelseförvärv enligt IFRS 3  
IFRS 3 behandlar rörelseförvärv (Business Combination) och utgavs år 2005. I samband 
med införandet av standarden har kravet på upplysningar och information om 
rörelseförvärv ökat. Den viktigaste förändringen med övergången ifrån RR 1:00 som 
behandlar koncernredovisning, avser Goodwill som årligen göras en nedskrivningstest 
(Impairment test). En avskrivning av Goodwill posten som man gjorde innan har blivit 
ersatt med nedskrivning. Det huvudskaliga syftet med det årliga nedskrivningstestet är att 
undersöka om det föreligger något nedskrivningsbehov. Vidare behandlar IAS 36 om 
nedskrivningar.  

3.2.3 Goodwill enligt IAS 38 
Goodwill är en immateriell tillgång som inte årligen skall se om det finns några indikationer 
på nedskrivningsbehov. Enligt IFRS 3 uppstår Goodwill oftast genom företagsförvärv. Ett 
nedskrivningsbehov föreligger om Goodwills redovisade värde överstinger dess 
återvinningsvärde. För att kunna klassa Goodwill som en immateriell tillgång måste 
följande rekvisit vara uppfyllda:  

• Identifierbar- tillgången skall vara avskiljbar eller andra juridiska rättigheter.  

• Kontroll- företagets förmåga att kontrollera tillgång är genom juridiska rättigheter 
kan göras gällande i domstol.  

• Framtida ekonomiskall fördelar- företagen måste vara säkerställa sig på att tillgångens 
framtida ekonomiskall fördelar tillfaller dem. 
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3.2.4 Nedskrivning av Goodwill enligt IAS 36  
Enligt IAS 36 skall en immateriell tillgång skrivas ner om de redovisade värdet överstiger 
nuvärdet. För att se om det finns indikationer om nedskrivning skall en årlig 
nedskrivningstest göras. Det redovisade värdet skall skrivas ned till återvinningsvärdet 
endast om återvinningsvärdet för den immateriella tillgången är lägre än det redovisade 
värdet. Denna nedskrivning skall genast belasta företagets resultaträkning.  

3.2.5 Goodwill enligt RR 15 
Definitionen på en immateriell tillgång är att den är en icke-monetär tillgång utan fysisk 
substans och som är identifierbar som innehavs för att användas i produktion eller för att 
tillhanda varor eller tjänster. Goodwill är en immateriell tillgång och uppkommer främst i 
samband med företagsförvärv och förklaras av förväntade framtida ekonomiskall fördelar. 
Avskrivningsplanet för en Goodwillpost är inte längre än tjugo år och enligt RR 17 skall ett 
nedskrivningsbehov testas . Följande rekvisit identifierar en immateriell tillgång:  

• Identifierbar – en tydlig identifikation av en immateriell tillgång måste göras för att 
kunna särskiljas ifrån Goodwill posten; 

• Kontroll- företagen vill kunna kontrollera tillgången så ingen annan skall kunna utöva 
samma rättigheter och därmed kunna få ekonomiskall fördelar utav tillgången och 
dessa rättigheter kan göras gällande i domstol; 

• Framtida ekonomiskall fördelar- företagen måste vara säkerställa sig på att tillgångens 
framtida ekonomiskall fördelar tillfaller dem.  

För att kunna redovisa immateriella tillgångar i balansräkningen måste alla kriterier var 
uppfyllda.  

3.2.6 Nedskrivning av Goodwill enligt RR 17 
En immateriell tillgång skall skriva ned om det redovisade värdet överstiger 
återvinningsvärdet. Nedskrivningsbeloppet skall belasta periodens resultat. Vid varje 
bokslutstillfälle skall företag bedöma om det föreligger någon indikation på en 
värdeminskning av tillgången och då skall företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde. 
Både interna och externa indikationen skall beaktas för en eventuell värdeminskning.  

3.3 Koncernredovisning - teorier och perspektiv  

3.3.1 Ägarteorin  
Ägarteorin även så kallad equity theory är det äldsta och den mest traditionella 
redovisningsramen inom redovisning. Enligt denna teori är det företagets ägare som står i 
centrum och det är dennes intresse som skall tillvaratas. Presumtion görs att företagets 
förmögenhet, det vill säga ägarkapitalet tillfaller ägaren och skulderna är ägarens 
skyldigheter. Denna balansekvation kan illustreras följande:  

Tillgångar – Skulder = Eget Kapital (ägarkapital)  
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När ägarteorin tillämpas på koncernredovisning så konsolideras endast moderbolagets 
proportionella andelar av dotterbolagets tillgångar och skulder. Moderbolagsperspektivet 
har sin härkomst ifrån ägarteorin och det är moderbolaget som har den huvudsakliga 
makten inom verksamheten. Denna maktfördelning omfattar alla dotterbolagets tillgångar 
och skulder och inte bara den proportionella delen som moderbolaget äger. I koncernens 
redovisning tas endast moderbolagets andel av dotterbolagets Goodwill med, medan övriga 
tillgångar och skulder redovisas i koncernens balansräkning likaså alla intäkter och 
kostnader i koncernens resultaträkning. Det bör observeras att den finansiella 
rapporteringen skall anpassas så att ägarens informationsbehov har bejakats (Eriksson, 
2002).  

Kritiken om ägarteorin skulle kunna vara att vid beräkning behandlas endast moderbolagets 
ägande andel av Goodwill. Konsekvenserna till sådan redovisning kan vara att den 
underliggande tillgången (i detta fall Goodwill) ej blir korrekt värderad. Genom ett 
företagsförvärv har moderbolaget full kontroll över samtliga tillgångar och därför anses det 
logiskt att hela av dessa värden borde tas upp i koncernens balansräkning.   

3.3.2 Enhetsteorin   
Enhetsteorin även så kallad enhetsperspektivet utvecklades av William A Patton under 
1922-talet och är en mer modernare teori än ägarteorin. Dock utvecklades enhetsteorin 
vidare av Moonitz (1944) och sedan av Eriksson (1974) för att vara mer anpassad i 
koncernredovisningsförhållanden.  Med detta anses enhetsteorin vara mer anpassbar i det 
modena företagsledningen med anonyma aktieägare . Enligt med denna teori anses 
företaget som en egen distinkt enhet och är helt avskiljd ifrån dessa ägare. Det är 
företagsledningen och övriga representanter av företagsledningen som är i fokus och det är 
dessa intressen som skall tillvaratas. Presumtionen är att det är företaget som skall driva 
verksamheten till nytta för aktieägarna samt övriga finansiärer. Denna balansekvation kan 
illustreras på följande sätt: 

Tillgångar (investeringar) = Kapitalkällor (finansiering) 

I enhetsteorin ses koncernredovisningen som ett uttryck av den kombinerade enhetens 
finansiella resultat. Detta skall jämföras med ägarteorin där kontrollen i koncernens 
redovisning åligger moderbolaget. I koncernbalansräkningen beräknas både moderbolagets 
och dotterbolagets samtliga skulder och tillgångar, då Goodwillposten är inkluderad i 
tillgångarna. Likaså redovisas samtliga intäkter och skulder i koncernresultaträkning. Den 
finansiella rapporteringen skall anpassas så att aktieägarnas och övriga finansiärers 
informationsbehov har bejaktas (Eriksson, 2002).  

Minoriteten hos aktieägarna har egentligen inget eget intresse i koncernen utan 
kärnintresset ligger i dotterbolaget, då det är där den huvudsakliga verksamheten ligger. Å 
detta kan kritiseras genom att man inte tar hänsyn till minoriteten. Förvärvsmetoden 
utvecklades inom ramen av enhetsteorin där Goodwillvärdet skall redovisas. 

3.4 Agent- och principalteorin  
Under sen 1970 tal uppkom agentteorin som en följd av den omtalande redovisningens 
politiskall karaktär. Genom agentteorin som ursprungligen är en amerikans fenomen, ville 
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man beskriva verkligenheten inte påverka den genom att bygga normativa ideologier.  
Agentteorin begagnar senaste ekonomiskall teorin för att belysa redovisningens natur allt 
ifrån diverse val av redovisningslösningar till regleringen inom redovisning. Det vanligaste 
antagande inom den konservativ ekonomiskall ideologin är att aktörerna skall verka 
omdömesgilla och nyttomaximerande och detta är agentteorins sedvanliga antagande 
(Artsberg, 2003).  

Agentteorin fokuserar sig på olika aktörers beteende och deras relationer till varandra, det 
vill säga relationen mellan en uppdragsgivare (principal) och en uppdragstagare (agent). 
Denna agent– och principal förhållande uppkommer vanligt viss genom 
kontraktsförhållande. Agenten är den som utför arbete för principalen genom att förvalta 
principalens ekonomiskall resurser så att principalen känner sig nöjd. Observera att bägge 
dessa parter anses agera utifrån eget intresse så en presumtion skulle kunna vara att agenten 
troligtvist inte agerar för principalens bästa (Jensen & Meckling, 1976).  

