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SAMMANFATTNING 
Titel: Diskonteringsräntan vid nedskrivning av goodwill- Agerar företagen på 

Stockholm OMX Large Cap opportunistiskt vid nedskrivningsprövningen av 

goodwill? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Handledare: Arne Fagerström och Peter Lindberg 

Datum: 2013 – juni 

 

Bakgrund: Diskussioner förs ofta huruvida ett företags redovisning ger en 

rättvisande bild eller inte. Sedan år 2005 värderas goodwill efter en 

redovisningsmetod som grundar sig på att tillgångar ska redovisas till verkligt 

värde, vilket är en förändring från den tidigare metoden där tillgångar skulle 

värderas efter försiktighetsprincipen. Detta har medfört att företagen ska göra årliga 

nedskrivningsprövningar istället för planenliga avskrivningar, en förändring som 

ger företagen ett spelutrymme till att agera utefter egna preferenser.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva huruvida svenska företag noterade på 

OMX Stockholm Large Cap år 2013 använder en diskonteringsränta, vid 

nedskrivningsprövning av goodwill, som skiljer sig från en extern uppskattning.  

Vidare åsyftas att förklara huruvida företagens känslighet för en 

goodwillnedskrivning har ett samband med eventuella skillnader. 

Om denna studie påvisar att skillnader finns, är syftet att förklara huruvida 

företagen agerar opportunistiskt vid användandet av diskonteringsräntan. 

Utifrån dessa delsyften är det huvudsakliga syftet att beskriva och förklara 

huruvida företagen använder det spelutrymme som nedskrivningsprövningarna 

tillåter och hur detta kan påverka företagens intressenter. 

 

Metod: Studien har genomförts utifrån en kvantitativ metod, där empirin grundar 

sig på numeriska siffror. Vidare har beräkningar gjorts för att sedan sammanställa 

data i tabeller och diagram. Studien tar även ansats från ”positive accounting 

research”, vilken är en metod som avser att klargöra och förutse aktuell 

redovisningspraxis.  

Capital Assets Pricing Model (CAPM) har använts som verktyg för att uppskatta 

de teoretiska diskonteringsräntorna, som sedan har jämförts mot företagens 



 

redovisade diskonteringsräntor. Vidare har goodwillintensitet använts för att 

studera om det finns ett samband mellan räntor utanför ett intervall om +/- 150 

räntepunkter och en ökad känslighet för en nedskrivning.  

 

 

Resultat och slutsats: Studien antyder att en stor majoritet av företagen listade på 

OMX Stockholm Large Cap år 2013, under åren 2005-2012 haft en 

diskonteringsränta som skiljer sig från en teoretisk diskonteringsränta. Studien visar 

vidare på att dessa skillnader har ett samband med en ökad känslighet för en 

goodwillnedskrivning och att en del av företagen visar tendenser till att agera 

opportunistiskt.  

Studien har således uppmärksammat de problem som subjektiviteten i 

redovisningsstandarderna tillåter vid nedskrivningsprövningarna. Vilket har 

medfört ett resultat som antyder att företagsledningar använder det spelutrymme 

som standarderna ger.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Då denna studie endast berört OMX Stockholm 

Large Cap skulle det vara intressant att se hur resultatet från denna studie skiljer sig 

mot exempelvis Mid Cap och Small Cap. Det skulle vara intressant att se om 

företagens storlek har någon inverkan på vilken diskonteringsränta dessa väljer. 

Vidare är det intressant att undersöka om en beräkning av diskonteringsräntor 

med användande av WACC som modell, skulle föranleda ett annat resultat.  

En kvalitativ studie kring hur företag uppskattar diskonteringsräntor för olika 

kassagenererande enheter, skulle vara intressant att studera.  

Till sist skulle det vara intressant att fortsätta på denna studie. En fortsättning 

skulle kunna vara att studera andra antaganden företagen ska göra vid en 

nedskrivningsprövning, t e x tillväxttakten och kassaflödet.  

 

Nyckelord: Agentteorin, CAPM, diskonteringsränta, earnings management, 

goodwill, goodwillintensitet, nedskrivningsprövning och opportunistiskt beteende 

 

 

 



Begreppsförklaringar 
Agentteorin redogör för svårigheter som kan uppkomma mellan en agent och en 

principal. Teorin grundar sig på ett antagande där individen vill maximera sin egen 

nytta, och individen agerar innovativt för att uppnå detta.  

 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) är en metod för att uppskatta 

avkastningskravet på en tillgång i förhållandet mellan risk kontra förväntad 

avkastning. Modellen är sannerligen äldsta metoden för att räkna fram 

avkastningskravet, emellertid är den ännu idag accepterad och förekommer mest 

frekvent.   

 

Diskonteringsräntan har som funktion att beakta investeringens risk och pengars 

tidsvärde. Utifrån diskonteringsräntan beräknas nuvärdet fram med hjälp av det 

uppskattade framtida kassaflödet. Om diskonteringsräntan är hög, erhålls ett lågt 

nuvärde och är diskonteringsräntan låg, erhålls ett högt nuvärde.  

 

Earnings management innebär att ledningen manipulerar ett resultat för att om 

möjligt nå ett i förväg fastställt mål. Dess manipulationer medför felaktigheter 

respektive underlåtelse av ett belopp eller upplysningar. Syftet är att vilseleda 

intressenter som nyttjar de finansiella rapporterna eller att inverka på det underlag 

som kan ligga till grund för ledningens ersättning 

 

Goodwill bygger på framtida extra god lönsamhet för ett företag. Goodwillposten 

uppkommer genom att ett företag betalar extra för att det förvärvade företaget 

påvisar en framtida prognos för extra god lönsamhet. 

 

Nedskrivningsprövning av goodwill innebär att företaget årligen undersöker om det 

finns ett nedskrivningsbehov av goodwill. Detta görs för att se om goodwillen har 

minskat i värde, vilket görs genom att jämföra det redovisade värdet mot verkliga 

värdet. En nedskrivningsprövning skall göras för varje kassagenererande enhet där 

goodwill återfinns och en nedskrivning ska göras om det beräknade 

återvinningsvärdet är mindre än det redovisade värdet. 

 

 



 

Opportunistiskt beteende är när en parts agerande avskiljer sig från ett uttalat 

gemensamt mål med en annan part. Det opportunistiska beteendet kan orsaka att 

parten handlar oärligt, flyr från ansvar och håller tillbaka användbara resurser eller 

manipulerar upplysningar. 

 

Rörelseförvärv innebär att två eller fler separata verksamheter förs samman till en 

rapporterande enhet där en köpare får en konstitutiv influens i en respektive flera 

verksamheter. 

 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) är användbar som en alternativ metod 

till CAPM. WACC beaktar både företagets eget kapital och skulder. Genom WACC 

erhålls ett genomsnittligt avkastningskrav som är härlett utifrån avkastningskraven 

på eget kapital respektive främmande kapital.  
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1. Inledning 
Detta kapitel inleds med en introduktion för att introducera läsaren till ämnet. 

Introduktionen följs av en problemdiskussion där ämnets problem kommer att 

diskuteras. Fortsättningsvis innehåller detta kapitel studiens syfte, avgränsningar och 

disposition. 

 

1.1 Introduktion 
I mars 1992 undertecknade Sverige EES-avtalet, ett avtal som förband 

Sverige att följa EG:s bolagsrättsliga direktiv. Ett av dessa direktiv var att 

företagens årsredovisningar ska ge en rättvisande bild. (Engström, 2009)
 
 

I nuvarande årsredovisningslag (ÅRL, SFS 1995: 1554, kap.2, 3§) 

framkommer det att ett företags redovisning ska ge en rättvisande bild av 

ställningen och resultatet. Detta kan kopplas mot International Accounting 

Standard Boards (IASB) föreställningsram. IASB ansvarar för den 

internationella redovisningsstandarden International Financial Reporting 

Standards (IFRS), som är normgivande inom internationell redovisning. I 

Sverige är IFRS exempelvis obligatorisk för börsnoterade företag. I 

föreställningsramen står det följande om företagens finansiella rapporter; 

 

”För att vara användbar måste information vara tillförlitlig. Information är tillförlitlig om 

den inte innehåller väsentliga felaktigheter och inte är vinklad. Användarna måste kunna 

förlita sig på att informationen på ett korrekt sätt utvisar antingen vad som görs gällande 

att den utvisar eller vad som rimligen kan antas att den utvisar.” (IFRS Föreställningsram 

för utformning av finansiella rapporter p.31, 2012) 

 

Diskussioner förs ofta huruvida ett företags redovisning ger en 

rättvisande bild eller inte. Det är inte märkligt med tanke på alla 

företagsskandaler som upptäckts, med företaget Enron som det kanske 

mest välkända. Företagsledningar har lyckats dölja en krisande situation 

genom att upprätthålla en välmående fasad, vilket ledningarna lyckats med 

genom att bl.a. manipulera årsredovisningarna (Ravenscroft
 
och Williams, 

2005). Detta har resulterat i forskning om huruvida företagsledningar 

agerar opportunistiskt om ett tillfälle ges. Att agera opportunistiskt innebär 
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att företagsledningen utnyttjar en situation till sitt företags fördel, även om 

detta är emot god redovisningssed. (Jarva, 2009)
 
 

En post i koncerners finansiella rapporter som ofta kopplas samman med 

ett opportunistiskt beteende är företagens goodwillpost (Ramanna och 

Watts, 2011). Posten goodwill är en kontroversiell fråga och har försvårat 

arbetet för normgivare i årtionden (Dagwell, Windsor och Wines, 2007). 

Goodwill har beskrivits som ogripbar, pinsam, ohanterlig, opålitlig och 

oönskad (Carlin och Finch, 2009).  

En goodwillpost uppstår när ett företag förvärvar ett annat företag och 

köpeskillingen är av ett högre värde än det köpta företagets nettotillgångar. 

Goodwillposten blir en balanspost i det köpande företagets 

koncernredovisning och består av skillnaden av köpeskillingen och det 

förvärvade företagets nettotillgångar, skillnaden i sig ska motsvara de 

tillgångar i det förvärvade företaget som inte kan identifieras. (IFRS 3 

Rörelseförvärv, 2012)
 
 

Sedan år 2005 värderas goodwill efter en redovisningsmetod som har sin 

grund i att tillgångar ska redovisas till verkligt värde (Ibid.), vilket är en 

förändring från den tidigare metoden som innebar att tillgångar skulle 

värderas efter försiktighetsprincipen (Engström, 2009). Denna förändring 

har inneburit att de koncerner som har goodwill som en balanspost måste 

göra en årlig nedskrivningsprövning istället för den tidigare planenliga 

avskrivningen (Ekberg och Lorentzon, www, 2007). Vid den årliga 

nedskrivningen ska företagsledningen göra antaganden om takten på 

tillväxt, framtidens kassaflöden och diskonteringsränta (IFRS IAS 36 

Nedskrivningar, 2012). 
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1.2 Problemdiskussion 
IASB anser att en redovisning till ett verkligt värde gynnar redovisningar, 

då det verkliga värdet tillförlitligare speglar företagens ställning. IASB:s 

syfte med dess redovisningsstandard är att öka tillförlitligheten, relevansen 

och jämförbarheten i de rapporter företag lämnar i de finansiella 

rapporterna. (IFRS 3 Rörelseförvärv, 2012) Anledningen är att den 

finansiella rapportens information ska vara transparent och användbar för 

företagens intressenter och dess beslutsfattande (IFRS Föreställningsram 

för utformning av finansiella rapporter, 2012).
 
 

Med den årliga nedskrivningsprövningen av goodwill som verktyg, är 

det tänkt att IASB ska lyckas med sitt mål om att tillgångar ska redovisas 

till ett verkligt värde (IFRS IAS 36 Nedskrivningar, 2012). Den årliga 

nedskrivningsprövningen har diskuterats av många forskare. Ett exempel 

är Seetharaman, Sreenivasan, Sudha och Yee (2006) som menar att en 

goodwillnedskrivning inte är lätt utan att det krävs en grundlig kunskap 

hos företagsledningen om materiella och immateriella tillgångars 

värderingsmetoder och förvärvsanalys. Beatty och Weber (2006) är andra 

forskare inom området och menar att företagsledningens beslut blir 

ekonomiskt viktiga. Detta påverkar i sin tur sannolikheten att göra en 

nedskrivning och nedskrivningens storlek.
 
En nedskrivning av goodwill 

och en koncerns resultat är sammanlänkade. Anledningen är att en 

nedskrivning belastar årets resultat som en kostnad, och kan därmed 

påverka koncernens egna kapital, utdelningar och aktiens pris (Lönnqvist, 

2008).  

Att en nedskrivning medför sådana negativa effekter kan medföra att 

företagsledningar anpassar antagandena för att undvika en nedskrivning. 

Detta medför ett problem ur ägarnas och intressenternas perspektiv, 

anledningen är att de finansiella rapporterna inte blir rättvisande och 

transparanta. Vilket i sin tur medför att dessa fattar beslut på ett oriktigt 

underlag.  

Problemet kan beskrivas genom agentteorin som kortfattat kan 

beskrivas som att företagens ledning agerar som agenter medan 

intressenterna agerar som principaler. Problemet ligger i att agenten kan 
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fatta beslut för egen nytta, ett beslut bekostat av principalens nytta. 

(Kaskarelis, 2010)  

Möjligheten att anpassa antagandena har, genom forskning, ansetts vara 

större vid nedskrivningsprövning av goodwill än vid andra tillgångar. 

Detta för att en värdering av goodwill anses vara mer subjektiv (Caplan 

och Harris, www, 2002). En möjlig orsak kan vara de antaganden 

företagsledningar ska göra om tillväxttakten, kassaflöden och 

diskonteringsräntan många gånger kan ses som oerhört ovissa och 

uppbyggda på fel grunder (Beatty och Weber, 2006). 

I enlighet med aktuellt regelverk ska företagen redovisa vilka 

antaganden som gjorts vid nedskrivningsprövningen av goodwill (IFRS 

IAS 36 Nedskrivningar, 2012). Denna upplysningsskyldighet ger en 

möjlighet till externa intressenter att undersöka företagens antaganden och 

därmed kunna se om goodwillposten är tillförlitligt beräknad. Det 

antagandet företagsledningar gör om diskonteringsräntan är den del i 

värderingen av goodwill som har valts att studeras i denna studie. 

Anledningen är att det är diskonteringsräntan som justerar kassaflödena 

över tid, dvs. diskonteringsräntan värderar ett framtida kassaflöde till en 

aktuell tidpunkt. Då företagsledningen själva gör ett antagande, om vilken 

diskonteringsränta som ska användas, finns ett spelutrymme för att påverka 

resultatet av nedskrivningsprövningen. Med andra ord finns det ett 

utrymme för ledningen att agera opportunistiskt och därmed kunna anpassa 

nedskrivningsprövningen utefter egna preferenser.  

Ytterligare en problematik kring goodwill kan upplevas redan vid stadiet 

när ett företag köper ett annat företag. Vid ett sådant köp ska det köpande 

företaget göra en förvärvsanalys av det förvärvade företaget. I en 

förvärvsanalys ska det förvärvande företaget identifiera det förvärvade 

företagets nettotillgångar, om köpeskillingen är högre än de identifierbara 

nettotillgångarna uppstår en goodwillpost (Lönnqvist, 2008). 

Problematiken i förvärvsanalysen ligger i identifierandet och distinktionen 

mellan immateriella tillgångar och goodwill. Anledningen är att 

immateriella tillgångar skrivs av (IFRS IAS 38 Immateriella tillgångar, 

2012), medan goodwill endast ska genomgå en nedskrivningsprövning för 

att kontrollera om posten behöver skrivas ned. I detta scenario kan 
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företagsledningen vilja klassificera så mycket som möjligt som goodwill. 

Anledningen är att företagsledningen då kan undvika en kostnadspost i 

form av att se till att goodwillposten inte behöver skrivas ned. En 

kostnadspost som inte går att undvika för immateriella tillgångar. 

Företagsledningar kan således, redan vid förvärvsanalysen, använda ett 

spelutrymme och agera opportunistiskt. Ett spelutrymme som medför att 

redovisningen inte speglar företagets aktuella ställning. Detta styrks av 

Brännström och Giuliani (2011) som kommit fram till att företag är 

ovilliga att avslöja immateriella tillgångar, och istället väljer goodwill för 

att undvika problem.  

Problematiken kring goodwill kan förtydligas genom följande figur: 

 
  Figur 1 – Problematiken kring goodwill. 

 

Figur 1 visar på problematiken kring goodwill. Problem som kan medföra 

att IASB:s syfte med att årsredovisningarna ska vara tillförlitliga, relevanta 

och jämförbara inte uppfylls. 

Utifrån de diskuterade problemen är följande intressant att studera: 

 Om Svenska företag, noterade på OMX Stockholm Large Cap år 

2013, under åren 2005-2012 haft en diskonteringsränta som skiljer 

sig från en extern uppskattning om densamma. 

 Om eventuella skillnader kan förklaras av företagets känslighet för 

en nedskrivning i förhållande till företagets resultat  

 Om ett eventuellt identifierande av skillnader kan förklaras med hjälp 

av ett opportunistiskt beteende.  

 

 

Kan medföra att 

företag agerar 

opportunistiskt 

genom att använda 

ett spelutrymme. 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva huruvida svenska företag noterade 

på OMX Stockholm Large Cap år 2013 använder en diskonteringsränta, 

vid nedskrivningsprövning av goodwill, som skiljer sig från en extern 

uppskattning. Vidare åsyftas att förklara huruvida företagens känslighet för 

en goodwillnedskrivning har ett samband med eventuella skillnader mellan 

diskonteringsräntan företagen använder sig av, och den externa 

uppskattningen av densamma. 

Om denna studie påvisar att skillnader finns, åsyftas att förklara 

huruvida företagen agerar opportunistiskt vid användandet av 

diskonteringsräntan.  

Det huvudsakliga syftet, utifrån ovanstående delsyften, är att beskriva 

och förklara huruvida företag använder det spelutrymme som 

nedskrivningsprövningen tillåter och hur detta kan påverka företagens 

intressenter. 

 
1.4 Avgränsningar 
Denna studie kommer enbart att behandla den diskonteringsränta företagen 

använder vid nedskrivningsprövningen av goodwill. De antaganden 

företagen gör om tillväxttakt och kassaflöden kommer således att 

avgränsas bort. Vidare kommer studien fokusera på den löpande 

redovisningen, dvs. redovisningen efter att ett företagsförvärv genomförts. 

Således kommer spelutrymmet, vid förvärvandet och dess förvärvsanalys, 

att avgränsas bort.  

1.5 Studiens disposition 
I följande figur presenteras studiens disposition.  

 

  Figur 2 – Studiens disposition. 
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I metodkapitlet kommer studiens metodval att redogöras. De metodval som 

presenteras i kapitlet kommer att vara valda utifrån syftet. Vidare kommer 

kapitlet att behandla källkritik och metodkritik.  

Referensramen kommer att inledas med en allmän del där syftet är att 

läsaren ska erhålla en förståelse för den bakgrund och problematik som 

ligger bakom denna studie. Referensramen kommer att fortsätta med en 

teoretisk del där läsaren ska erhålla en förståelse för den teori som ska vara 

till hjälp för att besvara studiens problemformuleringar och syfte. 