Agenten förväntas att tillämpa den redovisningsmetod som anses mest förmånligast för 
principalen om hans egna hans arvode på något sätt är relaterande till resultats nivå, det 
mest förekommande av i form av bonusavtal. Detta leder i sin tur till ökade kontroll 
kostnader (monitoring costs) för agenten för att överlåta förvaltningen år någon annan 
(Jensen & Meckling, 1976). Principalen kommer att vilja anställa en revisor som ser till att 
principalens intresse tillvaratas så långe den ekonomiskall nyttan överstiger revisorarvoden. 
Det föreligger andra kostnader för principalen och dessa kostnader består av olika typer av 
förmånskostnader, då dessa skall få agenten att vilja agera i principalens intresse. För att 
kunna få ledningen att agera i aktieägarnas och övriga intressenters intresse skulle kunna 
vara att koppla ersättningen till agenten till den välfärdsökning som tillfaller aktieägarna och 
andra intressenter på grundval av dennes agerande. Dock skall det observeras att det inte 
bara är aktieägare som ses som agenter utan kreditgivare är en annan potentiell kandidat till 
den positionen. Agentteorin beskriver hur olika intressenter kämpar med att rättsfärdiga 
redovisningsmetoder som på ett lagligt sätt kan tillämpas för att gynna det egna intresset 
(Artsberg, 2003). 

3.5 The audit society   
Power (1997) anser att revisionen är den framväxande principen om social organisation. 
Revisionssamhället beskriver systematiska möjligheter och identifierbara metoder och 
vidare uppmärksammar funktionen revision som en ”rationell norm” som är större än de 
till synes olika tekniska metoder som utförs i dess namn. Många av dessa metoder har sina 
villkor för uppkomst av förändringar i den offentliga förvaltningen och nyligen 
framträdande ideal kvalitet, styrning och ansvar. Revisionens omvandling har bidragit till att 
revisionen har blivit kvalitetsstämpeln för ledningens beteende och beslut. Men då 
uppkomsten finns att finna i den offentliga förvaltningen så kan effekten ifrågasättas. När 
den offentliga förvaltningen driver utvecklingen av revisionen och när revisionen ämnar 
granska dess ledning blir det paradoxalt nog ledningen för den offentliga förvaltningen som 
skallpar reglerna för sig själva.   

Vidare presenterar Power (1997) ett gap mellan förväntningarna på revisorns uppgift och 
deras egen syn på deras uppgift. Undersökningar som visar att förväntningarna på 
revisorerna är att de skall vara ansvariga för att ”upptäcka” oegentligheter. Medans 
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revisorerna själva anser att deras primära fokus är att forma en professionell åsikt om den 
finansiella rapporten (Power, 1997). 

3.6 Teoretiska perspektiv 
Det finns tre olika teoretiska perspektiv inom redovisningen och dessa är; legitimerade, 
aktieägare och den samhälliga institutionella teorin. Dessa teorier förklarar hur aktörer inom ett 
företag agerar i beslut- och bedömningsfrågor. Vidare kommer endast två av dessa tre att 
behandlas, då endast dessa två är av intresse för denna studie.  

3.6.1 Den legitimerade teorin  
Legitimerande teorin är ett verktyg som företag tillämpar för att påvisa att deras 
affärsmässiga verksamhet är inom ramen av lagar och normer. Denna teori riktar sig mot 
företagets intressenter då företag vill påvisa att ledningens beslut och beteende är 
legitimerade, det vill säga att dem är tillförlitliga. Ledningen legitimera sina beslut i form av 
påvisa sina intressenter att dem följer lagar, regler och samhälliga normer. Mellan företaget 
och samhället presumeras det att finnas ett ”socialt kontrakt” där både uttalade och 
underförstådda förväntningar är inkluderade (Deegan & Unerman, 2006).  

Ett företag kan fortsätta sin affärsverksamhet i länge dem uppfyller samhällets krav och 
förväntningar. Med detta menas det att ett företag skall inte bara ta hänsyn till investerarnas 
rättigheter utan även till övriga aktörer i samhället skall också få tillgång till viktiga resurser. 
De ovannämnda värderingar och normer är dynamiska snarare än statiska och därmed 
förändras dem över tiden. Organisationerna måste kunna anpassa sig efter dessa 
förändringar genom att inställa sina mål och strategier. Ett viktigt verktyg är 
kommunikation då organisationerna kan påverka de befintliga uppfattningarna så att de 
stämmer väl överrens med den rådande verksamheten (Deegan & Unerman, 2006).  

3.6.2 Den samhälliga institutionella teorin  
Medan legitimitet är socialt präglad och demonstrerar kongruensen mellan ett viss företags 
beteende och en viss grupps värdringar och normer. Så menar den institutionella teorin att 
organisationer som påverkas av legitimitetseffekter implementerar och införskaffar snarlika 
system och strategier. Att kunna ha legitimitet för ett företag är extremt viktigt och speciellt 
I en stor osäker bransch (Deegan & Unerman, 2006).  

Vidare anser Dimaggio & Powell (1983) att när olika organisationer inom samma bransch 
blir indelade I sektorer och detta görs genom fri konkurrens och statlig påverkan, kan 
effekten blir att organisationerna blir bara mer lik varandra. Vidare anser författarna att på 
kort sikt kan organisationerna ändra och utveckla sina målsättningar och därmed uppnå 
framgång dock är det på långt sikt som det blir konsekvenser. På lång sikt påverkas 
företagets omgivning av deras beslut och handlande och detta resulterar I att det är dem 
själva som begränsar organisationens möjligheter att förändras. Processen fungerar som att 
ett företag implementerar nya strategier och nytt system för att kunna expandera sin 
verksamhet men när en ny innovation har kommit till omgivningens kännedom skapas 
tillstånd och därmed legitimitet än vad som var tänkt ifrån början.  
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Sällanköp: 5 Företag 

Industri: 20 Företag 

Hälsovård: 4 Företag 

Material: 5 Företag 

Dagligvaror: 5 Företag 

Telecom: 3 Företag 

IT: 3 Företag 

Finans: 12 Företag 

Energi: 1 Företag 

Kraftförsörjning: 0 Företag 

4 Empiri 
I denna del kommer resultatet att presenteras indelat branschvis. Under varje bransch kommer grafer visa 
hur nedskrivningar av Goodwill har fördelats.  I bilagorna visas vilka företag detta är och information 
vilka och vilka företag som gjort nedskrivningar. 

4.1 Branschfördelning på Large Cap listan  
I diagrammet nedan är samtliga företag på Large Cap listan OMX Stockholm indelade i tio 
branscher. Av det totala 57 företag så är Industri den största branschen och representerar 
35 % av den totala mängden företag på Large Cap listan. Den minsta branschen på Large 
Cap listan är kraftförsörjning som inte har något företag representerat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare kommer åtta av de tio branscher att behandlas och detta med utgångspunkten att 
det inte fanns tillräckligt med informationsunderlag för en hållbar analys. Fortsättningsvis 
kommer åtta branscher på Large Cap listan att presenteras och denna illustration kommer 
att indelas i fyra diagram som utgör oberoende iakttagelser.  

Varje bransch kommer att inneha ett diagram som utvisar sambandet mellan VD byte och 
nedskrivning av Goodwill, samt om det föreligger något samband mellan nedskrivning av 
Goodwill utan varken VD byte eller negativ resultat. I diagram två kommer negativ resultat 
vara den huvudsakliga faktorn som jämförs med nedskrivning av Goodwill. Det tredje 
diagrammet illustrerar i antal företag den totala nedskrivningen av Goodwill vid VD byte 
och negativ resultat och den totala nedskrivningen av Goodwill utan VD byte och negativ 
resultat. Det sista diagrammet demonstrerar nedskrivningar av Goodwill i procent och 
utjämnar det redan sagda faktorerna.  

Figure 6. Branschfördelning Large Cap 
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4.1.1 Sällanköp 
Nedanstående diagram (figur 4) påvisas samband mellan parametrarna nedskrivning av 
Goodwill och VD byte. På X-axeln kan man utläsa årgången som ligger som underlag för 
denna studie, det vill säga åren 2001-2008 och på Y-axeln kan man se antal företag inom 
branschen sällanköp. Inom denna bransch finns det bara fem registrerade företag på Large 
Cap listan. Det gjordes endast en nedskrivning som var kopplat med ett VD byte och detta 
utgjordes år 2002 och under resterande år fanns det inte något samband.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diagrammet nedan (figur 5) finns det dock inget samband mellan nedskrivningar av 
Goodwill och negativt resultat.  Då det har förelegat nedskrivningar utan samband med ett 
Vd byte och negativt resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Nedskrivningar vid VD-byte, Sällanköp 

Figure 8. Nedskrivningar vid negativt resultat, Sällanköp 
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Som figur 6 påvisar genomfördes endast en nedskrivning av Goodwill i samband med VD-
byte och negativt resultat under åren 2001 – 2008 inom branschen sällanköp. Vidare kan 
man utläsa att det genomfördes sex nedskrivningar av Goodwill utan något som helst 
samband med dessa två faktorer. 

 
Figure 9. Totalt antal nedskrivningar vid VD-byte och negativt resultat, Sällanköp 

Vidare i figur 7 illustreras antal nedskrivningar procentuellt utifrån de nämnda faktorerna. 
Den största nedskrivningen gjordes utan samband med VD byte eller negativt resultat och 
representerade 5,60 % av resultatet före skatt. 

 
Figure 10. Nedskrivningar i procent, Sällanköp 
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4.1.2 Industri 
Nedanstående diagram (figur 8) påvisas sambanden mellan parametrarna nedskrivning av 
Goodwill och VD byte. På X-axeln kan man utläsa årgången som ligger som underlag för 
denna studie, det vill säga åren 2001-2008 och på Y-axeln kan man se antal företag inom 
branschen industri. Inom branschen industri fanns det tjugo registrerade bolag på Large 
Cap listan därmed är den största branschen volymmässigt. Totalt genomfördes elva 
nedskrivningar av Goodwill i samband med VD-byte mellan åren 2001-2008. Flest antal 
nedskrivningar i samband med VD-byte gjordes år 2003 då fyra företag skrev ned posten 
Goodwill.  

 

Figure 11. Nedskrivningar vid VD-byte, Industri 
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I figur 9 kan man utläsa att det förekom åtta nedskrivningar av posten Goodwill och dessa 
gjordes i samband med negativt resultat.  

 

Figure 12. Nedskrivning vid negativt resultat, Industri 

I figur 10 illustrerar diagrammet den totala nedskrivningen av posten Goodwill vid ett VD 
byte och vid negativt resultat inom branschen industri. Arton nedskrivningar av Goodwill 
har genomförts i samband med VD-byte och negativt resultat. Trettiofyra nedskrivningar 
av Goodwill gjordes utan samband med dessa två faktorer. Av det totala antalet hade 34 % 
av alla nedskrivningar ett samband med en av dessa faktorer.  

 
Figure 13. Totalt antal nedskrivningar vid VD-byte och negativt resultat, Industri 
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Nedan stående diagram (figur 11) påvisar den totala procentuella nedskrivningar. Flest 
nedskrivningar genomfördes utan samband med VD-byte eller negativt resultat men de 
högsta procentuella nedskrivningarna gjordes i samband med dessa faktorer. Vid VD-byte 
gjordes en nedskrivning som bestod av hela 95,89 % av det totala resultatet före skatt. Den 
högsta nedskrivning utan samband var 30,94 %. 

 
Figure 14. Nedskrivningar i procent, Industri 
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4.1.3 Hälsovård 
Nedanstående diagram (figur 12) påvisas samband mellan parametrarna nedskrivning av 
Goodwill och VD byte. På X-axeln kan man utläsa årgången som ligger som underlag för 
denna studie, det vill säga åren 2001-2008 och på Y-axeln kan man se antal företag inom 
branschen hälsovård. Inom denna bransch finns fyra bolag registrerade på Large Cap listan 
på Stockholmsbörsen. Ingen nedskrivning genomfördes i samband med VD-byte. 

 

Figure 15. Nedskrivningar vid VD-byte, Hälsovård 

I figur 13 kan man utläsa att det inte förekom något samband mellan nedskrivningar av 
posten Goodwill med negativt resultat.  

 
Figure 16. Nedskrivningar vid negativt resultat, Hälsovård 
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I diagrammet nedan (figur 14) illustreras den totala antal nedskrivningar av Goodwill vid ett 
VD byte och vid negativt resultat. Endast en nedskrivning av Goodwill genomfördes 
mellan åren 2001-2008 och denna saknade samband med någon av de två nämnda 
faktorerna. 

 

Figure 17. Totalt antal nedskrivningar vid VD-byte och negativt resultat, Hälsovård 

Figur 15 demonterar den totala procentuella nedskrivningen inom branschen hälsovård. 
Den nedskrivning som genomfördes motsvarade 10 % av resultatet före skatt det året och 
gjordes utan samband med någon av de två faktorerna. 

 
Figure 18. Nedskrivningar i procent, Hälsovård 
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4.1.4 Material 
I figur 16 påvisas samband mellan parametrarna nedskrivning av Goodwill och VD byte. 
På X-axeln kan man utläsa årgången som ligger som underlag för denna studie, det vill säga 
åren 2001-2008 och på Y-axeln kan man se antal företag inom branschen material. Inom 
branschen material finns fem registrerade bolag på Large Cap listan. Endast en 
nedskrivning genomfördes i samband med VD-byte år 2003. 

 

Figure 19. Nedskrivningar vid VD-byte, Material 

I nedanstående diagram (figur 17) kan man utläsa att ingen nedskrivning av posten 
Goodwill genomfördes i samband med negativt resultat.  

 

Figure 20. Nedskrivningar vid negativt resultat, Material 
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Figur 18 visar att totalt genomfördes två nedskrivningar inom branschen material. En 
nedskrivning i samband med VD-byte och en nedskrivning som saknade samband med 
någon av de två faktorerna. 

 
Figure 21. Totalt antal nedskrivningar vid VD-byte och negativt resultat, Material 

Figur 19 visar den totala procentuella nedskrivningen inom branschen material. Den största 
nedskrivning var 18,06 % av resultat före skatt och skedde utan samband med Vd-byte eller 
negativt resultat.  

 

Figure 22. Nedskrivningar i procent, Material 
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4.1.5 Dagligvaror 
I figur 20 påvisas samband mellan parametrarna nedskrivning av Goodwill och VD byte. 
På X-axeln kan man utläsa årgången som ligger som underlag för denna studie, det vill säga 
åren 2001-2008 och på Y-axeln kan man se antal företag inom branschen dagligvaror. Fem 
bolag finns representerade från denna bransch på Large Cap listan på Stockholmsbörsen. 
Vid 2004 genomfördes en nedskrivning av Goodwill och vid 2005 genomfördes två 
nedskrivningar av Goodwill med samband med VD-byte.  

 
Figure 23. Nedskrivningar vid VD-byte, Dagligvaror 

Som man kan utpeka i figur 21 förelåg det inget samband mellan nedskrivning och negativt 
resultat.  

 

Figure 24. Nedskrivningar vid negativt resultat, Dagligvaror 
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Totalt genomfördes tre nedskrivningar av Goodwill inom branschen dagligvaror och detta 
genomfördes i samband med VD-byte (se figur 22).  

 

Figure 25. Totalt antal nedskrivningar vid VD-byte och negativt resultat, Dagligvaror 

Den största procentuella nedskrivningen var 6,80 % och skedde under år 2005 och detta 
skedde i samband med VD-byte. 

 
Figure 26. Nedskrivningar i procent, Dagligvaror 
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4.1.6 Telecom 
Figur 24 demonterar sambandet mellan faktorerna nedskrivning av Goodwill och VD byte. 
På X-axeln kan man utläsa årgången som ligger som underlag för denna studie, det vill säga 
åren 2001-2008 och på Y-axeln kan man se antal företag inom Telecom. Inom branschen 
Telecom finns fem bolag registrerade på Large Cap listan på Stockholmsbörsen. Fyra 
nedskrivningar av Goodwill har genomförts mellan åren 2001-2008 inom Telecom.  

 
Figure 27. Nedskrivningar vid VD-byte, Telecom 

Vid negativt resultat har fyra nedskrivningar genomförts mellan åren 2001-2008 och detta 
kan man utläsa genom figur 25.  

 
Figure 28. Nedskrivningar vid negativt resultat, Telecom 
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I nedanstående diagram kan man se att flest genomförda nedskrivningar av Goodwill 
gjordes år 2007. Utan samband med VD-byte eller negativt resultat genomfördes fyra 
stycken nedskrivningar av Goodwill. Och med samband med någon av dessa två faktorer 
gjordes sex nedskrivningar.  

 
Figure 29. Totalt antal nedskrivningar vid VD-byte och negativt resultat, Telecom 

Den största nedskrivningen av Goodwill var 63,40 % av resultatet före skatt och skedde i 
samband med negativt resultat. Den största nedskrivningen med samband till VD-byte var 
48,12 % av resultatet före skatt. . Utan samband med någon av faktorerna var den största 
nedskrivningen 8,17 % av resultatet före skatt. 

 
Figure 30. Nedskrivningar i procent, Telecom 
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4.1.7 IT 
Inom IT-branschen finns det endast två bolag med en omsättning större än en miljon euro 
och därmed representerade på Large Cap listan. Två nedskrivningar genomfördes år 2003 
och 2007 i samband med VD-byte (se figur 28).   

 

Figure 31. Nedskrivningar vid VD-byte, IT 

Två nedskrivningar genomfördes i samband med negativt resultat och detta illustreras i 
figur 29.  