Referensramen kommer att avslutas med ett kapitel om tidigare forskning, 

ett kapitel som ska tillhandahålla läsaren en förståelse för vilken grund 

denna studie står på.  

I empirikapitlet kommer läsaren att erhålla en presentation av företagens 

redovisade diskonteringsräntor, och de externa uppskattningarna av dessa. 

Vidare kommer företagens goodwillintensitet att presenteras. I 

analyskapitlet kommer empirin att analyseras mot teorin. Analyserna i 

kapitlet kommer att härledas utifrån problemformuleringarna och syftet. I 

kapitlet om slutsatser kommer de slutsatser som dras från analysen att 

presenteras. I kapitlet kommer vidare förslag till vidare forskning att 

tillhandahållas läsaren.  
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2. Metod 
Detta kapitel inleds med att förklara valet av forskningsmetod. Detta följs av en 

beskrivning av studiens tillvägagångssätt och en beskrivning och motivering av vald 

undersökningsperiod. Vidare kommer en beskrivning och motivering av det urval som 

förekommit i denna studie att tillhandahållas. Efter denna beskrivning kommer 

CAPM och dess variabler definieras och introduceras till läsaren. Vidare 

introduceras nyckeltalet goodwillintensitet, ett nyckeltal som varit till hjälp vid 

undersökningen om huruvida ett samband återfinns mellan känsligheten för en 

goodwillnedskrivning och en differerad diskonteringsränta.  

2.1 Forskningsmetod 
Denna studie har präglats av en kvantitativ metod. Studiens empiri har 

byggt på numeriska siffror, vilket ofta präglar en kvantitativ forskning 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011). En kvantitativ metod särpräglas 

av att forskaren systematiskt insamlar empirisk och kvantifierbar data.  

Därefter sammanfattas de data som insamlats i statistiskt form för att sedan 

analyseras mot de tidigare uppställda frågeställningarna. 

(Nationalencyklopedin 1, www, u.å.)  

Studien har vidare utgått från positive accounting research, vilken är en 

gren inom akademisk forskning som åsyftar att förklara och förutse aktuell 

redovisningspraxis och vilka effekter dessa har på människor. Genom 

användandet av denna metod vill forskaren förklara hur, vad eller varför 

något existerar. Denna metod är en kontrast mot den normativa metoden 

som istället söker att förklara hur något bör vara. (Christenson, 1983)  

Positive accounting research växte fram med utgångspunkt i att 

individer är rationella för att maximera sin egen nytta, och att forskaren 

kan testa detta genom att studera ”bevis” i de finansiella rapporterna 

genom modeller såsom CAPM. (Watts och Zimmerman, 1978) 

Dessa metoder har passat väl in på denna studie. Motivet är att ett 

insamlande av siffror har gjorts, vidare har beräkningar utförts för att 

sammanställa data i tabeller och diagram. Detta har gjorts för att försöka 

förklara och förutse om företagen använder en differerad 

http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod
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diskonteringsränta som ett verktyg för egen nytta. Slutningsvis har en 

generell slutsats gjorts för det urval som förekommit i denna studie. 

2.1.1 Reliabilitet och Validitet 
Vid kvantitativa undersökningar bör forskaren se upp med två viktiga 

begrepp, reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär kortfattat att 

undersökningarna är gjorda på rätt sätt, undersökningen ska baseras på ett 

representativt urval. Validitet innebär att undersökningen avser det 

forskaren verkligen vill undersöka och inget annat. (Thurén, 2007) 

För att erhålla en hög validitet har urvalet baserats på just det som velat 

studeras. I studien har därför endast företag med en goodwillpost i sin 

balansräkning förekommit. Hade alla noterade företag på OMX Stockholm 

Large Cap tagits med, hade resultatet blivit missvisande då studien avsett 

att undersöka företagens redovisade diskonteringsränta i samband med 

nedskrivningsprövning av goodwill. Vidare har studien skett med stor 

noggrannhet där avvikande resultat återigen kontrollerats.  

 För att erhålla en hög reliabilitet har CAPM använts som mätinstrument 

för att erhålla en teoretisk diskonteringsränta. CAPM är en allmänt känd 

modell, och används frekvent av företag som ska estimera sin 

kapitalkostnad (Graff, Schauten och Stegink, 2010). Detta tillsammans 

med att urvalet endast bestått av företag som ska göra en 

nedskrivningsprövning, har medfört att reliabiliteten ansetts vara hög. 

Goodwillintensitet har använts för att lokalisera ett samband mellan 

känsligheten för en goodwillnedskrivning och en redovisad ränta som 

skiljer sig från en teoretisk dito.  Denna metod har även tidigare studier 

använt, se t e x Carlin och Finch (2009), vilket har styrkt studiens 

reliabilitet.  

 
2.2 Tillvägagångssätt 
I denna studie har Carlin och Finchs studie (2009), om diskonteringsräntor 

och dess koppling till opportunistiskt beteende, använts som grund. Carlin 

och Finch (2009) jämförde diskonteringsräntorna hos australiensiska 

företag och jämförde sedan dessa mot egenberäknade teoretiska 
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diskonteringsräntor. Som verktyg för beräkningarna använde de CAPM. 

För att se om företagen agerade opportunistiskt använde de ett intervall om 

+/- 150 räntepunkter. Om företagens redovisade diskonteringsräntor skiljde 

sig med mer än +/- 150 räntepunkter ansågs de agera opportunistiskt 

genom en manipulation av diskonteringsräntorna. Carlin och Finch (2009) 

använde detta ränteintervall då de ansåg att det är en sannolik felmarginal 

för att minimera risken för beräkningstekniska fel.  

I denna studie, likt Carlin och Finchs studie (2009), har ränteintervallet 

om +/- 150 räntepunkter använts för att undersöka om företagens 

redovisade diskonteringsräntor skiljt sig mot externa uppskattningar. 

Vidare har CAPM använts som verktyg för att beräkna de teoretiska 

diskonteringsräntorna, det har således varit beräkningarna med CAPM som 

avsetts med en extern uppskattning. De diskonteringsräntor som beräknats 

fram genom CAPM, har vidare i studien benämnts som teoretiska 

diskonteringsräntor. Nyckeltalet goodwillintensitet har beräknats för att 

undersöka möjligheten av ett samband mellan en hög goodwillintensitet 

och en diskonteringsränta utanför ränteintervallet. En redogörelse för 

CAPM och goodwillintensitet återfinns i kapitelavsnitten 2.5 Capital Assets 

Pricing Model (CAPM) respektive 2.6 Goodwillintensitet.   

2.2.1 Framtagning av källor 
För att få fram företagens diskonteringsräntor, eget kapital, goodwillposter, 

resultat före skatt och skulder har företagens årsredovisningar sökts fram 

genom sökmotorn retriever. I årsredovisningarna har sedan nyckelorden; 

eget kapital, diskonteringsfaktor, diskonteringsränta, goodwill, 

goodwillnedskrivning, impairment, impairment test, nedskrivning, 

nedskrivningsprövning, resultat före skatt, och skulder använts.  

Studiens innehåll består av primärkällor och sekundärkällor. En 

primärkälla kännetecknas av att den är hämtad från ursprungskällan, 

medan en sekundärkälla kännetecknas av att den är traderad från den 

ursprungliga källan (Nationalencyklopedin 2, www, u.å.) 

De Primära källorna uttrycks genom de data som hämtats ur företagens 

årsredovisningar, medan de sekundära källorna främst uttrycks genom 

journaler, vetenskapliga artiklar/studier och litteratur.  

http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod
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En del av innehållet består dock av andra sekundärkällor. Exempelvis 

har Avanza banks hemsida använts för att hämta företagens betavärden, 

ekonomifaktas hemsida använts för att inhämta den 10-åriga 

statsobligationsräntan och bolagsskatter och PWC:s hemsida använts för 

att inhämta den riskfria premien.  

De vetenskapliga artiklarna/journalerna har främst hämtats genom 

sökmotorer som Emerald, Google Scholar och Wiley online library.  

Till sist har IFRS-volymen och RR och URA använts för att redogöra 

för vad som menas med exempelvis goodwillnedskrivning, rörelseförvärv 

och verkligt värde.  

2.2.2 Källkritik 
I studien har både primärkällor och sekundärkällor använts för att få 

tillgång till det innehåll som återfinns i denna studie. En forskare bör vara 

kritisk mot källor och dess trovärdighet. Främst sekundärkällor kan ofta ses 

som mindre bra, då trovärdigheten för innehållet kan försvinna ju mer 

innehållet traderas. Utifrån detta har endast bedömda källor med hög 

trovärdighet använts. Att ha tagit fram diskonteringsränta, eget kapital, 

goodwillpost, nedskrivningar, resultat före skatt och skulder från 

årsredovisningar har ansetts som det mest trovärdiga alternativet för att 

erhålla dessa data. Årsredovisningar bör ses som en trovärdig källa då de 

måste granskas och undertecknas av en revisor för att bli godkända.  

För att ta fram journaler och vetenskapliga artiklar har främst Emerald, 

Google Scholar och Wiley online library använts. Dessa databaser är 

tillhandahållna av Gävle högskolas bibliotek och är stora och 

välrenommerade databaser.  

Vidare har andra sekundärkällor använts, läs internethemsidor etc. För 

att undkomma problemet med att sekundärkällor kan ses som mindre 

tillförlitliga har dessa källor valts med stor omsorg.  Endast hemsidor som 

bedömts ha stor tillförlitlighet har använts.  

Avanza banks hemsida har använts för att ta fram företagens betavärden. 

Denna källa har ansetts mycket trovärdig då Avanza är Sveriges största 

plats för handel med aktier och fonder (Avanza, www, u.å.).  
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Ekonomifaktas hemsida har använts för att inhämta den 10-åriga 

statsobligationsräntan och bolagsskatter. Ekonomifakta är en hemsida som 

kontinuerligt har figurerat under föreläsningar, vilket har medfört att denna 

ansetts tillräckligt trovärdig. Vidare har PWC:s hemsida använts för att 

inhämta den riskfria räntan. Då PWC är Sveriges ledande revisionsbyrå 

(PWC 1, www, u.å.) har denna sida ansetts ha hög trovärdighet.  

Till sist har redovisningsstandarder i form av IFRS-Volymen och RR 

OCH URA använts. Svenska börsnoterade företag är tvingade att följa 

IFRS-volymen vilket har medfört att trovärdigheten ansetts vara mycket 

hög. RR och URA är redovisningsrådets rekommendationer och följer god 

redovisningssed, och därmed har denna källa ansetts trovärdig.  
 

2.3 Undersökningsperiod 
Denna studie har haft en undersökningsperiod åren 2005-2012. IAS 36 

Nedskrivningar släpptes för första gången år 1998, men i mars år 2004 

reviderades IAS 36 och släpptes på nytt. Den reviderade IAS 36 började 

gälla från räkenskapsår 1 april 2004 eller senare räkenskapsår. Det var 

enligt den nya upplagan det angavs att goodwill skulle genomgå en 

nedskrivningsprövning istället för en årlig avskrivning. (Friedrich & 

Friedrich, 2009) I och med att den reviderade IAS 36 började gälla från 

och med räkenskapsår 1 april 2004 har undersökningsperioden i denna 

studie tagit utgångspunkt från år 2005. Motivet är att alla företag på OMX 

Stockholm Large Cap skulle följa den nya upplagan detta år.  

Anledningen till att studien omfattat alla år fram till och med år 2012 är 

för att få en tillräcklig mängd data som underlag till studien. Ytterligare en 

faktor till valet av undersökningsperiod är att det fanns en möjlighet till att 

jämföra resultatet mot Carlin och Finchs studier år 2009 och 2010, vilket 

medförde en intressantare analys. Slutet på undersökningsperioden är år 

2012. Anledningen är att år 2013 årsredovisningar baseras på år 2013 

räkenskaper, ett år som vid studiens tidpunkt inte var avslutat. 

 

http://www.pwc.se/
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2.4 Urval 
Att genomföra en studie av alla svenska företag är svårt med tanke på 

studiens nivå och tidsutrymme. Urvalet har således avgränsats genom 

följande kriterier, företaget ska: 

 

 Vara noterat på OMX Stockholm Large Cap år 2013 

 Ha redovisat goodwill för koncernen någon gång under perioden år 

2005 – 2012 

 Ha haft goodwill i sin balansräkning minst ett år innan, dvs. det ska 

inte vara första årets goodwillpost 

 Ha redovisat en diskonteringsränta 

 Ha redovisat för om diskonteringsräntan är uträknad före skatt 

respektive efter skatt 
 

Att företaget ska vara noterat på OMX Stockholm Large Cap 2013 är en 

förutsättning för att företaget ska ha varit aktuellt i denna studie. 

Anledningen är att studiens nivå och tidsutrymme avgränsar storleken på 

urvalet.  

Att företaget har redovisat goodwill någon gång under 

undersökningsperioden är ytterligare en förutsättning för att företaget ska 

ha varit aktuellt i denna studie, anledningen är att det är 

diskonteringsräntan vid nedskrivningsprövningen av goodwill som 

studerats. Detta har även ökat studiens reliabilitet.   

Att företaget ska ha haft en goodwillpost i räkenskaperna innan, beror på 

att ingen nedskrivningsprövning görs det första året. Anledningen är att en 

nedskrivningsprövning görs kommande år för att pröva om de framtida 

ekonomiska fördelarna fortfarande är lika stora som vid 

förvärvstidpunkten. (Lönnqvist, 2008)
 
 

En del koncerner har inte redovisat någon diskonteringsränta trots att en 

redovisning av denna är obligatorisk enligt redovisningsstandarderna. Om 

ingen diskonteringsränta varit redovisad är det av logiska skäl att det 

företaget inte varit aktuellt i denna studie.  

Det är även av vikt att företaget har redovisat en diskonteringsränta och 

inte ett flertal. Den goodwill som identifieras i ett rörelseförvärv ska 
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fördelas över den kassagenererande enhet som den bedöms hänföras till 

(IFRS 3 Rörelseförvärv, 2012). Detta medför att den årliga 

nedskrivningsprövningen ska göras för varje enskild kassagenererande 

enhet (IFRS IAS 36 Nedskrivningar, 2012), vilket i sin tur kan medföra att 

ett företag redovisar ett flertal olika diskonteringsräntor. Anledningen är att 

diskonteringsräntan ska ta hänsyn till investeringens risk
1
 och pengars 

tidsvärde (Ax, Johansson och Kullven, 2010). Men i denna studie har ett 

urvalskriterium varit att företaget endast ska ha redovisat en 

diskonteringsränta. Motivet är att det är svårt för utomstående att mäta den 

specifika risk som den kassagenererande enheten ger upphov till, då 

information om dessa tenderar att endast finnas internt inom företaget. Att 

försöka identifiera den risk som varje kassagenererande enhet uppbär 

skulle kunna studeras genom intervjuer av företag eller alternativt se vilken 

risk likartade och identifierbara tillgångar uppbär. En studie av detta 

begränsas dock av denna studies tilldelade tidsutrymme.  

Att företaget har redovisat för om diskonteringsräntan är redovisad före 

respektive efter skatt har varit en förutsättning för att kunna göra en rättvis 

jämförelse mellan de redovisade och de teoretiska diskonteringsräntorna. 

Anledningen är att diskonteringsräntan skiljer sig åt, beroende på om den 

är beräknad före respektive efter skatt.  

 

 
 

 

 

                                     

1
 Risken hos den specifika kassagenererande enheten 
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2.4.1 Presentation av urval 
På börslistan OMX Stockholm Large Cap år 2013 finns det 62 företag 

(Retriever, www, u.å.). Med 62 noterade företag och en 

undersökningsperiod om åtta år har 496 årsredovisningar granskats2. Efter 

det att varje årsredovisning gått igenom urvalskriterierna har följande antal 

företag, uppdelat per år, förekommit i studien: 

 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Summa 

Antal 15 14 15 15 19 19 17 18 132 
     Tabell 1 – Presentation av urval. 

 

Många företag har dock återkommit ett flertal år. Antalet olika företag har 

varit följande 30: 

 
Företag Företag 

Alfa Laval Lundin Petroleum 

Assa Abloy Meda 

Astra Zeneca MTG 

Atlas Copco NCC 

Axfood NIBE Industries 

Boliden PEAB 

Ericsson Ratos 

Getinge Sandvik 

Hakon Invest Scania 

Handelsbanken SEB 

HM Seco tools 

Husqvarna SSAB 

Kinnevik Swedish Match 

Latour Trelleborg 

Lundbergföretagen Volvo 

Tabell 2 – Företag.  

 
 

 
 

 

                                     

2
 62*8= 496. 
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2.4.2 Bortfallsanalys 

Här nedan presenteras de företag som sorterats bort genom 

urvalskriterierna. Även här förekommer samma företag vid ett flertal 

tillfällen. Ursprungspopulationen är densamma som i kapitelavsnitt 2.4.1 
Presentation av urval. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
                Tabell 3 – Bortfall. 

           

I denna studie har 364 företag, varav 32 olika
3
, sorterats bort. De företag 

som inte redovisat någon goodwillpost eller som redovisat en goodwillpost 

som bestått av första årets goodwill har inte haft någon inverkan på 

studiens resultat. Motivet är att syftet med uppsatsen varit att studera 

diskonteringsräntan vid nedskrivning av goodwill. 

 De företag som sorterats bort genom att de redovisat flera eller ingen 

diskonteringsränta skulle varit intressant att ta en närmare titt på. Men de 

bortfall som skett på grund av att företagen redovisat flera 

                                     

3
 I kapitelavsnitt 2.4.1 Presentation av urval framkom det att 30 olika företag är med i denna 

studie. Vilket medför att 62-30 = 32 företag sorterats bort. 

Urvalskriterier  Kvarvarande Bortfall 

Startpunkt 496  

Redovisat goodwill 405 91 

Haft goodwill året 

innan 

397 8 

Redovisat en 

diskonteringsränta 

163 234 

Redovisat 

före/efter skatt 

146 17 

   

Ytterligare 

bortfall: 

  

Årsredovisning inte 

tillgänglig 

132 14 

Summa 132 364 
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diskonteringsräntor har ett samband med att företagen ska 

nedskrivningspröva varje kassagenererande enhet, anledningen till att 

denna studie inte tittat närmare på de kassagenererande enheterna framgår 

av kapitelavsnitt 2.4 Urval. 

De företag som sorterats bort genom att de inte redovisat om 

diskonteringsräntan är uttryckt före/efter skatt skulle i viss mån kunnat 

studeras. Men i sådant fall skulle en spekulation kring om denna är uttryckt 

före/efter skatt behövts göras. Vilket skulle kunna medföra att resultatet 

blir missvisande vid en felaktig spekulation. Slutligen har årsredovisningar 

sorterats bort då de inte varit tillgängliga. Majoriteten av dessa är för 

räkenskapsåret 2012, där vissa företag vid studiens tidpunkt ännu inte var 

publicerade. 

Genom att bortfall förekommit, främst genom urvalskriteriet där endast 

en redovisat diskonteringsränta måste vara redovisad, måste läsaren vara 

observant på att det varit svårt att dra en slutligt gällande generell slutsats 

för hela OMX Stockholm Large Cap. En generell slutsats har dock dragits 

för det urval som förekommit i denna studie, vilken även har setts som en 

indikator för hur börsen agerat i förhållande till det studerade. 
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2.5 Capital Assets Pricing Model (CAPM) 
Tidigare har framgått att CAPM använts för att beräkna fram de teoretiska 

diskonteringsräntorna, vilka i sin tur jämförts med företagens redovisade 

räntor. En användning av CAPM som metod för att beräkna fram den 

teoretiska diskonteringsräntan är att föredra, anledningen är att CAPM 

inkluderar marknadens bedömning och varje kassagenererandeenhets risk 

(Carlin och Finch, 2009).   

Formeln för CAPM är:  
 

E(R) = R f + βL(E(Rm) – Rf 

Rf = Den riskfria räntan. 

ΒL = levered beta, dvs. aktiens känslighet för förändringar på marknade 

E(Rm) = Marknadens förväntade avkastning. 

 

 

     Formel 1- Formel för Capital Assets Pricing Model (Galagedera, 2007, s.823).                                                                                                                                                              

 

Data till formeln har tagits fram enligt följande; 

1 Som approximation till den riskfria räntan kan en 10-årig 

statsobligationsränta användas (Goedhart, Koller och Wessels, 2005). I 

denna studie har statsobligationsräntan använts som riskfri ränta, och 

Carlin och Finch (2009) använde motsvarande ränta i sin studie. 

Statsobligationsräntan var under december månad (Ekonomifakta 1, www, 

u.å.):   

      Tabell 4–Approximation för riskfri ränta perioden 2005-2012.  

Tabell 4 visar att räntan, under åren, skiftat mycket. Den mest extrema 

differensen var mellan år 2007 och 2012, där skillnaden på räntan uppgick 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% 3,34 3,81 4,35 2,43 3,30 3,28 1,62 1,52 

E(R) = R f + βL(E(Rm) – Rf ) 

Där:   E(R) = Den förväntade avkastningen 

Rf = Den riskfria räntan. 

ΒL = levered beta, dvs. aktiens känslighet för förändringar på 

marknaden. 

E(Rm) = Marknadens förväntade avkastning. 

E(Rm) – Rf = Marknadens riskpremie. 

 

http://www.ekonomifakta.se/
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till 2,83%
4
. För att neutralisera de stora differenserna som förekommer i 

tabellen ovan, har alla ovanstående räntor summerats för att sedan 

dividerats med antalet. Genom denna beräkning har en genomsnittlig 10-

årig obligationsränta erhållits, vilket har medfört en neutralisering av de 

stora differenserna. Detta genomsnitt motsvarade även studiens 

undersökningsperiod om 8 år. Genomsnittsräntan utifrån ovanstående 

tabell var 2,96%
5
. 

2 Som marknadens riskpremie har data från PWC:s årliga studie om 

riskpremier på den svenska aktiemarknaden använts (PWC 2, www, 2012): 

 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% 4,3 4,5 4,3 4,9 5,4 4,6 4,5 5,8 
       Tabell 5– Marknadens riskpremier perioden 2005-2012. 

I tabell 5 kan ses att det inte förekommer några extrempunkter likt 

obligationsräntan. Vissa skillnader återfinns dock, där skillnaden var som 

störst mellan år 2005 och 2012. För att neutralisera dessa skillnader och för 

att resultatet genom CAPM inte ska bli missvisande, har lika 

genomsnittsberäkning gjorts för riskpremien som för den 10-åriga 

statsobligationen. Den genomsnittliga riskpremien var utifrån ovanstående 

tabell 4,8%
6
. 

 

3  Företagens betavärden har tagits fram genom Avanza banks hemsida. 

Detta har gjorts genom att gå in på Avanzas hemsida och sökt på företagets 

namn. Vissa företag har olika typer av aktier, dvs. exempelvis en A- och en 

B-aktie. Vid ett sådant scenario har betavärdet tagits från den aktie som har 

högst omsättning, denna aktie har således ansetts representera företaget. 

Betavärdena finns redovisade i bilaga 1. 

                                     

4
 4,35% - 1,52 % = 2,83% 

5
 (3,34%+3,81%+4,35%+2,43%+3,30%+3,28%+1,62%+1,52%) / 8år = 2,95625%≈ 2,96 % 

6
 (4,3%+4,5%+4,3%+4,9%+5,4%+4,6%+4,5%+5,8) / 8 år= 4,7875 % ≈ 4,8 % 

http://www.pwc.se/
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2.5.1 Omräkning av betavärde 
Då CAPM anger aktieägarnas avkastningskrav måste beaktas att aktieägare 

har olika avkastningskrav beroende på hur stor risk aktien medför. 

Betavärdet i CAPM är en generell variabel och ett genomsnitt av olika 

riskfaktorer som ingår i modellen. Detta medför att en omräkning av 

betavärdet är önskvärt för att erhålla ett avkastningskrav som rättvist kan 

jämföras. Anledningen är att diskonteringsräntan ska vara oberoende av 

såväl företagets kapitalstruktur som av hur företaget finansierat köpet av 

tillgången (IFRS IAS 36 Nedskrivningar, 2012). Detta kan medföra ett 

problem då det generella betavärdet tar hänsyn till aktiens alla riskfaktorer, 

vilket medför att resultatet av CAPM-beräkningarna inte är oberoende av 

företagets kapitalstruktur. Motivet är att en del företags kapitalstruktur kan 

bestå av en större andel främmande kapital, vilket i sin tur ökar risken, en 

ökad risk som medför ett ökat avkastningskrav.   

Genom att omräkna betavärdet erhålls ett värde som gällt om företaget 

var självfinansierat, dvs. var skuldfritt. Detta medför i sin tur att 

avkastningskravet, utifrån CAPM är oberoende av hur företaget är 

finansierat. Med andra ord blir avkastningskravet det krav aktieägarna 

krävt om företaget var självfinansierat. Genom denna omräkning kan ett 

avkastningskrav rättvist jämföras mot den diskonteringsränta företagen har 

redovisat. (Jaffe, Ross och Westerfield, 2010)  

Ett användande av unlevered beta har även av andra forskare ansetts 

vara det mest tillförlitliga tillvägagångssättet för att beräkna 

avkastningskravet (Smith och Parr, 2005, refererad i Graff et al., 2010) 

Omräkningen av betavärdet har även Carlin och Finch (2009) gjort i sin 

studie.  
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En omräkning av betavärdet har gjorts genom följande formel:  

 

 
 

 

 
 

     

     Formel 2 – Formel för omräkning av betavärde. (Carlin och Finch, 2009, s. 329) 

2.5.2 Omräkning av diskonteringsräntor utifrån CAPM 
Resultatet, vid beräkning med CAPM, blir efter skatt. Detta har uppfattats 

som ett problem då de flesta företagen redovisat sin diskonteringsränta före 

skatt. 

 För att rättvist kunna jämföra företagens redovisade diskonteringsräntor 

med de teoretiska räntorna, har en omvandling av den teoretiska 

diskonteringsräntan gjorts. Även de diskonteringsräntor som företagen 

redovisat efter skatt har berörts av omvandlingen.  

Omvandlingen har gjorts genom följande formel: 

 

 

 

 

 

 

                   Formel 3 – Omvandling av diskonteringsräntor från efter skatt till före skatt. 

                 
 
(Carlin och Finch, 2009, s.329) 

 

där de aktuella bolagsskatterna för perioden år 2005-2012 var 

(Ekonomifakta 2, www, u.å.):   

 

 

 

 Tabell 6– Svenska bolagsskatter för perioden 2005-2012. 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% 28 28 28 28 26,3 26,3 26,3 26,3 

βu = βL /[1 + (S/E) *(1-T)] 

Där:  βu = unlevered beta 

 βL = levered beta. 

 S/E = skuldsättningsgrad 

 T = aktuell bolagsskatt 

 

 

Kf = Ke/ (1-T) 

Där:  Kf = resultat före skatt. 

 Ke= resultat efter skatt. 

 T= aktuell skattesats 

 

http://www.ekonomifakta.se/
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2.6 Goodwillintensitet 
Tidigare har nämnts att nyckeltalet goodwillintensitet använts för att se om 

det finns ett samband mellan en hög goodwillintensitet och en differens 

mellan diskonteringsräntorna som är större än +/- 150 räntepunkter. 

Goodwillintensitet är ett nyckeltal som anger hur känsligt ett företags 

resultat är för en goodwillnedskrivning. Om goodwillintensiteten är större 

än 1.0 återfinns en stor känslighet för ett försämrat resultat det år då 

goodwillnedskrivningen görs, är intensiteten mellan 0 och 1.0 är företaget 

inte lika känsligt för en nedskrivning. (Carlin och Finch, 2009) 

Anledningen är att en goodwillintensitet på över 1.0 innebär att 

goodwillposten är större än resultatet före skatt, vilket medför att en 

nedskrivning skulle få en stor påverkan på det aktuella resultatet. Om 

goodwillintensiteten är lägre än 0 medför även detta en stor känslighet för 

en nedskrivning, anledningen är att en goodwillintensitet på mindre än noll 

innebär att företagets resultat redan är negativt, vilket innebär att en 

nedskrivning skulle medföra att årets negativa resultat skulle bli större.  

Formeln för goodwillintensitet är: 
 

            

              Formel 4 – Formel för goodwillintensitet (Carlin och Finch, 2009, s.330). 

 

Nyckeltalet goodwillitensitet har använts för att svara på delsyftet om ett 

samband återfinns mellan en redovisad diskonteringsränta som skiljer sig 

med mer än +/- 150 räntepunkter från en teoretisk dito, och en känslighet 

för goodwillnedskrivning. För att se om det finns ett samband har följande 

hypotes testats; 

 H0: Företagen uttrycker en diskonteringsränta som differerar med 

mer än +/- 150 räntepunkter när de inte är extra känsliga för en 

nedskrivning, dvs. har en goodwillintensitet inom intervallet 0-1. 

 H1: Företagen uttrycker en differerad ränta när de är extra känsliga 

för en nedskrivning, dvs. har en goodwillintensitet >1 eller < 0.  

Se utfallet av hypotesprövningen i kapitelavsnitt 5.2.1 Hypotesprövning. 

 

Goodwillpost/Resultat före skatt 
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2.6.1 Dataanalys 
För att kunna testa hypotesen har en hypotesprövning utförts i 

statistikprogrammet Minitab. I programmet har företagens 

diskonteringsräntor, vars räntor skiljt med mer än +/- 150 räntepunkter från 

den teoretiska, förts in. Dessa har sedan ställts mot hypotized mean 1, 

vilket sedan renderade i det utfall som presenterats i kapitelavsnitt 5.2.1 

Hypotesprövning. I Minitab genomfördes vidare en regressionsanalys där 

syftet var att urskilja om det återfanns ett linjärt samband mellan en 

redovisad diskonteringsränta som differerar med mer än +/- räntepunkter 

från en teoretisk och goodwillintensitet. Resultatet från 

regressionsanalysen har presenterats i kapitelavsnitt 5.2.2 

Regressionsanalys.  

 
2.7 Metodkritik 
I denna studie har CAPM använts för att beräkna de teoretiska 

diskonteringsräntorna, vilka sedan jämförts med företagens redovisade. 

Om modellens variabler uppskattas på fel sätt, finns en stor chans att 

resultatet blir missvisande. För att undkomma detta problem har 

uppskattningar av modellens variabler tydligt klargjorts för läsaren i 

kapitelavsnitt 2.5 Capital Assets Pricing Model (CAPM). Det är därför av 

stor vikt att läsaren är observant på de uppskattningar som gjorts, och är 

väl medveten om att resultatet från CAPM beräkningarna är en produkt av 

de uppskattningar som gjorts. Kritik kan även riktas mot intervallet om +/-

150 räntepunkter, vilket är det intervall som använts för att se om 

företagens redovisade diskonteringsräntor ansetts differera mot de 

teoretiska. Kritik kan uttryckas mot själva storleken på intervallet, dvs. 

varför just +/- 150 räntepunkter? Självklart skulle andra intervall kunnat 

användas, men samtidigt måste en gräns dras någonstans. Denna studie har 

därför applicerat Carlin och Finchs (2009) ränteintervall, då deras 

resonemang kring intervallets storlek och dess påverkan för en mindre 

sannolikhet för beräkningstekniska fel ansetts vara mycket logisk.  

Att använda CAPM som metod vid beräknande av diskonteringsräntor 

kan dock ifrågasättas. Många gånger används istället Weighted Average 

Cost of Capital (WACC) som metod för att beräkna en teoretiskt 
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diskonteringsränta. Anledningen är att WACC tar hänsyn till både 

företagets eget kapital och skulder. Genom WACC erhålls aktieägarnas 

avkastningskrav på all finansiering, dvs. ett avkastningskrav för det egna 

kapitalet och ett avkastningskrav för skulderna. Avkastningskravet härleds 

därmed från den vägda kapitalkostnaden, dvs. den kostnad finansieringen 

medför. (Jaffe et al., 2010). Läs mer om WACC i kapitelavsnitt 3.2.2 

Weighted Average Cost of Capital.  

För att neutralisera att CAPM tar hänsyn till företags kapitalstruktur har i 

denna studie en omräkning av CAPM:s betavärde genomförts. Genom 

denna omräkning neutraliseras företagens avkastningskrav på skulderna 

och får således ett betavärde som gällt om företaget var självfinansierat. 
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3 Referensram 
Referensramen inleds med en allmän referensram, och följs av en teoretisk 

referensram. Kapitlet avslutas med ett delkapitel om tidigare forskning.  

 

3.1 Allmän referensram 
Detta kapitel tillhandahåller läsaren en allmän referensram. Syftet med 

kapitlet är att ge läsaren en förståelse för den bakgrund och problematik 

som ligger bakom denna studie.  

 

3.1.1 Rörelseförvärv 
Vid ett företagsförvärv finns vissa regleringar som bestämmer hur den 

finansiella rapporteringen vid ett förvärv ska se ut. IFRS 3, som behandlar 

området rörelseförvärv, föreskriver att den konsolideringsmetod som ska 

användas vid ett företagsförvärv är förvärvsmetoden. (IFRS 3 

Rörelseförvärv, 2012) 

Under normala förutsättningar värderas ett bolags tillgångar till 

anskaffningsvärdet minus avskrivningar. Problemet vid ett koncernmässigt 

rörelseförvärv är att det återfinns två anskaffningsvärden, dels 

anskaffningsvärdet dotterbolaget köpte tillgången för och dels 

anskaffningsvärdet moderbolaget köpte aktierna i dotterbolaget för. 

Moderbolagets köpande av aktierna i dotterbolaget är indirekt ett köp av 

dotterbolagets aktier. Detta problem kan lösas genom ett användande av 

förvärvsmetoden.(Lönnqvist, 2008) 

Genom förvärvsmetoden värderas dotterbolagets tillgångar på basis av 

det moderbolaget betalade för dotterbolagets tillgångar, dvs. 

anskaffningsvärdet är det pris moderbolaget betalade för aktierna. Enligt 

förvärvsmetoden ska alla dotterbolagets tillgångar och skulder ingå i 

koncernens bokslut, oberoende av om moderbolaget köpte 100 % av 

aktierna eller inte. (Ibid.) 

I enlighet med IFRS 3 ska ett rörelseförvärv ske genom fyra olika faser. 

Den första fasen är en identifiering av vilket företag som ska ses som 

moderbolag, den andra fasen är ett fastställande av förvärvstidpunkten och 

den tredje fasen är att redovisa och värdera de identifierbara tillgångar som 
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förvärvats och de skulder som övertagits. I den tredje fasen ska även en 

identifiering av eventuellt minoritetsintresse redovisas och värderas. Den 

fjärde och sista fasen är att redovisa och värdera goodwill eller vinst vid ett 

företagsförvärv till lågt pris. (IFRS 3 Rörelseförvärv, 2012)  

För att kunna identifiera goodwill eller en vinst vid ett företagsförvärv 

till lågt pris gör förvärvaren en förvärvsanalys, denna förvärvsanalys sker 

enligt följande (Eriksson, 1998): 

 

I. + Värdet av ersättningen moderbolaget betalade för aktierna i 

dotterbolaget, dvs. det koncernmässiga anskaffningsvärdet. 

II. + Eventuellt minoritetsintresse. 

III. – Det verkliga värdet på de identifierbara tillgångarna i dotterbolaget, 

även kallat förvärvat eget kapital. 

IV. = Övervärde, goodwill. 

 

3.1.2 Goodwill 
Lönnqvist (2008) definierar goodwill som framtida extra god lönsamhet. 

Han menar att goodwill är en post som uppstår genom att ett företag 

betalar ”extra” för att det köpta företaget påvisar en framtida prognos för 

extra god lönsamhet. Lönnqvist (2008) menar att det är logiskt att 

förvärvare är villiga att betala extra för ett företag som i framtiden kommer 

att generera extra god lönsamhet.  

För att tydliggöra resonemanget ges här ett exempel (Ibid.): 
 

Exempel goodwill: 

  AB 1     AB 2   

Summa tillgångar:      3000 Tkr   3000 Tkr 

Summa eget kapital:   1200 Tkr   1200Tkr 

Summa skulder:    1800 Tkr   1800 Tkr 

Vinstprognos för kommande fem år: 144 Tkr/år   300Tkr/år 

 

AB 1 och AB 2 har lika stora nettotillgångar, dvs. eget kapital om 1200 

Tkr. Men som kan ses i exemplet har AB 2 en betydligt bättre prognos för 
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framtida vinster. Rent generellt är därför förvärvaren beredd att betala mer 

för aktierna i AB 2 än för aktierna i AB 1. Avkastningen på eget kapital för 

de kommande fem åren är 12 % för AB 1
7
, och 25 % för AB 2

8
.  Om 

förvärvaren i detta exempel förhandlar fram ett pris om 1500 Tkr, kommer 

300 Tkr
9
 av detta pris att vara motiverat av den extra goda lönsamheten, 

vilket medför att en goodwillpost uppstått och redovisas i koncernens 

balansräkning.  

Kontroverser inom redovisning brukar ofta handla om hur koncept och 

fenomen som exempelvis tillgångar ska definieras. I detta sammanhang har 

tillvägagångssättet för att beräkna goodwill varit ett hett omdiskuterat 

ämne. (Cooper, 2007, Courtis, 1983, refererad i Brännström och Giuliani, 

2011) En definition av goodwill är dock fortfarande oklar, och därav har 

goodwill setts som en ”svart låda” (Colley och Volkan, 1998, Henning, 

2000, refererad i Brännström och Giuliani, 2011). En definition av 

goodwill är inte enbart intressant ur en akademisk synvinkel, utan en 

definition har även en stor påverkan på företagens årsredovisningar, i 

termer av hur exempelvis goodwill ska värderas och skrivas ner (Beatty 

och Weber, 2006, Churyk, 2005, Dahmash et al., 2009, Dorata, 2009, 

refererad i Brännström och Giuliani, 2011). 