 
Figure 32. Nedskrivningar vid negativt resultat, IT 
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I nedanstående diagram kan man utläsa att två nedskrivningar av Goodwill genomfördes 
mellan åren 2001 – 2008 och båda hade ett samband med negativt resultat och VD-byte. 
Ingen nedskrivning skedde utan samband. 

 
Figure 33. Totalt antal nedskrivningar vid VD-byte och negativt resultat, IT 

Den största nedskrivningen genomfördes i samband med båda faktorerna och motsvarade 
hela 82,30 % av resultatet före skatt. Ingen nedskrivning skedde utan samband med någon 
av de två faktorerna mellan åren 2001-2008. 

 
Figure 34. Nedskrivningar i procent, IT 
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4.1.8 Finans 
Inom finansbranschen finns det tolv bolag representerade på Large Cap listan. Som man 
kan se i figur 32 så gjordes endast en nedskrivning av posten Goodwill genomfördes år 
2005 i samband med VD-byte. 

 

Figure 35. Nedskrivningar vid VD-byte, Finans 

En nedskrivning av Goodwill har genomförts år 2008 i samband med negativt resultat. 

 

Figure 36. Nedskrivningar vid negativt resultat, Finans 
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Totalt genomfördes nio nedskrivningar av Goodwill inom branschen finans varav sju av 
dem hade ingen som helst samband med någon av de två faktorerna. 

 
Figure 37. Totalt antal nedskrivningar vid VD-byte och negativt resultat, Finans 

Den största nedskrivning genomfördes utan samband med VD-byte eller negativt resultat 
och representerade 7,12 % av resultatet före skatt. 

 
Figure 38. Nedskrivningar i procent, Finans 
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4.2 Total sammanställning över Large Cap listan 
Totalt finns det 57 bolag representerade på Large Cap listan. Som man kan utläsa genom 
figur 35 så genomfördes det total på Large Cap listan 24 nedskrivningar av Goodwill 
mellan åren 2001 – 2008 i samband med VD-byte.  Flest nedskrivningar skedde mellan 
åren 2004 – 2007.  

 
Figure 39. Nedskrivningar vid VD-byte, Large Cap 

Mellan åren 2001 – 2008 genomfördes totalt femton nedskrivningar av Goodwill i samband 
med negativt resultat på Large Cap listan.  

 

Figure 40. Nedskrivningar vid negativt resultat, Large Cap 
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Totalt genomfördes 92 nedskrivningar av Goodwill mellan åren 2001 – 2008 varav 34 hade 
ett samband med VD-byte eller negativt resultat. År 2003 genomfördes flest nedskrivningar 
med samband med någon av dessa faktorer då nio nedskrivningar gjordes. 

 
Figure 41. Totalt antal nedskrivningar vid VD-byte och negativt resultat, Large Cap 

Den största nedskrivningen på Large Cap listan genomfördes i samband med VD-byte och 
representerade hela 95,89 % av resultatet för skatt. I samband med negativt genomfördes 
en nedskrivning av Goodwill som representerade hela 82,30 % av resultatet före skatt och 
utan samband med någon av de två faktorerna representerades nedskrivning av Goodwill 
som mest 30,94 % av resultatet före skatt. 

 
Figure 42. Nedskrivningar i procent, Large Cap 
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5 Analys 
 

I denna del analyseras studiens empiri genom den teori som studien belyser. Analysen är uppdelad i två 
delar, mikro och makro analys. Makro analysen kopplar till helheten. Den är kopplad till befintliga 
teorier, såsom audit society, legitimeringsteorin och därmed en vidare analys. Mikro analys syftar till 
empirin i form av teori kopplad till balansräkning, resultaträkning, statistik, standarder och lagar.  

 

5.1 Makro analys 
Kreativ redovisning innebär att företagen tillämpar den redovisningsmetod som lämpar sig 
bäst enligt företagets uppsatta mål och eget intresse. Big Bath Accounting är en utsaga av 
användning av redovisning i självintresse. Vilket innebär att man i diverse situationer där 
förväntningarna på det redovisade resultatet är låga och man genomför större 
nedskrivningar, avsättningar eller avskrivningar för att belasta företagets resultat utan att ge 
större utslag på aktievärdet.  Detta för att vidare kunna påvisa högre framtida resultat som i 
sin tur påverkar aktievärdet positivt.  

Positiv redovisningsteori presenterar agent- principalteorin. Denna teori illustrerar 
förhållandet mellan ledning (agent), och ägare (principal) och framhäver hur parterna agerar 
i självintresse. Intresset för ägarna är självfallet att företaget skall prestera och generera god 
avkastning, varav ledningen är inhyrda att genomföra detta.  En given fråga är: vad ligger i 
ledningens självintresse? om ledningen har bonus kopplat till företagets redovisade resultat 
kommer denne att välja den redovisningsmetod som genererar högst vinst och som i sin 
tur bidrar till högre bonus. I detta specifika fall blir bådas, det vill säga ledningens och 
ägarens självintresse tillgodosett. Då företaget generar högsta avkastning för ägarna och 
högsta bonus för ledningen. Vidare kan det diskuteras om detta fall är det bästa för 
företaget och för övriga intressenter. Här visas det en tydlig konflikt mellan ägar- och 
enhetsteorin, där ägarteorin strävar efter att tillgodose ägarna (ägarkapitalet) strävar 
enhetsteorin efter att tillgodose samhället som helhet.  

Enligt IASB:s konceptuella ramverk skall redovisningen inte bara tillgodose samtliga 
investerare utan även de med ett intresse till företaget (Deegan & Unerman, 2006). Detta 
påvisar en tydlig koppling mellan enhetsteorin och IASB (International Accounting 
standard Board). IAS 36 är i dagsläget den standard som behandlar nedskrivningar av 
posten Goodwill som ersatte RR 17 som var i bruk mellan åren 2001-2005, då IAS 36 
implementerades för alla noterade bolag. Goodwill är i sin natur intressant då den är en 
immateriell tillgång som oftast motiveras av framtida synergier. Ett nedskrivningstest skall 
årligen göras av posten Goodwill och i detta test inkluderar en hög grad av subjektivitet 
och detta gör posten intressant. IASB:s grundtanke med nedskrivningstestet är att 
frambringa en rättvisande bild. En fråga som man bör ställa är: vad en rättvisande bild innebär? 
Innebär det vad intressenter/enheten vill ha eller vad dem behöver för ett korrekt 
beslutsunderlag. I fallet vad gäller behovet så skulle det troligtvist innebära en korrekt bild 
men i fallet vill ha, skulle detta troligen innebära det bästa möjliga linjära ökningen av 
resultatet och därmed en positiv bild av företaget. Just i detta fall så skulle också företagets 
egenintresse och enhetens vilja mötas, då bådas ambitioner är tillgodosedda. Detta behöver 
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nödvändigtvis inte vara för samhället i helhets bästa. Om detta är fallet visas det att IASB:s 
ambition inte infaller utan en mer ägarteoretiskt synvinkel tillämpas. Big Bath Accounting 
kan användas för att uppnå eget intresse och därmed blir utsagan något annat än IASB:s 
ambition. Vidare kan diskuteras om Big Bath Accounting existerar, borde inte då detta ha upptäckts 
och förhindrats av bolagens revisorer? Power (1997) presenterar ”the audit society” som beskriver 
hur revisorns roll har förändrats och hur den offentliga förvaltningen själva sätter reglerna 
och standarderna. Uppfattningen från samhället och enheten är att revisorn skall upptäcka 
oegentligheter men i fallet Large Cap listan då tendensen för Big Bath Accounting är synlig 
kan revisorns roll inte finnas i att upptäcka och förhindra oegentligheter. I stället kan man 
se revisorns roll som en legitemering och kvalitetsstämpel på hur ledningen av bolagen har 
agerat (Deegan & Unerman, 2006). Alltså fungerar revisorn som ett medel för att skapa 
förtroende mellan företagets ledning och övriga i samhället.  

 
Figure 43. Analys av Big Bath Accounting 

Ovan i figur 40 illustreras den positiva teori som ligger bakom Big Bath Accounting. Ett 
beslut genomförs att skriva ned Goodwill i samband med VD-byte eller negativt resultat. 
För att målet med nedskrivningen ska uppnås måste först beslutet ”filtreras” genom 
”samhällets kontrollorgan”. Målet med en nedskrivning kan vara många men i fallet Big 
Bath Accounting genomförs nedskrivningen för att uppnå något och inte att uppnå en 
rättvisande bild.  Revisorn har till uppgift att granska informationen så att normer och 
regler uppfylls. Men då ”the audit society” presenterar synen om revisorns kontroll som 
legitimering av ledningens snarare än att fungera som ett ”filter” så blir kontrollen 
ofullständig. Som tidigare diskuterats i första kapitlet av studien så finns det två olika 
kategorier av redovisningsupplysningar: de obligatoriska och de frivilliga. I fallet då de 
frivilliga upplysningarna används för att legitimera beslut snarare än som komplement till 
de obligatoriska så blir knappast målet med rättvisande bild uppfylld (Deegan & Unerman, 
2006). Effekten av Big Bath Accounting blir då att företagets redovisning blir ofullständig 
och visar en felaktig ekonomisk bild av företaget. Olika företagsskandaler har visat på 
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revisionens funktion som legitimering. En av de mest uppmärksammande 
företagsskandalerna är Enronskandalen där revisionen genomförd av Arthur Andersen 
fungerade snarare som legitimering av företagets handlande och val av redovisningsmetod 
än som kontrollfunktion.  