Goodwill kan observeras ur två olika perspektiv, ur det första 

perspektivet kan goodwill ses som överbliven del av en större komponent 

eller som en residual utan några tydliga egenskaper. Ur detta perspektiv 

uppstår goodwillposten för att det inte går att identifiera och värdera alla 

immateriella tillgångar.  Ur det andra perspektivet ses goodwill som en 

odefinierad men en potentiell immateriell tillgång eller som ett premium 

köp. (Colley och Volkan, 1998, Higson, 1998, Johnson och Petrone, 1998, 

refererad i Brännström och Giuliani, 2011) 

Trots det faktum att en goodwillpost redovisas i koncernernas finansiella 

redovisningar har goodwillen ifrågasatts huruvida den ska ses som en 

tillgång eller inte (Bloom, 2008, Colley och Volkan, 1988, Johnson och 

Petrone, 1998, refererad i Brännström och Giuliani, 2011). Ur det första 

                                     

7
 144 Tkr/1200 Tkr = 12 %  

8
 300 Tkr/1200 Tkr = 25 % 

9
 1500 Tkr- 1200 Tkr = 300 Tkr  
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perspektivet bör goodwill ses som en tillgång då denna är en del av en 

större komponent, dvs. investeringen i förvärvet av företaget. Från det 

andra perspektivet kan det dock argumenteras kring om goodwill är en 

tillgång eller inte. (Johnson och Petrone, 1998, refererad i Brännström och 

Giuliani, 2011). Om goodwillen hänförs från en icke identifierbar tillgång 

enligt relevanta redovisningsstandarder, ändras klassificeringen av 

goodwill som tillgång eller inte med tiden. Det sista perspektivet är ett 

typiskt exempel på att goodwill är ett problem som praktiskt taget är 

olösligt (Bloom, 2008, refererad i Brännström och Giuliani, 2011).  

Trots att diskussioner ständigt förs om hur goodwill ska ses som en 

tillgång eller inte, är det ett faktum att denna post förekommer i koncerners 

finansiella rapporter. I gällande standarder definieras goodwill som en 

tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar, vilka i sin tur 

uppkommer från andra tillgångar som är förvärvade genom ett 

rörelseförvärv och som inte kan identifieras och därmed redovisas separat. 

(IFRS 3 Rörelseförvärv, 2012) 

Den goodwill som identifieras i ett rörelseförvärv ska fördelas över de 

kassagenerande enheter eller de grupper av kassagenererande enheter hos 

förvärvaren som bedöms ha fördel av den extra goda lönsamheten. Med en 

kassagenererande enhet menas den minsta identifierbara gruppen av 

tillgångar som inbringar inbetalningar och som i all väsentlighet inte är 

beroende av andra tillgångar. (IFRS IAS 36 Nedskrivningar, 2012) 

Om en koncern har ett utländskt dotterbolag kan dotterbolaget 

klassificeras som antingen en självständig utlandsverksamhet eller en 

integrerad utlandsverksamhet. Den självständiga utlandsverksamheten ska 

omräknas enligt dagskursmetoden. Detta medför att om en goodwillpost 

har uppstått vid förvärvet ska denna omräknas till aktuell kurs på 

balansdagen. Om det uppstår en kursdifferens, ska dessa föras direkt till 

eget kapital. Ett integrerat dotterbolags goodwillpost ska redovisas i 

rapportvalutan, och ska omräknas till den valutakurs som gällde vid 

anskaffningstidpunkten. En koncernintern valutakursdifferens på icke 

monetära tillgångar ska elimineras. (IFRS IAS 21 Effekterna av ändrade 

valutakurser, 2012; RR8 Redovisning av effekter av ändrade valutakurser)  
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Företag kan dock skydda sig mot förändrade valutakurser genom en 

valutasäkring. En valutasäkring kan ske genom att dels försäkra sig om vid 

vilken kurs ett kassaflöde i utländsk valuta kommer företaget till godo, 

eller dels valutasäkra nettoinvesteringen. Valutasäkringen medför att 

potentiella valutakursdifferenser inte kommer att påverka tillgångens 

bokförda värde. (RR 8 Redovisning av effekter av ändrade valutakurser) 

3.1.3 IAS 36 Nedskrivningar 
Det har under en längre tid varit praxis inom redovisning att tillgångar inte 

ska redovisas till ett högre värde än sitt verkliga värde. Ett företag kan vilja 

visa ett högre resultat och vill då inte genomföra en nedskrivning, då en 

nedskrivning ska redovisas som en kostnadspost i resultaträkningen. I 

andra fall kanske företag vill visa ett lägre resultat, och kan då försöka 

underskatta tillgångens verkliga värde. (Falkman, Lumsden, Marton, 

Petterson och Rimmel, 2008) För att minska denna subjektivitet inledde 

amerikanska FASB ett arbete för att skapa nya normer inom området 

nedskrivningar under 1990-talet. Arbetet resulterade i den nya standarden 

FAS 121 som gavs ut år 1995. IAS 36 har sin grund i FAS 121 och syftet 

med standarden är således att minska subjektiviteten vid nedskrivningar. I 

IAS 36 vägleds företag om exempelvis en nedskrivningsprövning ska 

göras och hur det verkliga värdet ska beräknas.(Ibid.)  

IAS 36 omfattar alla slag av tillgångar med ett fåtal undantag, där 

exempelvis varulager är ett sådant. Av de tillgångar som omfattas av IAS 

36 är goodwill den post som är mest relevant för denna studie. (Ibid.) 

3.1.4 Verkligt värde 
Tidigare framgick det att goodwill sedan år 2005 ska värderas enligt en 

redovisningsmetod som har sin grund i att tillgångar ska redovisas till ett 

verkligt värde. (IFRS 3 Rörelseförvärv, 2012) Det verkliga värdet är priset 

som vid värderingstillfället skulle erhållas vid en försäljning av tillgången, 

eller betalas vid en överlåtelse av en skuld mellan marknadsaktörer. (IFRS 

IAS 36 Nedskrivningar, 2012)   

Redovisningsstandarderna tillåter dock företagen att använda 

egenuppskattad data om observerbara priser inte är tillgängliga. (Jarva, 
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2009) Detta medför att företagsledningar kan agera partiskt och införa 

mätfel, vilket i sin tur är oerhört svårt att kontrollera. Genom att företagen 

kan agera partiskt finns det en stor risk för att redovisningarnas 

tillförlitlighet och relevans minskar.  

Detta har medfört en debatt huruvida en redovisning till verkligt värde är 

lämpligt. Metodens lämplighet har starkt ifrågasatts då metodens 

motståndare menar att partiska och felaktiga värderingar som är svåra att 

kontrollera allvarligt kan äventyra redovisningarnas användbarhet för 

intressenter och även öka sannolikheten till att agera opportunistiskt. 

Förespråkarna för metoden menar dock att en redovisning till verkligt 

värde ökar redovisningarnas användbarhet som underlag för intressenters 

ekonomiska beslut. Förespråkarna anser att om eget kapital och skulder 

värderas till verkligt värde, återspeglar dessa den aktuella ekonomiska 

situationen och ”up- to- date” förväntningar, vilket medför att intressenter 

kan fatta beslut utifrån den rådande situationen. (Holthausen och Watts, 

2001, refererad i Jarva, 2009) 
 

3.1.5 Nedskrivning av goodwill 
Ett företag ska göra en nedskrivningsprövning av goodwill varje år, vilket 

gäller oavsett om företaget identifierat en indikation av värdeminskning 

eller inte. Nedskrivningsprövningen ska göras för att se om goodwillen har 

minskat i värde, vilket görs genom att jämföra det redovisade värdet mot 

återvinningsvärdet, dvs. det verkliga värdet. (IFRS IAS 36 Nedskrivningar, 

2012)  

En nedskrivningsprövning ska göras för varje kassagenererande enhet 

där goodwill återfinns, och en nedskrivning ska göras om det beräknade 

återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. Om en nedskrivning 

görs ska denna omedelbart kostnadsföras i företagets resultaträkning, vilket 

medför att en nedskrivning får en negativ inverkan på årets resultat. (IFRS 

IAS 36 Nedskrivningar, 2012).   
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Återvinningsvärdet definieras som det högsta av (Ibid.): 

 

 Verkliga värdet - försäljningskostnader 

 Nyttjandevärdet - med nyttjandevärde förstås nuvärdet av framtida 

kassaflöden som en tillgång eller en kassagenerande enhet väntas 

erhålla   

Att hitta en marknad där goodwill omsätts är omöjligt, anledningen är 

att goodwill inte kan säljas separat utan endast uppstår vid en transaktion 

av ett helt företag. Detta medför att företagen inte kan använda det verkliga 

värdet minus försäljningskostnader. Vilket i sin tur medför att företagen 

måste använda sig av nyttjandevärdet när återvinningsvärdet ska 

bestämmas. För att kunna beräkna fram ett nyttjandevärde behövs ett 

estimerat kassaflöde, en diskonteringsränta och en tillväxttakt (IFRS IAS 

36 Nedskrivningar, 2012). 

Det estimerade kassaflödet ska baseras på rimliga och verifierbara 

antaganden som ska återspegla företagsledningens bästa bedömning av 

ekonomiska förhållanden. Tillväxttakten ska grundas på en långsiktig 

tillväxttakt för företagets produkter, land, bransch eller för företagets 

marknad. Diskonteringsräntan ska i de finansiella rapporterna anges före 

skatt och ska återspegla marknadsmässiga bedömningar av pengars 

tidsvärde och av de risker som bedöms finnas i den verksamhet där en 

kassagenererande enhet med goodwill återfinns (Ibid.).  
 

3.1.6 Diskonteringsränta 
För att ett företag ska kunna bedriva en verksamhet behövs kapital, och för 

kapitalet har företaget en kostnad. Själva kapitalet är ofta en begränsad 

resurs vilket medför att alternativa investeringar konkurrerar om kapitalet. 

Vid en investering binder företaget kapital som i annat fall skulle kunna 

placeras och därmed förräntas. Alternativkostnaden medför att företaget 

har ett avkastningskrav på det bundna kapitalet. Detta avkastningskrav 

benämns oftast som diskonteringsränta och tar hänsyn till investeringens 

risk och pengars tidsvärde. (Ax, Johansson och Kullven, 2010). Genom 

diskonteringsräntan beräknas sedan nuvärdet av det uppskattade framtida 
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kassaflödet. Om diskonteringsräntan är hög fås ett lågt nuvärde, och vice 

versa om diskonteringsräntan är låg fås ett högt nuvärde. 

3.1.7 Metod för att beräkna diskonteringsränta 
Det har redan nämnts att en diskonteringsränta ska beaktas när en 

nedskrivningsprövning av goodwill genomförs. En vägledning för hur 

företagsledningar ska estimera en diskonteringsränta, ges i IAS 36. I 

redovisningsstandarden framgår det att diskonteringsräntan ska 

sammanfalla med den avkastning investerare hade förväntat sig vid en 

marknadsmässig transaktion med samma villkor (IFRS IAS 36 

Nedskrivningar, 2012) 

Om det inte är möjligt att härleda en diskonteringsränta utifrån 

marknaden, måste en estimering av räntan göras på annat sätt. När 

estimeringen ska göras på annat sätt bör syftet vara att, om möjligt, 

fastställa marknadens bedömning av (Ibid.): 

 

 Pengars tidsvärde till slutet av tillgångens nyttjandeperiod 

 Förväntningar om möjliga variationer gällande kassaflödens storlek 

och tidpunkt 

 Priset för den osäkerhet som finns i tillgången 

 Andra faktorer som marknadsaktörer skulle återspegla vid 

prissättning av de framtida kassaflöden som företaget väntar sig 

 

När företag ska estimera sin egen diskonteringsränta kan de ta hänsyn 

till företagets vägda kapitalkostnad som kan fastställas med t e x CAPM. 

Vidare ska företagets marginella upplåningsränta och andra 

marknadsmässiga upplåningsräntor beaktas. (Ibid.)  
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3.2 Teoretisk referensram 
Syftet med detta kapitel är att tillhandahålla läsaren en förståelse för den 

teori som ska vara till hjälp för att besvara studiens syften. För att besvara 

delsyftet om företags diskonteringsräntor skiljer sig från teoretiska 

diskonteringsräntor kommer en redogörelse för CAPM att tillhandahållas. 

För att kunna svara på delsyftet om eventuella skillnader mellan 

diskonteringsräntorna kan förklaras av ett opportunistiskt beteende, 

kommer en redogörelse för agentteorin, opportunistiskt beteende och 

earnings management tillhandahållas.  

 

3.2.1 Capital Assets Pricing Model (CAPM) 
CAPM introducerades redan år 1964 av William Sharpe, för vilken han 

fick nobelpriset år 1990. Idag används modellen frekvent av företag som 

ska estimera kostnader för sitt kapital (Graff et al., 2010). Fördelen med 

CAPM är att modellen erbjuder användaren en kraftfull och intuitivt 

förutsägelse om hur risk ska mätas och förhållandet mellan risken och en 

förväntad avkastning. Teorin bakom CAPM bygger på att den förväntade 

avkastningen kan härledas från en riskpremie och en riskfri ränta, dvs. en 

högre risk för en placering i en tillgång medför en högre förväntad 

avkastning. (Fama och French, 2004) 

Formeln för CAPM är följande: 

 
 

 

 

 

 

 

  Formel 5- Formel för Capital Assets Pricing Model (Galagedera, 2007, s.823). 

E(R) = R f + βL(E(Rm) – Rf ) 

Där:   E(R) = Den förväntade avkastningen 

Rf = Den riskfria räntan. 

ΒL = levered beta, dvs. aktiens känslighet för förändringar på                 

marknaden. 

E(Rm) = Marknadens förväntade avkastning. 

E(Rm) – Rf = Marknadens riskpremie. 
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I formel 5 kan tydas att en tillgångs riskpremie kan approximeras genom 

att differensen mellan marknadens riskpremie och den riskfria räntan 

multipliceras med tillgångens känslighet för förändringar på marknaden
10

. 

(Fama och French, 2004) Betavärdet används således som ett mätverktyg 

för att mäta risken och för att grunda den förväntade avkastningen 

(O’Brien och Srivastava, 1995, refererad i Laubscher, 2002). 

Modellen baseras på följande viktiga grundantaganden (Fama och 

French, 2004): 

  

 Alla investerare kan köpa och sälja aktier till ett marknadsmässigt 

pris 

 Alla investerare får låna och låna ut kapital till en riskfri ränta, 

oberoende av hur mycket som lånas respektive lånas ut 

 Investerare väljer den aktieportfölj som har det lägsta betavärdet 

vid en given förväntad avkastning 

 Investerare väljer den aktieportfölj som har den högsta förväntade 

avkastningen vid ett givet betavärde 

 

De grundläggande antagandena har dock under åren fått kritik, 

anledningen är att de ansetts vara orealistiska i förhållande till 

verkligheten. Vidare har CAPM fått kritik för att modellen ansetts omöjligt 

att testa praktiskt. Anledningen är att modellen förutsätter att det finns en 

verklig marknadsportfölj, en portfölj som inte existerar. Detta har medfört 

att kritikerna ansett att det är omöjligt att testa CAPM, vilket i sin tur 

medfört att modellen ansetts ha ett begränsat praktiskt värde (Laubscher, 

2002). 

Trots kritiken har CAPM visat sig ha en förklaringsgrad på ungefär 85 

%, vilket innebär att modellen har visat sig förklara 85 % av den 

förväntade avkastningen. (Womack och Zhang, 2003) 
 

 

                                     

10
 Betavärdet. 
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3.2.2 Weighted Average Cost of Capital (WACC)     
Tidigare har nämnts, läs kapitelavsnitt 2.7 Metodkritik, att WACC kan 

användas som en alternativ metod för att beräkna en teoretisk 

diskonteringsränta. Denna metod har inte använts i studien, men har likväl 

ansetts vara intressant att introduceras för läsaren.  

WACC:s teoretiska ansats startar med insikten om att ett egenfinansierat 

företag samtidigt finansierar ett projekt med både eget kapital och skulder. 

Företagets kostnad för kapitalet utgörs av ett vägt genomsnitt av kostnaden 

för eget kapital respektive kostnaden för företagets skulder. Kostnaden för 

eget kapital härleds från avkastningskravet på eget kapital, medan 

kostnaden för skulderna kan härledas från företagets låneränta. (Hillier, 

Jaffe, Jordan, Ross och Westerfield, 2010) 

Formeln för WACC är följande; 
 

 

 

 

 

 

 

           Formel 6 – Formel för WACC (Hillier et al., 2010, s. 469). 

Genom att använda WACC som modell för att beräkna kapitalkostnaden 

erhålls således det genomsnittliga avkastningskravet på det använda 

kapitalet.(Ibid.) WACC, som metod för att beräkna diskonteringsränta, har 

dock genom åren fått kritik för att inte alltid ge ett korrekt resultat. Motivet 

är att om risken i den specifika kassagenererande enheten är högre än 

företagets totala risk är diskonteringsräntan underskattad. (Reilly och 

Schweihs, 1999, refererad i Graff et al., 2010)  

Vid ett antagande om att ett företag inte har några skulder, kommer 

resultatet genom WACC att resultera i samma avkastningskrav som 

avkastningskravet härlett från CAPM med omräknat betavärde. 

RWACC = (S/(S+B)) * RS + (B/(S+B)) * RB(1-tC) 

Där:   Rwacc = Genomsnittlig kapitalkostnad 

S= Eget kapital 

B= Skulder 

RS = Kostnad för eget kapital 

RB= Kostnad för skulder 

tC = Aktuell skattesats 
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Anledningen är att båda avkastningskraven då kommer att utgå från ett 

egenfinansierat företag.      

3.2.3 Agentteorin 
Ursprunget till agentteorin kan hittas från 1960 talet och tidigt 1970 tal.  

Ekonomer fann då att det förekom riskspridning mellan individer eller 

företag, och de olika individerna/företagen såg risken ur olika perspektiv. 

Detta medförde det som kom att bli agentteorins huvudsakliga problem, 

även benämnt som agentproblemet. Agentproblemet uppstår när 

samarbetande parter har olika mål. (Eisenhardt, 1989) 

Teorin är uppbyggd på ett samspel mellan en ägare till en tillgång, 

vidare kallad principalen, och en manager, vidare kallad agenten
11

. Då 

principalen saknar kompetens eller kunskap om marknadens komplexitet, 

låter principalen agenten ta hand om tillgången. I tron om att agenten 

använder tillgången effektivt, väntar sig principalen maximal avkastning. 

(Kaskarelis, 2010) 

Teorin åsyftar främst att lösa två problem som kan uppstå i ett 

samarbete. Det första problemet är när agenten och principalen har olika 

mål och det är för kostsamt eller svårt för principalen att undersöka vad 

agenten egentligen gör. Detta innebär att principalen enbart ser 

slutresultatet av agentens arbete, och kan således inte se hur agenten 

arbetat för att nå dit. Det andra problemet handlar om riskfördelningen, och 

uppstår när agenten och principalen ser risken ur olika perspektiv vilket 

kan medföra att agenten och principalen kan föredra olika handlingar. 

(Eisenhardt, 1989)  

Agentteorins grundläggande antagande är att varje part vill maximera 

sin egen nytta, vilket kan komma i uttryck om t e x ett företags lednings 

preferenser skiljer sig från aktieägarnas. Den effekt som kan uppstå vid 

avvikande preferenser är att ledningen agerar opportunistiskt för att 

maximera sin egen nytta, vilket sker på aktieägarnas bekostnad genom att 

                                     

11
 T e x kan aktieägare vara principalen, medan ett företags ledning kan vara agenten.  
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beteendet minskar företagets totala produkt och således dess värde. 

(Cathley, Clark och Schroeder, 2010; Watts och Zimmerman, 1983)  
 

3.2.4 Opportunistiskt beteende 
Ett opportunistiskt beteende innebär att en parts agerande skiljer sig från 

ett uttalat gemensamt mål med en annan part, läs ovan om t e x agenten 

och principalen. Det opportunistiska beteendet kan medföra att parten 

fuskar, smiter från ansvar, håller tillbaka lämpliga resurser eller 

manipulerar information etc. (Das och Teng, 2001, Lado et al.,1997, 

refererad i Kapmeier, 2008). 

Problemet med opportunistiskt beteende kan ofta förklaras med hjälp av 

agentteorin. Där antas det att agenten arbetar för egen vinning, och därmed 

följer egna mål. Detta medför att det uppkommer en asymmetrisk 

informations distribution, ofullständig information och en viss ovisshet 

mellan agenten och principalen. (Picot et al., 1997 refererad i Kapmeier, 

2008)    

Begreppet Moral Hazard innebär att det finns problem vad gäller 

uppföljande och information kring agentens arbete. I sådana situationer 

kan principalen försöka styra agenten för att förmå att agentens preferenser 

stämmer överens med principalens. Ett exempel är att principalen försöker 

styra agenten med ett resultatbaserat bonusprogram. Det finns dock en 

nackdel med sådana styrverktyg, då agenten kan använda earnings 

management för att uppnå resultatmålen och därmed erhålla en bonus.  

(Nilsson, Nilsson och Sundgren, 2009) 

 

3.2.5 Earnings management 
Begreppet earnings management kan definieras genom att 

företagsledningar aktivt manipulerar ett resultat för att nå ett förutbestämt 

mål. Dessa manipulationer resulterar i felaktigheter eller försummelser av 

belopp eller upplysningar, och intentionen är att lura intressenter som 

använder de finansiella rapporterna eller att påverka det underlag som kan 

ligga till grund för ledningens ersättning som exempelvis chefernas bonus. 

(Bao och Bao, 2004; Comiskey och Mulford, 2002) 
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Företagsledningar betonar ofta vikten av ett ökat resultat i 

årsredovisningarnas inledande diskussion. Detta har medfört att det antas 

finnas starka incitament för att ledningen undviker att rapportera om ett 

minskat resultat. Det finns ett flertal studier som tillhandahåller 

systematiska bevis för att företagsledningar, genom manipulation, 

konsekvent försöker att undvika en minskning av resultatet. (Burgstahler 

och Dichev, 1997)  

I takt med de företagsskandaler, med Enron i spetsen, som uppdagats på 

senare tid har begreppet earnings management ansetts skadligt för ett 

företag. Företagsskandalerna har medfört en generell uppfattning om att 

earnings management är ett opportunistiskt verktyg ledningen använder 

för att öka sin egen nytta på bekostnad av de externa intressenternas
12

. 

Tidigare studier inom området har påvisat att en obalans mellan chefers 

och externa intressenters incitament, kan medföra att chefer använder 

flexibiliteten i redovisningsrekommendationerna för att hantera inkomster 

opportunistiskt och därigenom skapa ett förvrängt resultat. En forskare vid 

namn Healy (1985) refererad i Jiraporn, Kim, Miller och Yoon (2008) fann 

bevis om att chefers manipulation av resultat tenderar att minska när 

chefernas bonus når sitt maximitak. (Jiraporn et al.,2008) 

Income smoothing är en variant av earnings management, och kan 

definieras som en process där chefer manipulerar periodiseringen av 

intäkter eller finansiella redovisningar för att neutralisera variationer i 

intäkterna utan att påverka det långsiktiga resultatet. Chefer kan således 

öka intäkterna under en period där de verkliga intäkterna är låga och 

minska intäkterna när de verkliga intäkterna är höga, detta för att kunna 

visa ett stabilt och välmående företag. (Bao och Bao, 2004)  

Tidigare forskning inom ämnet har påvisat att när chefer har incitament 

för att öka/minska rapporterade vinster, försöker detta åstadkommas 

genom ett användande av inkomst ökande/minskande diskreta 

periodiseringar. Medan ett företags vinst är beroende av exempelvis 

affärsvillkor på marknaden och företagets prestation har, som diskuterats 

ovan, chefer en viss handlingsfrihet vad gäller rapporteringen av företagets 

                                     

12
 Aktieägare och potentiella investerare är exempel på externa intressenter. 
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resultat till de externa intressenterna. De incitament ledningen kan ha för 

att exempelvis öka/minska det redovisade resultatet beror på de 

anställningsvillkor de har, eller andra specifika situationer där det 

redovisade resultatet spelar en viktig roll som exempelvis vid 

löneförhandlingar. (Chung, Firth och Kim, 2002) 
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3.3 Tidigare forskning 
Detta kapitel tillhandahåller läsaren tidigare forskning som gjorts inom det 

område som studeras i denna studie. Syftet med detta kapitel är att 

redogöra för den grund denna studie står på.  

3.3.1 Carlin och Finch 2009 
Det finns två forskare som studerat det område som studerats i denna 

studie. Forskarna, vid namn, Carlin och Finch gjorde en studie år 2009 om 

australiensiska företags diskonteringsräntor och huruvida dessa kunde 

kopplas till ett opportunistiskt beteende. Studien omfattade 

undersökningsperioden år 2006 och forskarna studerade hur företagens 

diskonteringsräntor stämde överens med en ränta de själva uppskattade. 

(Carlin och Finch, 2009) 

För att se huruvida företagen agerade opportunistiskt satte de en gräns 

vid +/- 150 räntepunkter. Om företagens diskonteringsräntor avvek med 

mer än +/- 150 punkter från den egenberäknade teoretiska räntan, ansågs 

företagen agera opportunistiskt. Studien resulterade i att cirka 70 % av 

företagen i Carlin och Finchs urval låg utanför gränsintervallet. Studien 

antydde således att 70 % av urvalet agerade opportunistiskt genom en 

manipulation av diskonteringsräntan, en manipulation utefter företagens 

egna preferenser. För att räkna fram en egen uppskattning av 

diskonteringsräntan använde sig forskarna av CAPM. De använde sig av 

denna metod för att CAPM är kompatibel med International Accounting 

Standard 36 (IAS 36), och att modellen tar hänsyn till risk och oberoende 

vid finansiering. (Carlin och Finch, 2009) 

I sin studie mätte forskarna även företagens goodwillintensitet, där en 

intensitet över 1.0 innebar att företagen var känsliga för ett försämrat 

resultat vid en nedskrivning, medan en intensitet mellan 0 och 1.0 innebar 

att företagen var mindre känsliga. (Ibid.) 
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3.3.2 Åsikter mot Carlin och Finch 2009 
Carlin och Finch (2009) möttes dock av kritik. Gallery (2009) var mycket 

kritisk till valet av undersökningsmetod. Han framhöll att det finns flera 

teoretiska skäl till att diskonteringsränta kan differera från en egen 

uppskattning. Gallery (2009) menade att chefer i vissa avseenden föredrar 

en diskonteringsränta som förhåller sig bättre till den ekonomiska 

verkligheten. Att företagsledningen tar utgångspunkt i det underliggande 

värdet av tillgångar, och utifrån det väljer vilka specifika tillgångar som 

speglar den ekonomiska verkligheten.  

Gallery (2009) menade att diskonteringsräntan kan avvika avsevärt från 

den teoretiska räntan, men att anledningen inte är att chefer agerar 

opportunistiskt. Han menade istället att de har mer information om hur den 

teoretiska diskonteringsräntan skall räknas fram, till skillnad från vad 

utomstående till företaget har. Gallery (2009) var även kritisk till att Carlin 

och Finch (2009) saknade en mer utförlig analys av incitament som ska 

leda till påtagliga belysningar och varför företag avsiktligt skulle 

manipulera diskonteringsräntor. Gallery (2009) fann detta som orsak till 

varför Carlin och Finch (2009) gjorde defekta beräkningar. Han menade att 

det inte är tillförlitligt att utgå från CAPM med motivet att det kan 

föreligga oklarheter vid bedömningen av diskonteringsräntan. Detta för att 

CAPM, i enlighet med IAS 36, fungerar som en startpunkt, och därmed 

behöver fyllas ut med andra risker. Till sist menade Gallery (2009) att det 

finns andra tillämpningsmetoder som gör det lättare att räkna fram räntan, 

där han nämnde Famas och Frenchs tre-faktormodell som ett exempel. 

En annan författare vid namn Lonergan var skeptisk till Gallerys (2009) 

påstående. Lonergan (2009) tog Carlin och Finchs (2009) studie i försvar, 

detta genom att påstå att undersökning påvisar att beräkningar av 

återvinningsvärdet skiljer sig från teorin respektive praktik. Avslutningsvis 

pekade Lonergan (2009) på att det ofta förekommer brister vid 

nedskrivningsprövning i praktiken och lyfte fram Carlin och Finch (2009) 

studie som bör föranleda andra att nedskrivningsbehov av nedskrivningar 

underskattas allt för mycket.  
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3.3.3 Carlin och Finch 2010 
Carlin och Finch trotsade Gallerys (2009) kritik och utvecklade sin tidigare 

studie år 2010. Detta gjordes återigen genom att granska australienska 

börsnoterade företags diskonteringsräntor. Syftet med studien var att 

analysera hur förändringen sett ut från år 2006 till 2008. De tillämpade 

återigen CAPM för att beräkna företagens diskonteringsräntor och de 

återupprepade föregående studies intervall om +/- 150 räntepunkter, för att 

kunna kategorisera huruvida företagen agerade med ett opportunistiskt 

beteende. Författarna föranledde detta med hänsyn till tidigare studier som 

gjorts och de föregående studierna indikerade på att företag använder sig 

av CAPM för att estimera kapitalkostnaderna. Carlin och Finch (2010) 

använde sig av ett ränteintervall om +/- 150 räntepunkter för att de ansåg 

att detta var en sannolik felmarginal. Resultatet från studien antydde att 58 

% av företagen år 2006-2008 fortfarande agerade opportunistiskt. 

Avslutningsvis lyfte författarna fram att företagen förbättrat sig med tiden 

och blivit mer kapabla till att uppskatta diskonteringsräntan. Carlin och 

Finch (2010) fann dock att det fortfarande fanns företag som metodiskt 

felvärderar diskonteringsräntan. (Carlin och Finch, 2010) 
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4. Empiri  
Detta kapitel inleds med att redovisa företagens redovisade diskonteringsräntor och 

de teoretiska. Vidare redovisas företagens goodwillintensitet. Varje redovisad tabell 

följs av en första analys där tabellens data kommenteras och analyseras. 

 
4.1 Diskonteringsräntor 
Nedan redovisas företagens redovisade diskonteringsräntor och de 

teoretiska. Differensen mellan ovanstående redovisas för att kunna 

kategorisera om räntorna skiljer sig med mer än +/- 150 räntepunkter. I 

tabellerna kategoriseras räntorna i tre kategorier. Den första kategorin är > 

150 räntepunkter under, exempelvis om den redovisade räntan är 8 % och 

den teoretiska 10%
13

 . Den andra kategorin är ≤ 150 räntepunkter, 

exempelvis om den redovisade räntan är 9 % och den teoretiska 10%
14

. 

Den tredje och sista kategorin är > 150 räntepunkter över, exempelvis om 

den redovisade räntan är 12 % och den teoretiska 10%
15

. 

Tillvägagångssättet för beräknandet av de teoretiska diskonteringsräntorna 

har redogjorts för i kapitelavsnitt 2.5 Capital Assets Pricing Model 

(CAPM).  De teoretiska räntorna är avrundade till en decimal, vilket är den 

form de flesta företagen själva redovisat diskonteringsräntorna i. De 

diskonteringsräntor som företagen redovisat med två decimaler, har 

avrundats till en decimal. En avrundning till två decimaler hade inte 

föranlett ett förändrat resultat. I CAPM har 2,96 % använts som riskfri 

ränta och värdet 4.8 som marknadens riskpremie. Gällande de betavärden 

som ingått i modellen hänvisas läsaren till bilaga 1.  
 

 

 

 

                                     

13
 8 % -10% = - 2% = - 200 räntepunkter.  

14
 9 % -10%= -1 % = - 100 räntepunkter. 

15
 12 % - 10% = 2 %  =  200 räntepunkter. 
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I nedanstående tabell redovisas företagens redovisade- och teoretiska 

diskonteringsräntor för år 2005: 
           

           Tabell 7 – Diskonteringsräntor år 2005. 

I tabell 7 ligger 10 av företagen utanför intervallet om +/- 150 

räntepunkter. Detta ger en andel om 67 %, vilket kan jämföras med Carlin 

och Finchs (2009) studie där antalet företag utanför intervallet var cirka 70 

%. Detta år har således andelen företag utanför intervallet varit lägre 

jämfört med Carlin and Finchs (2009) studie. I tabellen kan även ses att det 

återfinns några extremvärden gällande differensen, exempelvis Axfood 

som har en differens på 9,8 % och Meda som har en differens på 8,5 %, 

eller 850 räntepunkter. Anledningen är att dessa erhållit en mycket låg 

teoretisk diskonteringsränta jämfört med företagens redovisade. Den låga 

teoretiska räntan hänförs från att företagens omräknade betavärden varit 

mycket låga samtidigt som företagen redovisat en hög diskonteringsränta. 

Dessa har dock kontrollerats och beräknats ytterligare en gång utan ett 

förändrat resultat. 

 

2005 

 

Företag 

Redovisad 

diskonteringsränta 

Teoretisk 

diskonteringsränta 

Differens > 150 

räntepunkter 

under 

≤ 150 

räntepunkter 

> 150 

räntepunkter 

över 

Alfa Laval 9,1% 8,5% 0,6 %  1  

Assa Abloy 11,1% 7% 4,1%   1 

Atlas 

Copco 

12% 8,4% 3,6%   1 

Axfood 15% 5,2% 9,8%   1 

Hakon 

Invest 

10% 9,4% 0,6%  1  

Latour 8% 10,9% -2,9% 1   

Lundberg-

företagen 

9% 7,9% 1,1%  1  

Meda 12,9% 4,4% 8,5%   1 

MTG 12% 10,8% 1,2%  1  

PEAB 10% 6,5% 3,5%   1 

Ratos 13,9% 9,7% 4,2%   1 

Sandvik 11% 9,4% 1,6%   1 

Swedish 

Match 

8,8% 4,7% 4,1%   1 

Trelleborg 9,7% 10,6% -0,9%  1  

Volvo 12% 8,9% 3,1%   1 

                                               ∑          1 5 9 

                %      7 33 60 
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I nedanstående tabell redovisas företagens redovisade- och teoretiska 

diskonteringsräntor för år 2006: 
2006 

 

Företag 

Redovisad 

diskonteringsränta 

Teoretisk 

diskonteringsränta 

Differens > 150 

räntepunkter 

under 

≤ 150 

räntepunkter 

> 150 

räntepunkter 

över 

Alfa Laval 10,6% 7% 3,6%   1 

Atlas 

Copco 

11,5% 9,4% 2,1%   1 

Axfood 8,2% 5,2% 3%   1 

Boliden 11% 12,8% -1,8% 1   

Ericsson 12% 6,8% 5,2%   1 

Hakon 

invest 

10% 9,4% 0,6%  1  

Latour 9% 11% -2% 1   

Lundberg-
företagen 

9,3% 8% 1,3%  1  

Meda 12,9% 4,5% 8,4%   1 

PEAB 12% 6,1% 5,9%   1 

Sandvik 11% 9,4% 1,6%   1 

Scania 11% 7,3% 3,7%   1 

Swedish 

Match 

9,2% 4,4% 4,8%   1 

Volvo 12% 9,2% 2,8%   1 

                ∑               2 2 10 

                %               14 14 72 

                   Tabell 8 - Diskonteringsräntor år 2006. 

I tabell 8 ligger 12 företag utanför intervallet om +/- 150 räntepunkter, 

vilket ger en andel om 86 % och är en betydligt större andel jämfört med 

Carlin och Finchs (2009) studie. Detta tyder på att en betydligt större andel 

svenska företag, år 2006, uppskattat diskonteringsräntorna fel vid en 

jämförelse med australiensiska företag. Vid en jämförelse med föregående 

år kan ses att skillnaden är stor. Detta kan förklaras av att endast 2 företag 

kategoriserades inom intervallet 150 räntepunkter år 2006, jämfört med 5 

företag år 2007. I denna tabell innehar fortfarande Meda ett extremvärde, 

detta år med en differens om 8,4 %, eller 840 räntepunkter. Fortfarande 

hänförs extremvärdet från ett lågt omräknat betavärde och en hög 

redovisad diskonteringsränta. Dessa har dock kontrollerats men inte gett 

upphov till ett förändrat resultat. 
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I nedanstående tabell redovisas företagens redovisade- och teoretiska 

diskonteringsräntor för år 2007: 
2007 

 

Företag 

Redovisad 

diskonteringsränta 

Teoretisk 

diskonteringsränta 

Differens > 150 

räntepunkter 

under 

≤ 150 

räntepunkter 

> 150 

räntepunkter 

över 

Alfa Laval 10,7% 6,8% 3,9%   1 

Atlas Copco 11,8% 6,7% 5,1%   1 

Axfood 10% 5% 5%   1 

Boliden 12% 11,3% 0,7%  1  

Ericsson 18,1% 6,8% 11,3%   1 

Getinge 9,3% 5,4% 3,9%   1 

Handelsbanken 5,5% 4,6% 0,9%  1  

Latour 9% 10,8% -1,8% 1   

Lundberg-
företagen 

10,1% 8% 2,1%   1 

Meda 12,9% 4,4% 8,5%   1 

PEAB 12% 6,4% 5,6%   1 

Sandvik 10% 8,7% 1,3%  1  

Scania 11% 7% 4%   1 

Swedish match 7,1% 4,2% 2,9%   1 

Volvo 12% 8,1% 3,9%   1 

                ∑        1 3 11 

               %       7 20 73 

                      Tabell 9 – Diskonteringsräntor år 2007. 

I tabell 9 kan ses att 12 företag ligger utanför intervallet om +/- 150 

räntepunkter, vilket ger en andel om 80 %. Andelen kan jämföras med 

Carlin och Finchs (2009) studie där cirka 70 % låg utanför intervallet. 

Detta visar således på att svenska företag, noterade på OMX Stockholm 

Large Cap, haft en större andel utanför intervallet detta år, jämfört med 

australiensiska företag.  I denna tabell återfinns ett extremvärde hos 

Ericsson med en differens om 11,3%, eller 1130 räntepunkter. 