5.2 Mikro analys 
I denna studie har Big Bath Accounting undersökts genom att analysera företags 
nedskrivningar av Goodwill, då en ny VD tillträder eller i fall där företag påvisar ett 
negativt resultat.  

Finns det en tendens att nedskrivningar av Goodwill görs oftare eller är procentuellt större i samband med 
VD-byte och negativt resultat? 

Genom att analysera figur 36 och 37 så kan man se att nedskrivningar av posten Goodwill 
inte tenderar att oftare skrivas ned i samband med någon av de två faktorerna. Dock skall 
nämnas att Big Bath Accounting inte utesluter andra faktorer än det som studien 
behandlar. Ett tydligt tecken som kan ses i figur 38 är att på Large Cap listan kan ses att 
nedskrivningar i samband med faktorerna VD-byte och negativt resultat är större 
procentuellt av resultatet före skatt. Den största nedskrivningen av Goodwill gjordes i 
samband med VD-byte och representerade hela 95,89 % av företagets resultat före skatt 
och den största nedskrivningen utan samband utgjordes med 30,94 % av resultat före skatt. 
Trots att sambandet mellan faktorerna och antal nedskrivningar inte tydligt kan utskiljas så 
föreligger det en tydlig tendens att nedskrivningarna är mer procentuellt omfattande. Detta 
indikerar att fenomenet kan mycket väl förekomma på Large Cap listan på 
Stockholmsbörsen.  

Är fenomenet Big Bath Accounting, nedskrivningar av Goodwill I samband med VD-byte och negativt 
resultat, vanligare inom någon specifik bransch, och om detta kan urskiljas, varför? 

I studiens empiri finns ett mönster som påvisar att fenomenet Big Bath Accounting 
tenderar att vara vanligare i tre utav dem åtta undersökta branscherna på Large Cap listan 
på Stockholmsbörsen. En utav branscherna är industri och som man kan se i figur 11 är de 
procentuella nedskrivningarna i förhållande till resultat före skatt var större vid de två 
faktorerna än utan samband. Dock föreligger det inte fler nedskrivningar i samband med 
faktorerna.  IT är den andra branschen som tenderar att påvisa Big Bath Accounting och i 
figur 30 kan man se att de två nedskrivningar som branschen gjorde så har båda samband 
med de nämnda faktorerna. Dock kan man se i figur 31 att den första nedskrivning som 
genomfördes år 2003 har ringa betydelse, vad gäller nedskrivningen som genomfördes år 
2007 så var den signifikant då den representerar hela 82,30 % av resultat före skatt. 
Telecom är den tredje branschen som tydligt indikerar på Big Bath Accounting och som 
man kan se i figur 26 genomfördes det fler nedskrivningar i samband med faktorerna än 
utan. Figur 27 visar också att nedskrivningarna som genomfördes i samband med de 
undersökta faktorerna var signifikant större än de utan samband. 

Genom att försöka att hitta samband mellan de tre branscherna, IT, Telecom och Industri 
och skillnader mellan dem samt de övriga undersökta branscherna, kan man försöka 
besvara frågan varför dessa tenderar att påvisa indikationer på Big Bath Accounting. 
Möjliga orsaker kan vara att det föreligger fler uppköp inom dessa tre branscher som 
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därmed bidrar till större Goodwill post som rimligen kan leda till större procentuella 
nedskrivningar. En annan förklaring till tendensen i dessa tre branscher kan vara 
konjekturkänsligheten vilket bidrar till att man vid antaganden och bedömningar vid 
nedskrivningstest ser större behov av eventuell nedskrivning av posten Goodwill. Samtliga 
tre branscher har kapitalintensiva produkter vilket kan vara en bidragande orsak till att 
fenomenet tenderar att vara vanligare inom dessa tre branscher.  I och med dess 
kapitalintensivitet finns det ett större behov av att få in kapital i bolaget för att skapa 
omsättning och därmed föreligger det behov av att påvisa en attraktivt finansiell bild av 
företaget.  

Det finns andra branscher som också har kapitalintensiva produkter såsom hälsovård och 
material, dock i kombination med de två ovan nämnda orsakerna det vill säga uppköp och 
konjekturkänsligheten kan kapitalintensivitet vara en tredje bidragande orsak. Observera att 
kapitalintensitet inte är en självständig orsak utan är en kumulativ orsak som endast kan 
utgöra en orsak i kombination med det två ovan nämnda orsakerna.  

Dessa orsaker kan ligga till grund för att tecken på Big Bath Accounting är synligt i dessa 
tre branscher. Vidare bör djupare forskning på möjliga orsaker göras för att kunna dra 
korrekta slutsatser. Dock har denna studie strakt bidragit till att belysa fenomenet och ringa 
in den till specifika branscher. 
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6 Slutsats 
 

I denna del presenteras studiens slutsats och dess undersökning. Kapitlet drar slutsatser från studiens empiri 
och analys och ämnar besvara de frågeställningar och det syftet som studien lyfter.  

 

Genom en deduktiv forskningsansats har författarna undersökt huruvida fenomenet Big 
Bath Accounting kan förekomma inom någon specifik bransch på Stockholmsbörsen. 
Studien diskuterar huruvida IASB:s konceptuella ramverk lyckas då förekomsten av Big 
Bath Accounting påvisar att företag väljer redovisningsmetod ut efter självintresse, med 
hänsyn till nedskrivningar av Goodwill. Vidare diskuteras revisorns roll genom Powers 
(1997) ”the audit society” där ledningen av bolagen använder revisorn som en bekräftelse 
på dess agerande och beslut. Genom att använda revision i ledningens självintresse vinner 
ledningen vidare förtroende gentemot samhället.  

Sett till Large Cap listan på Stockholmsbörsen har författarna konstaterat att det ej sker fler 
nedskrivningar av posten Goodwill i samband med dem två faktorerna; VD-byte och 
negativt resultat. Dock tenderar nedskrivningarna i samband med dem två faktorerna vara 
större procentuellt av resultatet före skatt än utan samband. Av de åtta undersökta 
branscher utmärker sig tre branscher vilka är IT, Telecom och Industri.   

Orsaker till att nedskrivningar av Goodwill i samband med ett VD-byte och negativt 
resultat tenderar att vara vanligare och större krävs det dock en djupare kvalitativ studie för 
att fullt kunna besvara orsakerna. Författarna finner att det föreligger tre möjliga orsaker till 
att dessa tre branscher särskiljer sig och dem är; uppköp, konjekturkänslighet och 
kapitalintensivitet.  

Studien har bidragit till att belysa fenomenet Big Bath Accounting på Large Cap listan och 
även påvisa i vilken bransch tendensen tydligast finns samt att kunna presentera möjliga 
orsaker.  
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7 Förslag till vidare studier 
 

Studiens syfte är att belysa Big Bath Accounting med hänsyn till nedskrivningar av 
Goodwill i samband med ett VD-byte och negativt resultat, samt om detta fenomen 
tenderar att vara vanligare i någon bransch på Stockholmsbörsen, Large Cap. Genom att 
besvara studiens syfte har författarna kommit fram till att av åtta branscher på Large Cap 
listan så tenderar fenomenet Big Bath Accounting endast att föreligga i tre av dem. IT, 
Telecom och Industri är tre branscher som har en tendens till att fenomenet föreligger och 
dem tre möjliga orsakerna till detta är; uppköp, konjekturkänslighet och kapitalintensivitet.  

För att validera författarna studie skulle det vara lämpligt att i framtida studie genomföra en 
djup kvalitativ undersökning på studiens utvalda tre branscher, det vill säga IT, Telecom 
och Industri, för att utforska vilka mer bidragande orsaker det föreligger. Genom en 
kvalitativ forskningsmetod kan en fortsatt studie djupare analysera flerfalliga faktorer som 
bidrar till att varför just dessa tre branscher utmärker sig för fenomenet. Dock skall det 
observeras att begreppet Big Bath Accounting inkluderar fler faktorer än det som studien 
har behandlat, det vill säga; VD-byte och negativt resultat, men även finns det andra 
parametrar än nedskrivning av Goodwill som man kan behandla. En annan parameter kan 
ju vara avsättningar.  

Ett annat förslag på fortsatt studie kan vara att utfärda en fallstudie på ett företag inom 
någon av dessa tre branscher och analysera resultatutvecklingen åren efter VD-byte med en 
större nedskrivning.  
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9 Bilagor 
 

Sällanköp 

År Företag 
VD-
Byte Förlust Nedskrivning Anteckning 

2001 Företag 1    *Ej tillgänglig 

2001 Företag 2 Nej Nej Ja: 311 MKR, 5,60% 

2001 Företag 3    *Ej Goodwill 

2001 Företag 4    *Ej Goodwill 

2001 Företag 5 Nej Nej Nej  

      

2002 Företag 1 Nej Nej Nej  

2002 Företag 2 Ja Nej Ja: 195 MKR, 2,52% *VD-Byte 

2002 Företag 3    *Ej Goodwill 

2002 Företag 4    *Ej Goodwill 

2002 Företag 5 Nej Ja Nej  

      

2003 Företag 1 Nej Nej Nej  

2003 Företag 2 Ja Nej Nej  

2003 Företag 3    *Ej Goodwill 

2003 Företag 4    *Ej Goodwill 

2003 Företag 5 Nej Nej Nej  

      

2004 Företag 1 Nej Nej Nej  

2004 Företag 2 Nej Nej Nej  

2004 Företag 3 Nej Nej Nej  
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2004 Företag 4    *Ej Goodwill 

2004 Företag 5 Nej Nej Ja: 0,5 MKR, 0,00% 

      

2005 Företag 1 Nej Nej Nej  

2005 Företag 2 Nej Nej  Nej  

2005 Företag 3 Ja Nej Nej  

2005 Företag 4    *Ej Goodwill 

2005 Företag 5 Nej Nej  Ja: 0,6 MKR, 0,00% 

      

2006 Företag 1 Nej Nej Nej  

2006 Företag 2 Nej Nej Nej  

2006 Företag 3 Ja Nej Nej  

2006 Företag 4    *Ej Goodwill 

2006 Företag 5 Nej Nej Ja: 0,6 MKR, 0,00% 

      

2007 Företag 1 Ja Nej Nej  

2007 Företag 2 Nej Nej Nej  

2007 Företag 3 Nej Nej Nej  

2007 Företag 4    Ej Goodwill 

2007 Företag 5 Nej Nej Ja: 38 MKR, 1,85%  

      

2008 Företag 1 Ja Nej Nej  

2008 Företag 2 Nej Nej Ja  

2008 Företag 3 Ja Nej Nej  

2008 Företag 4 Nej Nej Nej  

2008 Företag 5 Nej Nej Nej  
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Industri 

År Företag 
VD-
Byte Förlust Nedskrivning Anteckning 

2001 Företag 1 Nej Nej Nej  

2001 Företag 2 Nej Nej Nej  

2001 Företag 3 Nej Nej Ja: 500 MKR, 30,94%  

2001 Företag 4 Nej Ja Ja: 280MKR, -47% *Förlust 

2001 Företag 5    *Avskrivning 

2001 Företag 6 Nej Nej Nej  

2001 Företag 7    
*Ej 
tillgänglig 

2001 Företag 8 Nej Nej Nej  

2001 Företag 9 Nej Nej Nej  

2001 Företag 10 Nej Nej Nej  

2001 Företag 11 Nej Nej Nej  

2001 Företag 12 Nej Nej Nej  

2001 Företag 13 Nej Nej Ja: 47 MKR, 2,50%  

2001 Företag 14 Nej Nej Nej  

2001 Företag 15 Ja Ja Nej  

2001 Företag 16 Nej Nej Nej  

2001 Företag 17 Nej Nej Nej  

2001 Företag 18 Nej Nej Nej  

2001 Företag 19 Nej Ja Ja: 573 MKR, 44,32 *Förlust 

2001 Företag 20 Ja Ja Ja: 236 MKR, -11,60% 
*VD och 
Neg 
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2002 Företag 1 Ja Ja Ja: 6950 MKR -73,78% 
*VD och 
Neg 

2002 Företag 2 Nej Nej Ja: 2.2 MKR, 0,1%  

2002 Företag 3 Ja Nej Ja: 1703 MKR, 95,89% *VD-Byte 

2002 Företag 4 Nej Ja Ja: 63 MKR, -3,46%  *Förlust 

2002 Företag 5    *Avskrivning 

2002 Företag 6 Nej Nej Nej  

2002 Företag 7 Nej Nej Nej  

2002 Företag 8 Nej Nej Nej  

2002 Företag 9 Nej Nej Ja: 9MKR, 0,27%  

2002 Företag 10 Nej Nej Ja: 92 MKR, 2,53%  

2002 Företag 11 Nej Nej Nej  

2002 Företag 12 Nej Nej Ja: 18 MKR, 3,16%  

2002 Företag 13 Nej Nej Ja: 8 MKR, 0,45%  

2002 Företag 14 Ja Nej Nej  

2002 Företag 15 Ja Ja Nej  

2002 Företag 16 Nej Nej Nej  

2002 Företag 17 Nej Nej Nej  

2002 Företag 18 Nej Nej Nej  

2002 Företag 19 Nej Nej Ja: 344 MKR, 14,59%  

2002 Företag 20 Ja Nej Nej  

      

2003 Företag 1 Ja Nej Nej  

2003 Företag 2 Ja Nej Ja: 5 MKR, 0,80% *VD-Byte 

2003 Företag 3 Ja Nej Ja: 179 MKR 4,01% *VD-Byte 

2003 Företag 4 Nej Ja Ja: 14 MKR, -0,30% *Förlust 
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2003 Företag 5    *Avskrivning 

2003 Företag 6 Nej Nej Nej  

2003 Företag 7 Ja Nej Nej  

2003 Företag 8 Nej Nej Nej  

2003 Företag 9 Nej Nej Nej  

2003 Företag 10 Ja Nej Ja: 15 MKR, 1,00% *VD-Byte 

2003 Företag 11 Nej Nej Nej  

2003 Företag 12 Nej Nej Nej  

2003 Företag 13 Ja Nej Nej  

2003 Företag 14 Ja Nej Ja: 547 MKR, 11,55% *VD-Byte 

2003 Företag 15 Nej Ja Nej  

2003 Företag 16 Nej Nej Nej  

2003 Företag 17 Nej Nej Nej  

2003 Företag 18 Nej Nej Nej  

2003 Företag 19 Nej Nej Ja: 140 MKR, 7,79%  

2003 Företag 20 Nej Ja Ja: 55 MKR, -20,52% *Förlust 

      

2004 Företag 1 Nej Nej Ja: 32 MKR, 0,50%  

2004 Företag 2 Ja Nej Nej  

2004 Företag 3 Nej Nej Ja: 124 MKR, 3,14%  

2004 Företag 4 Nej Ja Ja: 14 MKR -0,18% *Förlust 

2004 Företag 5    *Avskrivning 

2004 Företag 6 Nej Nej Nej  

2004 Företag 7 Ja Nej Nej  

2004 Företag 8 Nej Nej Nej  

2004 Företag 9 Ja Nej Nej  



 

 

 

 

56 

2004 Företag 10 Nej Nej Ja: 18 MKR, 0,44%  

2004 Företag 11 Nej Nej Nej  

2004 Företag 12 Nej Nej Ja: 1 MKR 0,00%  

2004 Företag 13 Ja Nej Ja: 21 MKR 1,40% *VD-Byte 

2004 Företag 14 Nej Nej Nej  

2004 Företag 15 Nej Ja Nej  

2004 Företag 16 Nej Nej Nej  

2004 Företag 17 Ja Nej Nej  

2004 Företag 18 Nej Nej Nej  

2004 Företag 19 Nej Nej Ja: 244 MKR, 10,80%  

2004 Företag 20 Nej Nej Ja: 88 MKR, 8,52%  

      

2005 Företag 1 Nej Nej Ja: 36 MKR, 0,38%  

2005 Företag 2 Nej Nej Nej  

2005 Företag 3 Nej Nej Ja: 108 MKR, 2,07%  

2005 Företag 4 Ja Nej Nej  

2005 Företag 5 Ja Nej Nej  

2005 Företag 6 Ja Nej Nej  

2005 Företag 7 Nej Nej Nej  

2005 Företag 8 Ja Ja Nej  

2005 Företag 9 Ja Nej Nej  

2005 Företag 10 Nej Nej Ja: 21 MKR, 0,00%  

2005 Företag 11 Ja Nej Nej  

2005 Företag 12 Nej Nej Ja: 15 MKR, 1,80%  

2005 Företag 13 Nej Nej Nej  

2005 Företag 14 Nej Nej Nej  
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2005 Företag 15 Nej Nej Nej  

2005 Företag 16 Nej Nej Nej  

2005 Företag 17 Ja Nej Nej  

2005 Företag 18 Nej Nej Nej  

2005 Företag 19 Nej Nej Nej  

2005 Företag 20 Nej Nej Ja: 86 MKR, 5,16%  

      