Anledningen till att detta extremvärde återfinns är för att Ericsson 

redovisat en extremt hög diskonteringsränta. Även i Medas fall finns 

återigen ett extremvärde i differensen. Detta värde hänförs från att Meda 

redovisat en hög diskonteringsränta samtidigt som dess omräknade 

betavärde är mycket låg. Dessa har återigen kontrollerats i företagets 

årsredovisning och stämmer. 
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I nedanstående tabell redovisas företagens redovisade- och teoretiska 

diskonteringsräntor för år 2008: 
2008 

 

Företag 

Redovisad 

diskonteringsränta 

Teoretisk 

diskonteringsränta 

Differens > 150 

räntepunkter 

under 

≤ 150 

räntepunkter 

> 150 

räntepunkter 

över 

Alfa Laval 9,4% 7% 2,4%   1 

Astra Zeneca 11% 4,2% 6,8%   1 

Atlas Copco 11,8% 7,2%                                                                                     4,6%   1 

Axfood 9,3% 5% 4,3%   1 

Boliden 10% 12% -2% 1   

Ericsson 16,7% 6,5% 10,2%   1 

Getinge 10,3% 5,6% 4,7%   1 

Meda 12,9% 4,4% 8,5%   1 

Handelsbanken 3,8% 4,5% -0,7%  1  

PEAB 9% 6,6% 2,4%   1 

Sandvik 10% 8,8% 1,2%  1  

Scania 11% 6,3% 4,7%   1 

Seco tools 10% 9,4% 0,6%  1  

SSAB 12,3% 10,4% 1,9%   1 

Volvo 12% 7,7% 4,3%   1 

               ∑         1 3 11 
              %          7 20 73 

                          Tabell 10 - Diskonteringsräntor år 2008. 

I tabell 10 kan ses att 12 företag ligger utanför intervallet om +/- 150 

räntepunkter, vilket ger en andel om 80 % och skiljer sig fortfarande 

betydande från Carlin och Finchs (2009) studie där cirka 70 % låg utanför 

gränsintervallet. I tabell 9 kan ses att det återfinns extremvärden i 

differensen hos företaget Astra Zeneca, Ericsson och Meda. Astra Zenecas 

och Medas värden är till följd av att dessa företags omräknade betavärden 

är mycket låga samtidigt som de har redovisat en hög diskonteringsränta. 

Dessa värden har kontrollerats och stämmer. Ericssons extremvärde 

hänförs från att den redovisade diskonteringsräntan är mycket hög, vilken 

har kontrollerats och stämmer. 
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I nedanstående tabell redovisas företagens redovisade- och teoretiska 

diskonteringsräntor för år 2009: 
2009 

Företag 

Redovisad 

diskonteringsränta 

Teoretisk 

diskonteringsränta 

Differens > 150 

räntepunkter 

under 

≤ 150 

räntepunkter 

> 150 

räntepunkter 

över 

Alfa Laval 10,9% 7,5% 3,4%   1 

Astra Zeneca 11% 4,1% 6,9%   1 

Atlas Copco 10% 7,5% 2,5%   1 

Axfood 9,8% 5% 4,8%   1 

Boliden 10% 11,2% -1,2%  1  

Ericsson 16,3% 6,5% 9,8%   1 

Getinge 11,1% 5,4% 5,7%   1 

Hakon Invest 13% 9% 4%   1 

Handelsbanken 3,8% 4,4% -0,6%  1  

HM 12% 6,8% 5,2%   1 

Lundin 

Petroleum 

10% 7,4% 2,6%   1 

Meda 12,6% 4,4% 8,2%   1 

NCC 10,6% 6,2% 4,4%   1 

Sandvik 10% 8,2% 1,8%   1 

Scania 11% 6,6% 4,4%   1 

SEB 14,3% 4,6% 9,7%   1 

Seco tools 9% 8,8% 0,2%  1  

SSAB 11,7% 10,2% 1,5%  1  

Volvo 12% 7,1% 4,9%   1 

                ∑      0 4 15 

                %     0 21 79 

                          Tabell 11 – Diskonteringsräntor år 2009. 

I tabell 11 kan ses att 15 företag ligger utanför intervallet om +/- 150 

räntepunkter, vilket ger en procentsats på 79 % och skiljer sig fortfarande 

betydande från Carlin och Finchs (2009) studie där cirka 70 % låg utanför 

intervallet. Som kan ses i tabellen återfinns extremvärden i differensen hos 

Ericsson, Meda och SEB. Extremvärdet hos Ericsson hänförs från att de 

redovisat en mycket hög diskonteringsränta, vilken har kontrollerats och 

stämmer. Extremvärdena hos Meda och SEB är en konsekvens av låga 

omräknade betavärden och en högt redovisad diskonteringsränta.  Alla 

värden har dock kontrollerats och stämmer. 
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I nedanstående tabell redovisas företagens redovisade- och teoretiska 

diskonteringsräntor för år 2010: 
2010 

Företag 

Redovisad 

diskonteringsränta 

Teoretisk 

diskonteringsränta 

Differens > 150 

räntepunkter 

under 

≤ 150 

räntepunkter 

> 150 

räntepunkter 

över 

Alfa Laval 11,2% 7,7% 3,5%   1 

Astra Zeneca 10% 4,1% 5,9%   1 

Atlas Copco 10,9% 8% 2,9%   1 

Axfood 8% 5,1% 2,9%   1 

Boliden 10% 11,8% -1,8% 1   

Ericsson 10,9% 6,5%  4,4%   1 

Getinge 8,9% 5,6% 3,3%   1 

Hakon Invest 11,6% 8,8% 2,8%   1 

Handelsbanken 3,9% 4,5% -0,6%  1  

HM 12% 6,8%  5,2%   1 

Husqvarna 11% 8,8% 2,2%   1 

Lundbergföretagen 7,5% 7,9% -0,4%  1  

NCC 9,1% 6,2% 2,9%   1 

Sandvik 10% 8,8%  1,2%  1  

Scania 11% 7,2% 3,8%   1 

SEB 14,3% 4,7% 9,6%   1 

Seco tools 10% 10% 0%  1  

SSAB 11% 10% 1%  1  
Volvo 12% 7,5% 4,5%   1 

               ∑        1 5 13 

               %          5 26 69 

                           Tabell 12 – Diskonteringsräntor år 2010. 

I tabell 12 kan ses att 14 företag ligger utanför intervallet om +/- 150 

räntepunkter, vilket ger en andel om 74 % och kan jämföras med Carlin 

och Finchs (2009) studie där cirka 70 % låg utanför intervallet. Andelen 

kan jämföras med utfallet från år 2005, där andelen utanför intervallet var 

67 %. Likheten mellan dessa år ligger i att båda åren haft 5 företag som 

kategoriserats innanför intervallet om 150 räntepunkter. Att andelarna trots 

detta skiljer sig, kan förklaras av att urvalet detta år var 19 företag jämfört 

med 15 företag år 2005. I tabellen kan tydas att det återfinns ett 

extremvärde i differensen hos SEB. Detta värde är en konsekvens av en 

högt redovisad diskonteringsränta och ett lågt omräknat betavärde, vilka 

har kontrollerats och stämmer. 
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I nedanstående tabell redovisas företagens redovisade- och teoretiska 

diskonteringsräntor för år 2011: 
2011 

Företag 

Redovisad 

diskonteringsränta( 

Teoretisk 

diskonteringsränta 

Differens > 150 

räntepunkter 

under 

≤ 150 

räntepunkter 

> 150 

räntepunkter 

över 

Alfa Laval 7,9% 7,4% 0,5%  1  

Astra Zeneca 10% 4,1% 5,9%   1 

Atlas Copco 11% 7,6% 3,4%   1 

Axfood 9,9% 5,1% 4,8%   1 

Boliden 10% 12% -2% 1   

Ericsson 11% 6,4% 4,6%   1 

Getinge 9,6% 5,5% 4,1%   1 

Handelsbanken 8,4% 4,4%  4%   1 

HM 12% 6,8% 5,2%   1 

Husqvarna 11% 8,8% 2,2%   1 

MTG 12% 8,8% 3,2%   1 

NCC 9% 6,1% 2,9%   1 

NIBE 

Industries 

10,5% 6,2% 4,3%   1 

Sandvik 10% 8,4%  1,6%   1 

Scania 11% 7,3% 3,7%   1 

SSAB 11% 9,9% 1,1%  1  

Volvo 12% 7,7% 4,3%   1 

                ∑ 1 2 14 

               % 6 12 82 

                          Tabell 13 – Diskonteringsräntor år 2011. 

I tabell 13 kan ses att 15 företag ligger utanför intervallet om +/- 150 

räntepunkter, vilket motsvarar 88 %. Denna andel skiljer sig betydande 

från Carlin och Finchs (2009) studie, där antalet företag utanför intervallet 

var cirka 70 %. Andelen skiljer sig vidare från alla föregående år, utom år 

2006 där motsvarande andel var 86 %. Detta är en konsekvens av att 

endast 2 företag kategoriserats innanför intervallet om 150 räntepunkter, 

likt år 2006, och att urvalet detta år består av 18 företag. I tabell 13 kan ses 

att det inte återfinns några extremvärden likt de föregående åren.  
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I nedanstående tabell redovisas företagens redovisade- och teoretiska 

diskonteringsräntor för år 2012: 
2012 

Företag 

Redovisad 

diskonteringsränta( 

Teoretisk 

diskonteringsränta 

Differens > 150 

räntepunkter 

under 

≤ 150 

räntepunkter 

> 150 

räntepunkter 

över 

Alfa Laval 7,4% 7,3% 0,1 %  1  

Astra Zeneca 10% 4,1% 5,9%   1 

Atlas Copco 10,9% 8% 2,9%   1 

Axfood 10% 5,1% 4,9%   1 

Boliden 10% 12,2% -2,2% 1   

Ericsson 11% 6,4% 4,6%   1 

Getinge 9,5% 5,5% 4%   1 

Handelsbanken 10,7% 4,5% 6,2%   1 

HM 16% 6,8% 9,2%   1 

Husqvarna 11% 8,6%  2,4%   1 

Kinnevik 15% 10,3% 4,7%   1 

MTG 12% 9,4% 2,6%   1 

NCC 9,8% 6% 3,8%   1 

PEAB 6,1% 6,4% -0,3%  1  

Sandvik 10% 8,4%  1,6%   1 

Scania 11% 7,2% 3,8%   1 

SSAB 11% 10% 1%  1  

Volvo 12% 7,9% 4,1%   1  

               ∑ 1 3 14 

               % 5 17 78 

                      Tabell 14 – Diskonteringsräntor år 2012. 

I tabell 14 kan ses att 15 företag ligger utanför intervallet om +/- 150 

räntepunkter, vilket motsvarar 83 %. Denna andel skiljer sig betydande 

från Carlin and Finchs (2009) studie där motsvarande andel var cirka 70 %, 

men stämmer någorlunda överens med de flesta av åren i denna studie. I 

tabellen återfinns vidare ett extremvärde i differensen i form av HM och 

9,2 %. Denna skillnad hänförs av att HM år 2012 redovisat en mycket hög 

diskonteringsränta, vilken har kontrollerats och stämmer.  
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4.1.1Sammanfattande tabell 
I nedanstående tabell redovisas diskonteringsräntornas genomsnitt: 

År    Redovisad 

diskonteringsränta 

   Teoretisk 

diskonteringsränta 

Differens 

2005 11% 8,2% 2,8% 

2006 10,7% 7,9% 2,8% 

2007 10,8% 6,9% 3,9% 

2008 10,6% 7% 3,6% 

2009 11% 6,9% 4,1% 

2010 10,2% 7,4% 2,8% 

2011 10,4% 7,2% 3,2% 

2012 10,7% 7,5% 3,2% 

    

Totalt genomsnitt 10,7 % 7,4% 3,3% 

    

Standardavvikelse 2,155 2,137 0,018 

                                 Tabell 15 - Sammanfattande tabell, diskonteringsräntor.  

I tabell 15 kan ses att den genomsnittliga redovisade diskonteringsräntan 

för företagen år 2005-2012 ligger inom intervallet 10,2-11 % medan 

genomsnitten för de teoretiska diskonteringsräntorna ligger inom 

intervallet 6,9 - 8,2 %. Dessa genomsnitt visar således på att de redovisade 

diskonteringsräntorna i genomsnitt är överskattade.   

Vid en anblick av den genomsnittliga differensen ligger dessa inom 

intervallet 2,8–4,1, vilket innebär att genomsnittligen ligger 

diskonteringsräntorna utanför intervallet om +/-150 räntepunkter. Detta 

styrks av det totala genomsnittet där genomsnittet för den redovisade 

diskonteringsräntan är 10,7 % medan genomsnittet för den teoretiska 

räntan är 7,4 %, vilket medför en genomsnittlig differens om 3,3 % eller 

330 räntepunkter.  

I tabellen kan vidare ses att standardavvikelsen för de teoretiska räntorna 

är lägre än för de diskonteringsräntor företagen redovisat, vilket innebär att 

spridningen är lägre hos de teoretiska diskonteringsräntorna. Detta medför 

att beräkningarna av de teoretiska diskonteringsräntorna med CAPM, trots 

den kritik modellen erhållit, kan ses som jämnare än företagens egna 

beräkningar.  
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4.2 Goodwillintensitet 
Här nedan presenteras företagens goodwillintensitet. En intensitet över 

intervallet 0-1 medför en stor känslighet för en goodwillnedskrivning. En 

intensitet inom intervallet medför att företaget inte är lika känsligt. En 

goodwillintensitet under intervallet medför även det en stor känslighet för 

en nedskrivning. En negativ intensitet föranleds av att företaget redan 

redovisat ett negativt resultat, vilket skulle försämras om en 

goodwillnedskrivning görs. Goodwillintensiteten har avrundats till två 

decimaler. Motivet är att en avrundning till en decimal skulle medfört en 

felaktig kategorisering av vissa företag. Posterna som legat till grund för 

dessa beräkningar återfinns i bilaga 2.  

I nedanstående tabell redovisas goodwillintensiteten för år 2005 och 

2006: 

      Tabell 16- Goodwillintensitet år 2005 – 2006. 

I tabell 16 kan ses att antalet företag år 2005 med en goodwillintensitet > 1 

är 8, vidare är det 7 företag som har en goodwillintensitet ≤ 1. År 2006 är 

motsvarande antal 2 respektive 12. Detta påvisar att 8 av företagen år 2005 

är extra känsliga för en goodwillnedskrivning, medan år 2006 är det 2 

företag som är extra känsliga för en nedskrivning. I tabell 15 kan 

 

2005 

Företag 

 

Goodwillintensitet 

 

2006 

Företag 

 

Goodwillintensitet 

 Alfa Laval 3,21 Alfa Laval 1,56 

Assa Abloy 4,42 Atlas Copco 0,30 

Atlas Copco 0,99 Axfood 0,96 

Axfood 1,10 Boliden 0,37 

Hakon Invest 0,07 Ericsson 0,19 

Latour 0,18 Hakon Invest 0,09 

Lundbergföretagen 0,13 Latour 0,43 

Meda 37,41 Lundbergföretagen 0,08 

MTG 1,16 Meda 4,27 

PEAB 0,46 PEAB 0,36 

Ratos 2,22 Sandvik 0,46 

Sandvik 0,56 Scania 0,12 

Swedish Match 1,06 Swedish Match 0,63 

Trelleborg 4,92 Volvo 0,44 

Volvo 0,61   
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observeras ett extremvärde i form av Medas goodwillintensitet år 2005. 

Värdet är ett resultat av att Meda hade en mycket stor goodwillpost och att 

dess resultat före skatt var lågt i jämförelse mot goodwillposten. Detta 

medför att en nedskrivning skulle ha en stor påverkan på Medas resultat. 

Posterna har dock kontrollerats och stämmer. 

I nedanstående tabell redovisas goodwillintensiteten för år 2007 och 

2008: 

      Tabell 17 – Goodwillintensitet år 2007-2008. 

      

I tabell 17 kan ses att antalet företag år 2007 med en goodwillintensitet > 1 

är 4, vidare är det 11 företag som har en goodwillintensitet ≤ 1. År 2008 är 

motsvarande antal 10 respektive 5. Detta påvisar att år 2007 är det 4 

företag som är extra känsliga för en goodwillnedskrivning, medan det för 

år 2008 är 10 företag som är extra känsliga för en goodwillnedskrivning.   
 

 

 

 

 

2007 

Företag 

 

Goodwillintensitet 

 

2008 

Företag 

 

Goodwillintensitet 

 Alfa Laval 0,98 Alfa Laval 1,01 

Atlas Copco 0,75 Astra Zeneca 1,14 

Axfood 1,09 Atlas Copco 0,64 

Boliden 0,61 Axfood 1,52 

Ericsson 0,74 Boliden 4,57 

Getinge 4,58 Ericsson 1,44 

Handelsbanken 0,41 Getinge 5,32 

Latour 0,64 Meda 10,05 

Lundebergföretagen 0,01 Handelsbanken 0,42 

Meda 9,97 PEAB 1,76 

PEAB 0,30 Sandvik 0,93 

Sandvik 0,69 Scania 0,11 

Scania 0,10 Seco Tools 0,20 

Swedish Match 1,05 SSAB 2,36 

Volvo 0,93 Volvo 1,77 
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I nedanstående tabell redovisas goodwillintensiteten för år 2009 och 2010: 
 

2009 

Företag 

 

Goodwillintensitet 

 

2010 

Företag 

 

Goodwillintensitet 

 Alfa Laval 1,63 Alfa Laval 1,36 

Astra Zeneca 0,92 Astra Zeneca 0,90 

Atlas Copco 1,0 Atlas Copco 0,65 

Axfood 1,42 Axfood 1,34 

Boliden 0,99 Boliden 0,58 

Ericsson 4,39 Ericsson 1,72 

Getinge 5,38 Getinge 4,24 

Hakon Invest 1,06 Hakon Invest 1,14 

Handelsbanken 0,49 Handelsbanken 0,43 

HM 0,02 HM < 0,01 

Lundin Petroleum <0.01 Husqvarna 2,92 

Meda 5,81 Lundbergföretagen 0,02 

NCC 0,10 NCC 0,80 

Sandvik -3,21 Sandvik 1,10 

Scania 0,81 Scania 0,09 

SEB 3,21 SEB 0,94 

Seco tools 1,02 Seco Tools 0,24 

SSAB -9,56 SSAB 27,34 

Volvo -1,16 Volvo 1,48 

        Tabell 18 – Goodwillintensitet år 2009 – 2010. 

I tabell 18 kan ses att antalet företag år 2009 med en goodwillintensitet > 1 

är 8, vidare är det 3 företag som har en negativ goodwillintensitet och 

räknas således in i den kategori som är extra känsliga för en nedskrivning. 

År 2009 är det 8 företag som har en goodwillintensitet ≤ 1. År 2010 är 

motsvarande antal 9 respektive 10. Detta påvisar att år 2009 är det 11 

företag som är extra känsliga för en goodwillnedskrivning, medan det för 

år 2010 är 9 företag som är extra känsliga för en goodwillnedskrivning. Ett 

extremvärde kan, i tabell 18, ses i form av SSAB:s goodwillintensitet år 

2010 om 27,34. Denna intensitet är en konsekvens av att SSAB, detta år, 

haft en mycket stor goodwillpost jämfört med företagets resultat före skatt. 

Således skulle en nedskrivning av goodwill ha en stor påverkan på SSAB:s 

resultat före skatt. SSAB:s goodwillpost och resultat före skatt har dock 

kontrollerats och stämmer.  
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I nedanstående tabell redovisas goodwillintensiteten för år 2011 och 2012: 
 

2011 

Företag 

 

Goodwillintensitet 

 

2012 

Företag 

 

Goodwillintensitet 

 Alfa Laval 2,04 Alfa Laval 2,17 

Astra Zeneca 0,80 Astra Zeneca 1,28 

Atlas Copco 0,58 Atlas Copco 0,55 

Axfood 1,33 Axfood 1,52 

Boliden 0,67 Boliden 0,78 

Ericsson 1,51 Ericsson 2,99 

Getinge 4,88 Getinge 4,96 

Handelsbanken 0,38 Handelsbanken 0,36 

HM <0,01 HM <0,01 

Husqvarna 5,26 Husqvarna 4,90 

MTG 3,37 Kinnevik 0,20 

NCC 0,89 MTG 1,41 

NIBE Industries 4,33 NCC 0,81 

Sandvik 1,10 PEAB 2,13 

Scania 0,09 Sandvik 0,75 

SSAB 9,46 Scania 0,13 

Volvo 0,96 SSAB -25,80 

  Volvo 1,52 

        Tabell 19 – Goodwillintensitet år 2011 – 2012. 

I tabell 19 kan ses att antalet företag år 2011 med en goodwillintensitet > 1 

är 9, vidare är det 8 företag som har en goodwillintensitet ≤ 1. År 2012 är 

motsvarande antal 9 respektive 8. År 2012 återfinns dock ett företag med 

en negativ goodwillintensitet och räknas således in i den kategori som är 

extra känsliga för en nedskrivning. Detta påvisar att år 2011 är det 9 

företag som är extra känsliga för en nedskrivning och motsvarande antal 

för år 2012 är 10 företag. Även i denna tabell kan ett extremvärde hos 

SSAB observeras. År 2012 hade företaget en goodwillintensitet på -25,8, 

vilket är ett resultat av att företaget haft en mycket stor goodwillpost och 

ett negativt resultat. En nedskrivning hos SSAB skulle därmed leda till att 

resultatet före skatt skulle minska ytterligare. SSAB:s goodwillpost och 

resultat före skatt har dock kontrollerats och stämmer. 
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4.2.1 Sammanfattande tabell för fördelning av 
goodwillintensitet 
I nedanstående tabell redovisas fördelningen av goodwillintensiteten: 
 

År 

 

Goodwillintensitet 

< 0-1 

 

Goodwillintensitet 

inom intervallet 0-

1 

 

Goodwillintensitet 

> 0-1 

2005 0 7 8 

2006 0 12 2 

2007 0 11 4 

2008 0 5 10 

2009 3 8 8 

2010 0 10 9 

2011 0 8 9 

2012 1 8 9 

∑ 4 69 59 

% 3% 52% 45% 

Tabell 20 – Fördelning av goodwillintensitet. 

Tabell 20 visar att sammanlagt 4 företag har en negativ goodwillintensitet, 

69 företag har en goodwillintensitet som ligger inom intervallet 0-1 och att 

59 företag har en goodwillintensitet större än 1. Detta medför att 63 företag 

påvisar en ökad känslighet för en goodwillnedskrivning, medan resterande 

69 företag påvisar en mindre känslighet för en goodwillnedskrivning. 

Tabellen visar att 59 företag har en goodwillpost som är större än årets 

resultat, vilket medför att en nedskrivning kan få stora konsekvenser på 

resultatet. Vidare visar tabellen att 4 företag redan har ett negativt resultat, 

vilket skulle försämras genom en nedskrivning. Till sist visar tabellen att 

69 företag har ett resultat som är större än företagets goodwillpost och 

dessa är därmed inte lika känsliga för en nedskrivning. Tidigare har nämnts 

att goodwillintensitet använts som ett verktyg för att se om det återfinns ett 

samband mellan en hög goodwillintensitet och en diskonteringsränta som 

avviker med mer än +/- 150 räntepunkter. Se vidare analys i kapitelavsnitt 

5.2 Goodwillintensitet.  
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5. Analys 
Analyskapitlet inleds med en analys av fördelningen och jämförelse av företagens 

redovisade diskonteringsräntor och de teoretiska. Vidare kommer en analys kring 

goodwillintensitetens betydelse tillhandahållas läsaren. Kapitlet avslutas med en 

analys kring om differensen mellan de redovisade diskonteringsräntorna och de 

teoretiska räntorna kan förklaras av ett opportunistiskt beteende. 

 

5.1 Fördelning och jämförelse av 

diskonteringsräntor 
I denna studie har ett delsyfte varit att studera huruvida företag noterade på 

OMX Stockholm Large Cap år 2013 redovisade diskonteringsräntor skiljer 

sig mot en teoretisk ränta. Den redovisade räntan har hämtats från 

respektive företags årsredovisning, medan den teoretiska räntan beräknats 

fram genom CAPM. I figur 3 redovisas fördelningen av 

diskonteringsräntorna år 2005-2012. Diagrammet är indelat i tre 

kategorier. Den första kategorin består av redovisade diskonteringsräntor 

där differensen mot den teoretiska varit större än 150 räntepunkter under, 

exempelvis om den redovisade räntan är 8 % medan den teoretiska är 

10%
16

. Den andra kategorin består av redovisade diskonteringsräntor där 

differensen mot den teoretiska är större än 150 räntepunkter över, 

exempelvis en redovisad ränta på 10 % medan den teoretiska är 8%
17

. Den 

sista kategorin består av redovisade diskonteringsräntor som är inom 

intervallet om 150 räntepunkter, exempelvis en redovisad 

diskonteringsränta på 10 % medan den teoretiska är 9 %.
18

 

                                     

16
 8-10 = - 2 % = 200 räntepunkter under. 

17
 10-8= 2 % = 200 räntepunkter över. 

18
 10-9 = 1 % = 100 räntepunkter. 
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6%
8 st 20%

27 st74%
97st

Fördelning av diskonteringsräntor 2005-
2012

>150 räntepunkter under

Inom intervallet 150 räntepunkter

>150 räntepunkter över

 

                           Figur 3 – Fördelning av diskonteringsräntor 2005-2012. 

I figur 3 kan ses att 6 %, vilket är 8 diskonteringsräntor, kategoriserats i 

kategori 1. Detta antyder att 6 % av diskonteringsräntorna i urvalet är 

underskattade. Kategori 2 består av 74 % (97 diskonteringsräntor) av 

urvalets diskonteringsräntor, vilket antyder 74 % av diskonteringsräntorna 

är överskattade. I kategori 3 återfinns 20 % (27 diskonteringsräntor) av 

diskonteringsräntorna, vilket antyder att 20 % av diskonteringsräntorna är, 

inom intervallet, rätt uppskattade. Att räntor inom intervallet anses rätt 

uppskattade trots att en felmarginal kan existera, motiveras genom att det 

är svårt att veta de exakta antaganden som ligger till grund för räntorna. 

Detta kan medföra att beräkningarna med CAPM kan ha små brister, men 

genom att använda ett intervall om +/- 150 räntepunkter minimeras risken 

för förekomsten av differenser som kan förklaras av beräkningstekniska fel 

(Carlin och Finch, 2009).  
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I följande figur visas en sammanfattande fördelning av 

diskonteringsräntorna:  

20%
27st

80%
105 st

Sammanfattande fördelning av 
diskonteringsräntor 2005-2012

Innanför intervall 150 räntepunkter

Utanför intervall 150 räntepunkter

 

Figur 4 – Sammanfattande fördelning av diskonteringsräntor 2005-2012. 

Figur 4 antyder att 80 % av de redovisade diskonteringsräntorna i denna 

studie är uppskattade fel. De resterande 20 % är inom intervallet 150 

räntepunkter, och anses därmed uppskattade rätt. Figuren tyder således på 

att 4/5 av räntorna i denna studie är felaktigt uppskattade. Denna andel kan 

jämföras mot Carlin och Finchs (2009) studie där cirka 70 % av räntorna 

var uppskattade fel. Därmed kan en likhet mellan dessa studier ses, 

gällande att många företag uppskattar diskonteringsräntor fel. Att många 

diskonteringsräntor är fel uppskattade stöds även av tabell 14 i 

kapitelavsnitt 4.1.1 Sammanfattande tabell, där det kan ses att 

diskonteringsräntornas differens, i genomsnitt, ligger utanför 

ränteintervallet om +/- 150 räntepunkter. Likheten mellan denna studie och 

Carlin och Finchs (2009) studie antyder att problemet kring felaktiga 

diskonteringsräntor inte behöver skilja sig från land till land eller börs till 

börs, utan detta kan vara ett utbrett problem. Dock ska beaktas att Carlin 

och Finchs (2009) studie endast berörde undersökningsperiod år 2006.  

Vid en anblick av år 2006 i denna studie är andelen diskonteringsräntor 

utanför intervallet 86 %, vilket skiljer sig betydande från Carlin och Finch 

(2009). Detta antyder att både de svenska företagen, noterade på OMX 

Stockholm Large Cap år 2013, och de australiensiska företagen hade en 

markant andel företag som uppskattade diskonteringsräntor fel år 2006. 
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Vidare kan antydas att de svenska företagen, noterade på Large Cap år 

2013, hade en större andel företag utanför intervallet år 2006. Vilket kan 

tolkas som att problematiken kring feluppskattade räntor var större på 

OMX Stockholm Large Cap.  

I Carlin och Finch (2010) upprepade forskarna sin studie. Denna studie 

hade en undersökningsperiod åren 2006-2008 och antydde att ca 58 % av 

diskonteringsräntorna låg utanför intervallet, Carlin och Finch (2010) 

antydde således en förbättring. För att se om företagen noterade på OMX 

Stockholm Large Cap år 2013 haft en liknande förbättring har 

undersökningsperioden delats upp i två tidsperioder, dvs. 2005-2008 och 

2009-2012. Andelen diskonteringsräntor utanför ränteintervallet, om +/-

150 räntepunkter, var ca 78 % för den första tidsperioden och ca 81 % för 

den andra perioden. Detta tyder således på att företagen inte förbättrat sin 

uppskattning av diskonteringsräntan, utan alla år har en någorlunda jämn 

andel diskonteringsräntor utanför intervallet. År 2011 var det år där 

andelen utanför intervallet var högst med 88 %, medan år 2005 var andelen 

som minst med 67 %. Möjliga orsaker till detta har diskuterats i 

kapitelavsnitt 4.1 Diskonteringsräntor.  

Studiens resultat påvisar således att ingen förbättring skett på OMX 

Stockholm Large Cap, likt den förbättring Carlin och Finch antydde på den 

australiensiska börsen. Möjliga faktorer till denna skillnad är att problemet 

kring diskonteringsräntor och dess uppskattning inte är ett ämne som fullt 

ut har diskuterats i Sverige. Vilket styrks av att ingen förbättring skett på 

OMX Stockholm Large Cap, likt den förbättring Carlin och Finch (2010) 

antydde.  I och med att Carlin och Finchs studier har kommenterats, och i 

viss mån kritiserats, har dessa forskare dock lyckats med att skapa en 

diskussion kring ämnet. En diskussion som kan ha medfört den förbättring 

forskarna antydde. Med hjälp av studier liknande denna kan möjligen 

diskussioner kring problemet även uppstå i Sverige, vilket skulle kunna 

medföra en liknande förbättring även på den svenska börsmarknaden.  

Resultatet av jämförelsen och fördelningen av diskonteringsräntorna kan 

sammanfattas genom att 80 % av företagens redovisade 

diskonteringsräntor hamnat utanför intervallet om +/- 150 räntepunkter, 

vilket antyder att dessa uppskattat räntorna felaktigt. 
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Då 30 olika företag, vilket motsvarar cirka 48%
19

 av företagen noterade 

på OMX Stockholm Large CAP år 2013, ingått i denna studie kan studien 

ses som en stark indikator på att företagen på börsen använder sig av 

diskonteringsräntor som skiljer sig mot en teoretisk diskonteringsränta med 

mer än +/- 150 räntepunkter. Studiens resultat tyder således på att 

företagen använder sig av en diskonteringsränta som är felaktig och 

därmed kan påverka nedskrivningstestets utfall. Ett utfall som kan rendera 

i att ett nedskrivningsbehov inte anses föreligga, vilket medför att 

företagets årsresultat blir missvisande.  Resultatet kan i sin tur medföra att 

företags långsiktiga resultatutveckling blir missvisande, vilket kan medföra 

att andra företag exempelvis väljer att starta en långsiktig samverkan eller 

att intressenter tar investeringsbeslut på felaktiga premisser. 

Skillnaderna kan bero på ett flertal olika faktorer, exempelvis kan det 

bero på att de svenska företagsledningarna har bristande kunskap kring 

uppskattningar av diskonteringsräntor, okunskap som medför att räntan blir 

för hög respektive för låg. Resonemanget kan styrkas av Seetharaman et al. 

(2006) som menar att en goodwillnedskrivning inte är lätt, utan att det 

krävs att företagsledningen har grundlig kunskap om materiella- och 

immateriella tillgångars värderingsmetoder och förvärvsanalys. Faktorer 

som bristfälliga redovisningsstandarder kan även det ses som ett möjligt 

motiv, anledningen är att företagsledningen själva ska göra antaganden om 

vilken diskonteringsränta som ska användas (IFRS IAS 36 Nedskrivningar, 

2012). Den sistnämnda faktorn tillsammans med okunskap skulle kunna 

medföra att diskonteringsräntorna blir uppskattade fel. Skulle 

redovisningsstandarderna reglera denna fråga utan att lämna utrymme för 

spekulationer, skulle diskonteringsräntorna med stor sannolikhet 

uppskattas på ett mer tillfredsställande sett.  Detta skulle lösa problemen 

kring att intressenter baserar investeringsbeslut på en felaktig grund.  

Problemen kring felaktigt uppskattade diskonteringsräntor kan, ur 

intressenters ögon, förklaras av att en intressent köper en 

underskattad/överskattad aktie. Motivet är att aktiepriset många gånger 

baseras på företagets resultat och vinstutveckling, då resultatet renderar i 

                                     

19
 30/62= 0,4838≈ 48 % 
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utdelning/ökat eget kapital alternativt båda. (Hansson, 2009) En felaktigt 

uppskattad diskonteringsränta kan påverka utfallet av 

nedskrivningsprövningen, vilket medför att företagens redovisade resultat 

egentligen skulle belastas med en kostnadspost i form av en 

goodwillnedskrivning.  
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5.2 Goodwillintensitet 
I detta delkapitel återfinns en redogörelse för sambandet mellan en 

differerad diskonteringsränta utanför intervallet om +/- 150 räntepunkter 

och en hög goodwillintensitet. Med en hög goodwillintensitet menas en 

goodwillintensitet över 1, eller en intensitet under 0. Kapitlet inleds med en 

presentation av den hypotesprövning som utförts och följs av en 

regressionsanalys. Delkapitlet avslutas med en sammanfattande analys. 

 

5.2.1 Hypotesprövning 
För att testa om det finns ett samband, mellan en ränta som differerar mer 

än +/- 150 räntepunkter och känsligheten för en nedskrivning, har en 

hypotesprövning utförts. En redogörelse för vilken hypotes som testats 

finns i kapitelavsnitt 2.6 Goodwillintensitet. Hypotesprövningen har skett 

med en signifikansnivå på 0,05 (5 %), vilket innebär att sannolikheten för 

att noll-hypotesen förkastas fastän den är sann är 5 %. Denna risk bör vara 

minimal, men är helt omöjlig att totalt eliminera. En vanlig signifikansnivå 

är 5 % och är den nivå som använts i denna prövning. Noll-hypotesen ska 

förkastas om det observerade p-värdet < än signifikansnivån. P-värdet 

kännetecknar sannolikheten att observera ett extremare värde än det som 

observerats i testet givet att noll-hypotesen är sann, p-värdet visar således 

på styrkan i förkastningen av noll-hypotesen. (Körner och Wahlgren, 2006)  

Det bör tilläggas att Volvos och Sandviks goodwillintensitet från år 

2009, om -1,16 respektive -3,21, har testats som 1,16 respektive 3,21. 

Motivet är att intensiteten är större än 1 i vilket fall.  

Utfallet av hypotesprövningen presenteras nedan:                                      
                                              95% Lower 

Variable                   N   Mean  StDev  SE Mean       Bound     T      P 

goodwillintensitet  105  1,986  3,974    0,388            1,343  2,54  0,006 
 

Ur utfallet kan ett p-värde om 0,006 observeras vilket medför att noll-

hypotesen förkastas
20

. Vad gäller den statistiska signifikansen talas ofta om 

olika skalor för p-värdet. Ett p-värde mindre än 1 % men större än 0,1 %, 

                                     

20
 0,006< 0,05 
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vilket p-värdet i detta test är, betecknas som en tvåstjärnig signifikans. En 

tvåstjärnig signifikans indikerar på ett starkt stöd för mothypotesen. 

(Körner och Wahlgren, 2006) 

Statistiskt kan detta tolkas som att de företag där den redovisade 

diskonteringsräntan skiljer sig med mer än +/- 150 räntepunkter från den 

teoretiska, har ett samband med att företagen är känsliga för en 

goodwillnedskrivning. Detta är således statistiskt signifikant, dvs. 

statistiskt säkerställt.  

5.2.2 Regressionsanalys 
Genom en regressionsanalys kan påvisas om det finns ett samband mellan 

en oberoende och en beroende variabel. I detta test har den beroende 

variabeln varit differensen i diskonteringsräntan medan den oberoende 

varit goodwillintensiteten. Vid en regressionsanalys kan vikten läggas vid 

korrelationskoefficienten och determinationskoefficienten. En 

korrelationskoefficient nära 1 eller – 1 påvisar ett starkt linjärt samband, 

medan en korrelation nära 0 anger ett icke existerande linjärt samband. 

Determinationskoefficienten anger hur mycket av variationerna i den 

beroende variabeln ( y-variabeln ) som kan förklaras av variationerna i den 

oberoende variabeln ( x-variabeln). (Körner och Wahlgren, 2006) 

I nedanstående figur presenteras resultatet av regressionsanalysen: 
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                    Figur 5 – Scatterplot med regression. 
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Korrelationskoefficient = 0,253 = mycket svagt linjärt samband. 

Determinationskoefficient = 6,4 % = Endast 6,4 % av variationerna i differensen kan 

förklaras av variationerna i goodwillintensiteten. 

Figur 5 och ovanstående data visar tydligt att inget linjärt samband 

återfinns mellan de diskonteringsräntor där differensen varit större än +/- 

150 räntepunkter och goodwillintensitet. I grafen återfinns dock ett 

extremvärde i form av en goodwillintensitet på 37,41. Denna kan leda till 

att prövningen av det statistiska sambandet kan bli felaktig. För att testa 

om extremvärdet har en påverkan på sambandet genom 

regressionsanalysen, har en ny regressionsanalys gjorts där extremvärdet 

har eliminerats.  