2006 Företag 1 Nej Nej Nej  

2006 Företag 2 Ja Nej Nej  

2006 Företag 3 Nej Nej Nej  

2006 Företag 4 Nej Nej Nej  

2006 Företag 5 Nej Nej Nej  

2006 Företag 6 Ja Nej Ja: 157 MKR, 11,9% *VD-Byte 

2006 Företag 7 Nej Nej Nej  

2006 Företag 8 Ja Ja Nej  

2006 Företag 9 Nej Nej Nej  

2006 Företag 10 Nej Nej Ja: 24 MKR, 0,37%  

2006 Företag 11 Ja Nej Nej  

2006 Företag 12 Nej Nej Ja: 30 MKR, 2,09%  

2006 Företag 13 Nej Nej Ja: 15 MKR, 0,45%  

2006 Företag 14 Nej Nej Ja: 34 MKR, 0,31%  

2006 Företag 15 Nej Nej Ja: 20 MKR, 6,41%  

2006 Företag 16 Nej Nej Nej  

2006 Företag 17 Nej Nej Nej  

2006 Företag 18 Nej Nej Ja: 41,2 MKR, 4,46%  

2006 Företag 19 Nej Nej Nej  
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2006 Företag 20 Nej Nej Ja: 20 MKR, 0,87%  

      

2007 Företag 1 Nej Nej Nej  

2007 Företag 2 Ja Nej Nej  

2007 Företag 3 Nej Nej Ja: 8 MKR, 0,14%  

2007 Företag 4 Nej Nej Nej  

2007 Företag 5 Nej Nej Nej  

2007 Företag 6 Nej Nej Ja: 53 MKR, 3,98%  

2007 Företag 7 Nej Nej Nej  

2007 Företag 8 Nej Nej Nej  

2007 Företag 9 Nej Nej Nej  

2007 Företag 10 Nej Bej Ja: 13 MKR, 0,18%  

2007 Företag 11 Ja Nej Nej  

2007 Företag 12 Nej Nej Nej  

2007 Företag 13 Nej Nej Nej  

2007 Företag 14 Nej Nej Nej  

2007 Företag 15 Ja Nej Ja: 300 MKR, 22,18% *VD-Byte 

2007 Företag 16 Nej Nej Nej  

2007 Företag 17 Nej Nej Nej  

2007 Företag 18 Nej Nej Ja: 349,9 MKR, 20,03% 

2007 Företag 19 Nej Nej Nej  

2007 Företag 20 Nej Nej Ja: 90 MKR, 3,33%  

      

2008 Företag 1 Nej Nej Nej  

2008 Företag 2 Nej Nej Nej  

2008 Företag 3 Nej Nej Nej  
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2008 Företag 4 Nej Nej Nej  

2008 Företag 5 Nej Nej Nej  

2008 Företag 6 Nej Ja Nej  

2008 Företag 7 Ja Nej Nej  

2008 Företag 8 Nej Nej Nej  

2008 Företag 9 Nej Nej Nej  

2008 Företag 10 Nej Nej Ja: 40 MKR, 0,57%  

2008 Företag 11 Nej Nej Nej  

2008 Företag 12 Nej Nej Nej  

2008 Företag 13 Nej Ja Ja: 103 MKR, -20,24% *Förlust 

2008 Företag 14 Nej Nej Nej  

2008 Företag 15 Ja Ja Ja: 12 MKR, 1,14% *VD och neg 

2008 Företag 16 Nej Nej Nej  

2008 Företag 17 Nej Nej Nej  

2008 Företag 18 Nej Nej Nej  

2008 Företag 19 Nej Nej Nej  

2008 Företag 20 Nej Nej Ja: 32 MKR, 1,32%  
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Hälsovård 

År Företag 
VD-
Byte Förlust Nedskrivning Anteckning 

2001 Företag 1 Nej Nej   

2001 Företag 2 Nej Nej   

2001 Företag 3 Nej Nej   

2001 Företag 4 Nej Nej   

      

2002 Företag 1 Nej Nej   

2002 Företag 2 Nej Nej   

2002 Företag 3 Nej Nej   

2002 Företag 4 Nej Nej   

      

2003 Företag 1 Nej Nej   

2003 Företag 2 Nej Nej   

2003 Företag 3 Nej Nej   

2003 Företag 4 Nej Nej   

      

2004 Företag 1 Nej Nej Ja: 70 MKR, 0,10%  

2004 Företag 2 Nej Nej   

2004 Företag 3 Nej Nej   

2004 Företag 4 Nej Nej   

      

2005 Företag 1 Nej Nej   

2005 Företag 2 Nej Nej   

2005 Företag 3 Nej Nej   
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2005 Företag 4 Ja Nej   

      

2006 Företag 1 Ja Nej   

2006 Företag 2 Ja Nej   

2006 Företag 3 Nej Nej   

2006 Företag 4 Ja Nej   

      

2007 Företag 1 Ja Nej   

2007 Företag 2 Ja Nej   

2007 Företag 3 Nej Nej   

2007 Företag 4 Nej Nej   

      

2008 Företag 1 Nej Nej   

2008 Företag 2 Nej Nej   

2008 Företag 3 Nej Nej   

2008 Företag 4 Nej Nej   
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Material 

År Företag 
VD-
Byte Förlust Nedskrivning Anteckning 

2001 Företag 1 Nej Nej Nej  

2001 Företag 2 Nej Nej Nej  

2001 Företag 3 Nej Nej Nej  

2001 Företag 4    *Ej Goodwill 

2001 Företag 5    *Ej Goodwill 

      

2002 Företag 1 Nej Nej Nej  

2002 Företag 2 Nej Nej Nej  

2002 Företag 3 Ja Nej Nej  

2002 Företag 4    *Ej Goodwill 

2002 Företag 5    *Ej Goodwill 

      

2003 Företag 1 Nej Nej Nej  

2003 Företag 2 Nej Nej Nej  

2003 Företag 3 Ja Nej Ja: 17 MKR, 0,24% *Vd-Byte 

2003 Företag 4    *Ej Goodwill 

2003 Företag 5 Nej Nej Nej  

      

2004 Företag 1 Ja Nej Nej  

2004 Företag 2 Nej Nej Nej  

2004 Företag 3 Nej Nej Nej  

2004 Företag 4    *Ej Goodwill 

2004 Företag 5 Nej Nej Nej  
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2005 Företag 1 Ja Nej Nej  

2005 Företag 2 Nej Nej Nej  

2005 Företag 3 Nej Nej Nej  

2005 Företag 4    *Ej Goodwill 

2005 Företag 5 Nej Nej Nej  

      

2006 Företag 1 Nej Nej Nej  

2006 Företag 2 Ja Nej Nej  

2006 Företag 3 Nej Nej Nej  

2006 Företag 4    *Ej Goodwill 

2006 Företag 5 Nej Nej Nej  

      

2007 Företag 1 Nej Nej Ja: 569 MKR, 18,06% 

2007 Företag 2 Nej Nej Nej  

2007 Företag 3 Nej Nej Nej  

2007 Företag 4    *Ej Goodwill 

2007 Företag 5 Ja Nej Nej  

      

2008 Företag 1 Nej Nej Nej  

2008 Företag 2 Nej Nej Nej  

2008 Företag 3 Nej Nej Nej  

2008 Företag 4    *Ej Goodwill 

2008 Företag 5 Ja Nej Nej  
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Dagligvaror 

År Företag 
VD-
Byte Förlust Nedskrivning Anteckning 

2001 Företag 1 Nej Nej Nej  

2001 Företag 2 Nej Nej Nej  

2001 Företag 3    *Ej Goodwill 

2001 Företag 4 Nej Nej Nej  

2001 Företag 5 Nej Nej Nej  

      

2002 Företag 1 Nej Nej Nej  

2002 Företag 2 Nej Nej Nej  

2002 Företag 3 Nej Ja Nej  

2002 Företag 4 Nej Nej Nej  

2002 Företag 5 Ja Nej Nej  

      

2003 Företag 1 Nej Nej Nej  

2003 Företag 2 Nej Nej Nej  

2003 Företag 3 Nej Nej Nej  

2003 Företag 4 Nej Nej Nej  

2003 Företag 5 Ja Nej Nej  

      

2004 Företag 1 Ja Nej Ja: 9 MKR, 0,26% *VD-Byte 

2004 Företag 2 Nej Nej Nej  

2004 Företag 3 Ja Nej Nej  

2004 Företag 4 Nej Nej Nej  

2004 Företag 5 Nej Nej Nej  
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2005 Företag 1 Ja Nej Ja: 57 MKR, 2,07% *VD-Byte 

2005 Företag 2 Ja Nej Ja: 51 MKR, 6,80% *VD-Byte 

2005 Företag 3 Ja Nej Nej  

2005 Företag 4 Ja Nej Nej  

2005 Företag 5 Nej Nej Nej  

      

2006 Företag 1 Nej Nej Nej  

2006 Företag 2 Ja Nej Nej  

2006 Företag 3 Nej Nej Nej  

2006 Företag 4 Ja Nej Nej  

2006 Företag 5 Nej Nej Nej  

      

2007 Företag 1 Nej Nej Nej  

2007 Företag 2 Nej Nej Nej  

2007 Företag 3 Nej Nej Nej  

2007 Företag 4 Nej Nej Nej  

2007 Företag 5 Nej Nej Nej  

      

2008 Företag 1 Nej Nej Nej  

2008 Företag 2 Nej Nej Nej  

2008 Företag 3 Nej Nej Nej  

2008 Företag 4 Nej Nej Nej  

2008 Företag 5 Nej Nej Nej  
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Telecom 

År Företag 
VD-
Byte Förlust Nedskrivning Anteckning 

2001 Företag 1 Nej Ja Ja: 11,2 MKR, -1,30% *Förlust 

2001 Företag 2 Nej Nej Nej  

2001 Företag 3 Nej Nej Ja: 28 MKR, 0,06%  

      

2002 Företag 1 Nej Ja Nej  

2002 Företag 2 Nej Nej Nej  

2002 Företag 3 Ja Ja Ja: 366 MKR, -3,05% *VD och Neg 

      

2003 Företag 1 Nej Nej Nej  

2003 Företag 2 Nej Nej Nej  

2003 Företag 3 Ja Nej Ja: 38 MKR, 0,04% *VD-Byte 

      

2004 Företag 1 Nej Nej Nej  

2004 Företag 2 Nej Nej Nej  

2004 Företag 3 Nej Nej Ja: 16 MKR, 0,00%  

      

2005 Företag 1 Nej Nej Nej  

2005 Företag 2 Nej Nej Ja: 278 MKR, 8,17%  

2005 Företag 3 Nej Nej Nej  

      

2006 Företag 1 Nej Nej Ja: 14 MKR 3,80%  

2006 Företag 2 Nej Ja 
Ja: 3300 MKR, 
60,21% *Förlust 
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2006 Företag 3 Nej Nej Nej  

      

2007 Företag 1 Ja Nej Nej  

2007 Företag 2 Nej Nej 
Ja: 1315 MKR, 
63,40% 

*Förlust ef. 
Skalltt 

2007 Företag 3 Ja Nej Ja: 10 MSK, 0,00% *VD-Byte 

      

2008 Företag 1 Nej Nej Nej  

2008 Företag 2 Ja Nej 
Ja: 1705 MKR, 
48,12% *VD-Byte 

2008 Företag 3 Ja Nej Nej  
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IT 

År Företag 
VD-
Byte Förlust Nedskrivning Anteckning 

2001 Företag 1 Nej Ja Nej  

2001 Företag 2 Nej Nej Nej  

      

2002 Företag 1 Nej Ja Nej  

2002 Företag 2 Nej Nej Nej  

      

2003 Företag 1 Ja Ja Ja: 305 MKR, -2,45% *VD och Neg 

2003 Företag 2 Nej Nej Nej  

      

2004 Företag 1 Ja Nej Nej  

2004 Företag 2 Nej Nej Nej  

      

2005 Företag 1 Nej Nej Nej  

2005 Företag 2 Nej Nej Nej  

      

2006 Företag 1 Nej Nej Nej  

2006 Företag 2 Ja Nej Nej  

      

2007 Företag 1 Nej Nej Nej  

2007 Företag 2 Ja Ja Ja: 40 MEUR, 82,30% *VD och Neg 

      

2008 Företag 1 Nej Nej Nej  

2008 Företag 2 Ja Nej Nej  
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Finans 

År Företag VD-Byte Förlust Nedskrivning Anteckning 

2001 Företag 1 Nej Ja Nej  

2001 Företag 2    *Ej tillgänglig 

2001 Företag 3    *Ej Goodwill 

2001 Företag 4    *Ej Goodwill 

2001 Företag 5    *Ej Goodwill 

2001 Företag 6 Ja Nej Nej  

2001 Företag 7    *Ej Goodwill 

2001 Företag 8 Nej Nej Nej  

2001 Företag 9 Ja Nej Nej  

2001 Företag 10 Nej Nej Nej  

2001 Företag 11 Nej Nej Ja: 19 MKR, 0,26%  

2001 Företag 12 Ja Nej Nej  

      

2002 Företag 1 Nej Ja Nej  

2002 Företag 2    *Ej tillgänglig 

2002 Företag 3    *Ej Goodwill 

2002 Företag 4    *Ej Goodwill 

2002 Företag 5    *Ej Goodwill 

2002 Företag 6 Ja Nej Nej  

2002 Företag 7    *Ej Goodwill 

2002 Företag 8 Nej Nej Nej  

2002 Företag 9 Ja Nej Nej  
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2002 Företag 10 Nej Nej Nej  

2002 Företag 11 Nej Nej Nej  

2002 Företag 12 Ja Nej Nej  

      

2003 Företag 1 Nej Nej Ja: 90 MKR, 2,64%  

2003 Företag 2 Nej Nej Nej  

2003 Företag 3    *Ej Goodwill 

2003 Företag 4    *Ej Goodwill 

2003 Företag 5    *Ej Goodwill 

2003 Företag 6 Nej Ja Nej  

2003 Företag 7    *Ej Goodwill 

2003 Företag 8 Nej Nej Nej  

2003 Företag 9 Nej Nej Ja: 46 MKR, 0,29%  

2003 Företag 10 Nej Nej Nej  

2003 Företag 11 Nej Nej Nej  

2003 Företag 12 Nej Nej Nej  

      

2004 Företag 1 Nej Ja Nej  

2004 Företag 2 Nej Nej Nej  

2004 Företag 3    *Ej Goodwill 

2004 Företag 4    *Ej Goodwill 

2004 Företag 5    *Ej Goodwill 

2004 Företag 6 Nej Nej Nej  

2004 Företag 7    *Ej Goodwill 

2004 Företag 8 Nej Nej Nej  

2004 Företag 9 Nej Nej Nej  
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2004 Företag 10 Nej Nej Nej  

2004 Företag 11 Nej Nej Ja: 58 MKR, 1,71%  

2004 Företag 12 Nej Nej Nej  

      

2005 Företag 1 Nej Nej Nej  

2005 Företag 2 Nej Nej Ja: 1 MKR, 0,30%  

2005 Företag 3    *Ej Goodwill 

2005 Företag 4    *Ej Goodwill 

2005 Företag 5    *Ej Goodwill 

2005 Företag 6 Nej Nej Ja: 2 MKR, 0,00%  

2005 Företag 7    *Ej Goodwill 

2005 Företag 8 Nej Nej Nej  

2005 Företag 9 Nej Nej Nej  

2005 Företag 10 Nej Nej Nej  

2005 Företag 11 Ja Nej Ja: 2 MKR, 0,00% *VD-Byte 

2005 Företag 12 Nej Nej Nej  

      

2006 Företag 1 Ja Nej Nej  

2006 Företag 2 Nej Nej Nej  

2006 Företag 3    *Ej Goodwill 

2006 Företag 4    *Ej Goodwill 

2006 Företag 5    *Ej Goodwill 

2006 Företag 6 Ja Nej Nej  

2006 Företag 7    *Ej Goodwill 

2006 Företag 8 Nej Nej Nej  

2006 Företag 9 Nej Nej Nej  



 

 

 

 

72 

2006 Företag 10 Nej Nej Ja: 204 MKR, 5,93%  

2006 Företag 11 Ja Nej Nej  

2006 Företag 12 Ja Nej Nej  

      

2007 Företag 1 Ja Nej Nej  

2007 Företag 2 Nej Nej Nej  

2007 Företag 3    *Ej Goodwill 

2007 Företag 4    *Ej Goodwill 

2007 Företag 5    *Ej Goodwill 

2007 Företag 6    *Ej Goodwill 

2007 Företag 7    *Ej Goodwill 

2007 Företag 8 Nej Nej Ja: 569 MKR, 7,12%  

2007 Företag 9 Nej Nej Nej  

2007 Företag 10 Nej Nej Ja: 204 MKR, 5,56%  

2007 Företag 11 Nej Nej Nej  

2007 Företag 12 Ja Nej Nej  

      

2008 Företag 1 Nej Ja Ja: 37 MKR, 0,14% *Förlust 

2008 Företag 2 Nej Nej Nej  

2008 Företag 3    *Ej Goodwill 

2008 Företag 4    *Ej Goodwill 

2008 Företag 5    *Ej Goodwill 

2008 Företag 6    *Ej Goodwill 

2008 Företag 7    *Ej Goodwill 

2008 Företag 8 Nej Ja Nej  

2008 Företag 9 Nej Nej Nej  
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2008 Företag 10 Nej Nej Ja: 3 MKR, 0,05%  

2008 Företag 11 Nej Nej Nej  

2008 Företag 12 Nej Nej Nej  
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Energi 

År Företag VD-Byte Förlust Nedskrivning Anteckning 

2001 Företag 1    *Ej Goodwill 

      

2002 Företag 1    *Ej Goodwill 

      

2003 Företag 1    *Ej Goodwill 

      

2004 Företag 1    *Ej Goodwill 

      

2005 Företag 1    *Ej Goodwill 

      

2006 Företag 1    *Ej Goodwill 

      

2007 Företag 1    *Ej Goodwill 

      

2008 Företag 1    *Ej Goodwill 

 