Nedanstående data visar utfallen av den nya regressionsanalysen; 

 

Korrelationskoefficient = 0,238 = mycket svagt linjärt samband. 

Determinationskoefficient = 5,7 % = Endast 5,7 % av variationerna i differensen kan 

förklaras av variationerna i goodwillintensiteten. 

 

Den nya regressionsanalysen påvisar således att en eliminering av 

extremvärdet inte har någon nämnvärd effekt på korrelationskoefficienten 

och determinationskoefficienten. Utan måtten visar fortfarande på ett 

mycket svagt linjärt samband och en oerhört låg förklaringsgrad. I bilaga 3 

återges en figur som påvisar det fortsatt svaga sambandet.  
 

5.2.3 Sammanfattande analys, goodwillintensitet 
Resultatet från regressionsanalysen kan tolkas som att det inte finns ett 

linjärt samband mellan dessa två variabler, och att variationerna i den 

beroende variabeln inte kan förklaras av variationerna i den oberoende. 

Resultatet tyder således på att differensen mellan redovisad- och teoretisk 

diskonteringsränta inte ökar/minskar när goodwillintensiteten 

ökar/minskar, vilket stöds av determinationskoefficienten. Dock ska 

beaktas att detta samband endast tar hänsyn till nivåerna på variablerna, 

vilket innebär att denna graf egentligen inte säger något om att en 
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differerad diskonteringsränta beror på en goodwillintensitet över ett. Det 

enda som kan slås fast genom regressionsanalysen, är att nivån på 

differensen inte har ett statistiskt samband med nivån på 

goodwillintensiteten. Exempelvis kan detta konkretiseras genom att ett 

företag med en differens i diskonteringsräntorna om 3 % inte har en 

goodwillintensitet nära 3.  

Hypotesprövningen visar således på att företagen uttrycker en 

diskonteringsränta som avviker med mer än +/- 150 räntepunkter från en 

teoretisk när företaget är extra känsliga för en goodwillnedskrivning. 

Regressionsanalysen visar dock på att nivån på hur stor differensen inte har 

något samband med hur hög goodwillintensiteten är.  

För att styrka att det finns ett samband med en differerad 

diskonteringsränta och en goodwillintensitet över 1 tillhandahålls följande 

figur: 

49%
51 st51%

54 st

Fördelning av differerade 
diskonteringsräntor > +/- 150 

räntepunkter och goodwillintensitet

Differens > +/- 150
räntepunkter och
goodwillintensitet > 1

Differens > +/- 150 
räntepunkter och 
goodwillintensitet ≤ 1

 

               Figur 6 – Samband mellan differerad diskonteringsränta och goodwillintensitet. 

 

I figur 6 kan tydas att i de fall där den redovisade diskonteringsräntan skiljt 

mer än +/- 150 räntepunkter från den teoretiska har goodwillintensiteten 

varit större än 1 i 49 % av fallen, i 51 % av fallen har intensiteten varit 

mindre eller lika med 1. Detta antyder att i cirka hälften av fallen har 

goodwillintensiteten, dvs. företagens känslighet för en 

goodwillnedskrivning, haft en påverkan på den redovisade 

diskonteringsräntan. Figuren styrker således resultatet från 

hypotesprövningen, dvs. att känsligheten för en nedskrivning har ett 
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samband med en redovisad diskonteringsränta som differerar med mer än 

+ /- 150 räntepunkter från den teoretiska.  

 
5.3 Opportunistiskt beteende 
I inledningskapitlet framgick det att ett av denna studies syften var att se 

om eventuella skillnader mellan företagens redovisade diskonteringsräntor 

och teoretiska kunde förklaras av ett opportunistiskt beteende. I empiri- 

och analysavsnittet framgår det att 80 % av företagens redovisade 

diskonteringsräntor antyds vara felaktigt uppskattade. För att se om detta 

kan kopplas mot ett opportunistiskt beteende har en redogörelse för 

agentteorin och earnings management tillhandahållits läsaren.  

Agentteorin handlar främst om två problem som kan uppstå mellan en 

agent och en principal. Det första problemet handlar om att agenten och 

principalen har olika mål, samtidigt är det kostsamt/svårt för principalen att 

undersöka agentens arbete. Det andra problemet handlar om 

riskfördelningen och uppstår när agenten och principalen ser risken ur 

olika perspektiv. (Eisenhardt, 1989) I denna studie kan agenten ses som 

företagsledningen, medan principalen kan ses som företagets aktieägare 

och potentiella investerare.  

Att agera opportunistiskt innebär att en parts agerande skiljer sig från ett 

uttalat gemensamt mål, vilket kan medföra att parten exempelvis fuskar 

eller manipulerar information. Detta beteende kan kopplas ihop till 

agentteorin där det kan antas att agenten arbetar för egen vinning och 

därmed ser målet ur sitt perspektiv. I studien där agenten kan ses som 

företagsledningen kan denna agera opportunistiskt genom att justera 

diskonteringsräntan genom manipulation, vilket i sin tur kan medföra att 

inget nedskrivningsbehov anses föreligga. Agentens handling motiveras av 

de krav, om lönsamhet och vinstutveckling, som principalen ställer. Om 

företagsledningen inte uppvisar resultat som tillfredsställer investerarna 

och ägarna, finns en risk för att företagsledningen får lämna sitt jobb. Detta 

genom att företagsledande personer inte omfattas av lagen om 

anställningsskydd (LAS, SFS 1982:80, 1§), och därmed kan avskedas om 

de inte tillfredsställer uppdragsgivaren. Ur detta resonemang kan således 
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företagsledningen agera opportunistiskt genom att manipulera 

diskonteringsräntan och därigenom behålla sitt jobb. 

 Problematiken ligger i att agenten och principalen i detta fall har olika 

mål. Företagsledningen (agenten) vill behålla sitt jobb, medan investerarna 

och ägarna (principalen) vill ha ett lönsamt företag, vilket medför att 

agenten agerar opportunistiskt för egen vinning. Ett beteende som skiljer 

sig från det, förmodade, målet om ett lönsamt företag.  

Opportunistiskt beteende kan vidare förklaras av begreppet moral 

hazard som innebär att det finns problem kring uppföljandet och 

informationen kring agentens arbete (Nilsson et al., 2009). Detta kan även 

kopplas till agentteorins första problem, dvs. principalens 

svårighet/kostnad för att följa upp agentens arbete. I sådana situationer kan 

principalen försöka styra agenten genom ett resultatbaserat bonusprogram, 

genom vilket agenten ska motiveras till att utföra sitt arbete och skapa ett 

lönsamt företag (Nilsson et al., 2009). 

Problemen med bonusprogrammet ligger i att agenten då kan använda 

earnings management, vilket kan definieras genom att företagsledningar 

aktivt manipulerar ett resultat för att nå ett förutbestämt mål (Bao och Bao, 

2004: Comiskey och Mulford, 2002). Detta kan kopplas till agentteorins 

två problem, dvs. olikartade mål och olikartat riskperspektiv. Anledningen 

är att agenten riskerar att inte erhålla sin bonus, eller erhålla en låg sådan, 

genom att inte nå resultatet. Principalen riskerar att resultatet blir 

missvisande, vilket om det upptäcks kan minska företagets anseende och 

därmed företagets aktiekurs samtidigt som potentiella investerare kan ta ett 

felaktigt investeringsbeslut.  

Aktiekursen kan påverkas då värderingen av denna kan påverkas av 

massmedias inställning till företaget och dess marknad (Hansson, 2009). 

Det sistnämnda kan vidare medföra att företag undviker att samverka med 

företaget. Anledningen är att företaget kan komma att ses som opålitligt, 

vilket kan avskräcka andra företag. Detta medför att resultatutvecklingen 

avstannar och kan bli negativ, vilket i sin tur påverkar aktiekursen negativt. 

Potentiella investerare kan ta felaktiga investeringsbeslut då resultatet blir 

missvisande. Anledningen är att företaget kan ge en fasad av ett välmående 

företag, en fasad som inte stämmer överens med verkligheten.  
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Att agenten och principalen har olika uppfattningar om risken, medför 

att målet blir olikartad. Företagsledningens (agentens) mål blir att erhålla 

en maximal bonus, medan aktieägarnas och investerarnas (principalens) 

mål blir att erhålla ett rättvisande resultat. Genom att dessa har olika syn på 

risk och mål kan agenten agera opportunistiskt, genom manipulation av 

resultatet, för att uppnå sitt mål. Manipulationen sker som ovan genom att 

manipulera diskonteringsräntan vilket kan medföra att denna inte ger 

upphov till en resultatnegativ goodwillnedskrivning.  Healy (1985) 

refererad i Jiraporn et al.(2008) fann bevis om att företagsledningars 

manipulation av resultatet tenderade att minska när bonusen når sitt 

maximitak. Healys (1985) resultat styrker såvida resonemanget om att 

företagsledningar manipulerar resultatet för att erhålla en hög bonus. En 

annan forskare som styrker detta resonemang är Weber (2006). Han menar 

att företagsledningens beslut blir ekonomiskt viktiga, vilket påverkar 

sannolikheten för en nedskrivning av goodwill. Webers resonemang om att 

företagsledningsens beslut blir ekonomiskt viktiga kan appliceras på både 

företagsledningens och ägarnas perspektiv. Anledningen är att 

företagsledningens beslut blir ekonomiskt viktigt för företagsledningen, då 

en eventuell nedskrivning skulle påverka det underlag som dess bonus 

grundas på. Företagsledningens beslut om diskonteringsräntan kan således 

få positiva/negativa effekter på den bonus som erhålls, vilket gör att 

beslutet blir ekonomiskt viktigt. Ur ägarnas och investerarnas perspektiv 

blir företagsledningens beslut ekonomiskt viktigt då ett felaktigt resultat 

kan påverka företagets anseende och därmed dess aktiekurs, vilket gör att 

värdet av företaget minskar. Cathley, et al. (2010) och Watts och 

Zimmerman (1983) styrker detta resonemang då de ansåg att effekten, när 

ledningen och aktieägarna har olika preferenser, kan vara att ledningen 

agerar opportunistiskt. Ett beteende som kan påverka företagets totala 

produkt och således dess värde. (Cathley, et al., 2010 och Watts och 

Zimmerman, 1983)  

Tidigare studier, se t.ex. Pajunen och Saastamoinen (2012), har kommit 

fram till att en nedskrivning av goodwill ofta är sammankopplad med ett 

VD byte. De har således funnit incitament att när en ny VD inträder, ökas 

sannolikheten att goodwill skrivs ner. Forskarna antyder således på att 
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ledningens beslut spelar en stor roll i nedskrivningsprövningen av 

goodwill. Det hade varit intressant att testa denna hypotes, dock är antalet 

nedskrivningar i urvalet endast 20, vilket är för litet för att ge ett talande 

resultat. I bilaga 4 återges de nedskrivningar som gjorts, och av dessa kan 

ses att endast 4 av 20 nedskrivningar har skett när en ny VD har tillträtt. 

Nedskrivningarna som gjorts i denna studie tyder således inte på att ett 

byte av VD:n har någon nämnvärd effekt på sannolikheten för en 

goodwillnedskrivning. Dock ska beaktas att urvalet är litet, vilket medför 

att ingen direkt slutsats av ovanstående kan göras.   

Carlin och Finch (2009) och (2010) har vid sitt identifierade av 

skillnader mellan den redovisade diskonteringsräntan och den teoretiska, 

benämnt skillnaden som ett resultat av ett opportunistiskt beteende. Vid en 

applicering av detta tillvägagångssätt, ska 80 % av urvalet i denna studie 

anses agera opportunistiskt. En giltig slutsats om att dessa agerar 

opportunistiskt är dock svår att göra, då denna andel kan, som tidigare 

diskuterats, bero på ett flertal faktorer såsom exempelvis okunskap hos 

företagsledningen.  Dock finns indikationer, med statistisk signifikans, på 

att goodwillens betydelse för resultatet påverkar den redovisade 

diskonteringsräntan. Detta då 49 % av urvalet utanför intervallet om +/- 

150 räntepunkter uppvisade en goodwillintensitet på över 1 eller mindre än 

0, och att hypotesprövningen förkastade att det inte fanns någon påverkan.  

Studien tyder således på att 80 % av urvalet haft en redovisat 

diskonteringsränta som skiljer sig mer än +/- 150 räntepunkter från en 

teoretisk, och att goodwillintensiteten har en påverkan på 

diskonteringsräntan. Detta tillsammans med analysen av agentteorin, 

earnings management och dess koppling till opportunistiskt beteende, ger 

indikationer på att vissa företag noterade på OMX Stockholm Large Cap år 

2013 har agerat opportunistiskt under perioden 2005-2012.  
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6 Slutsatser  
Kapitlet inleds med en presentation av studiens slutsatser, och följs av förslag till 

vidare forskning.  

6.1 Slutsatser 
I detta delkapitel presenteras studiens slutsatser. Dessa utgår från de 

problemformuleringar och syften som presenterats i kapitelavsnitten 1.2 

Problemdiskussion och 1.3 Syfte. 

 

6.1.1 Skiljer sig företagens redovisade räntor mot externa 
uppskattningar? 
I studien har funnits att en stor majoritet av företagen på OMX Stockholm 

Large Cap år 2013 har redovisat diskonteringsräntor under åren 2005-2012 

som skiljer sig från egenberäknade teoretiska diskonteringsräntor. Genom 

att använda de antaganden som redovisats för i metoden, har de teoretiska 

diskonteringsräntorna skiljt sig från de diskonteringsräntor företagen själva 

redovisat. Resultatet kan jämföras med Carlin och Finchs (2009 och 2010) 

studier där forskarna fann att en majoritet av australiensiska företags 

redovisade diskonteringsräntor avvek från räntor de själva beräknade. 

Problemet med att en majoritet av de teoretiska räntorna avviker från den 

ränta företagen själva redovisat kan styrkas av Lonergan (2009) som menar 

att beräknandet av återvinningsvärdet skiljer sig i praktiken och teorin. 

Vilket kan styrka skillnaderna då företag oftast använder nyttjandevärdet, 

där en diskonteringsränta behövs, när återvinningsvärdet för goodwill ska 

beräknas. Skillnaderna påvisar vidare problemen kring subjektiviteten i de 

antaganden företagsledningar ska göra när de utför en 

nedskrivningsprövning. Ett problem som leder till att företagens resultat 

blir missvisande i och med att en kostnadspost i form av en 

goodwillnedskrivning kan undvikas. Ett undvikande som medför att 

årsredovisningarna inte speglar företagens ställning och resultat, och 

därmed årsredovisningarnas tillförlitlighet. Vilket medför att intressenter 

kan ta investeringsbeslut på felaktiga grunder. Intressenter kan luras till att 
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investera i ett företag som upprätthåller en välmående fasad, en fasad som 

inte stämmer överens med företagets verkliga situation.  

Problemet kan även röra samverkan mellan företag, t e x när ett företag 

vill ha en ny leverantör. Då kan företaget som levererar titta på företagets 

soliditet för att avgöra dess betalningsförmåga på lång sikt 

(Nationalencyklopedin 3, www, u.å.). Om ett företag påvisar en felaktig 

vinst blir även företagets soliditet felaktig, då soliditeten påverkas av 

vinster.  

Slutsatsen kan ses som generell för studiens urval, men då cirka 50 % av 

företagen på OMX Stockholm Large Cap har ingått i denna studie kan 

resultatet även ses som en stark indikator på att företagen på börsen 

använder diskonteringsräntor som avviker från teoretiska räntor. 

6.1.2 Kan skillnaderna förklaras av företagens känslighet 
för en nedskrivning? 
Studien har funnit resultat som tyder på att en differens, mellan den 

redovisade räntan och den teoretiska, med mer än +/- 150 räntepunkter har 

ett samband med företagens känslighet för en nedskrivning. Sannolikheten 

att företagen uttrycker en ränta som skiljer sig, med mer än +/- 150 

räntepunkter, från den teoretiska är således större när företagen är extra 

känsliga för en nedskrivning.  

Även här är subjektiviteten i redovisningsstandarderna ett problem, 

företag kan således anpassa sin diskonteringsränta utifrån hur känsligt dess 

resultat är för ytterligare en kostnadspost. Detta medför, likt kapitelavsnitt 

6.1.1 Skiljer sig företagens redovisade räntor mot externa uppskattningar, 

att årsredovisningarna inte blir tillförlitliga, vilket kan medföra ett stort 

problem för intressenterna.   

 

 

 
 

http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod
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6.1.3 Kan skillnaderna förklaras av opportunistiskt 
beteende?  
Carlin och Finch (2009) och (2010) ansåg att de företag som hamnat 

utanför intervallet, agerat opportunistiskt. I denna studie har dock inte den 

slutsatsen dragits då differenserna kan bero på ett flertal faktorer, t e x 

okunskap hos företagsledningen. Studien tyder dock på att vissa företag på 

OMX Stockholm Large Cap 2013 agerar opportunistiskt vid 

uppskattningar av diskonteringsräntor. Antydan hänförs från att 

hypotesprövningen, statistiskt signifikant, påvisar att de differerade 

diskonteringsräntorna har ett samband med en hög goodwillintensitet. 

Detta tillsammans med agentteorin, earnings management och dess 

koppling till opportunistiskt beteende tyder på att vissa företag på börsen 

agerar opportunistiskt. Det opportunistiska beteendet kan förklaras av att 

företagsledningar maximerar sin egen nytta på bekostnad av 

intressenternas nytta. Studien tyder således på vissa företags 

företagsledningar manipulerar resultaten genom en manipulation av 

diskonteringsräntan. En handling som kan öka vinningen i form av 

exempelvis en bonus eller att dessa får behålla sitt jobb. Problemet ligger i 

att företagens aktieägare och potentiella investerare kan ta beslut på 

felaktiga premisser och att värderingen av företaget kan påverkas.  

 

6.1.4 Övergripande slutsats 
I denna studie har problemet kring subjektiviteten vid 

nedskrivningsprövningar av goodwill uppmärksammats. Studiens resultat 

tyder på att företagsledningar använder det spelutrymme som 

redovisningsstandarderna tillåter vad gäller de antaganden som ska göras 

vid prövningen. En bedömning som blir viktig både för företagets resultat 

men även för företagets värdering i form av aktiepris. Två faktorer som i 

sin tur kan ha en stor påverkan på företagens intressenter. Studien har även 

visat på att det finns stora skillnader mellan den diskonteringsränta som 

företagen redovisat och en teoretisk ränta. Att vissa räntor skiljer oerhört 

mycket uppmärksammar den svårighet det är för externa intressenter att 

veta vilka antaganden som ligger bakom nedskrivningsprövningen. 
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Läsaren bör därför observera att resultatet från denna studie är en 

produkt av de antaganden och val av modell som använts i denna studie. 

Att företagen har ett stort spelutrymme gällande hur de ska uppskatta en 

diskonteringsränta ger dessa möjligheten att välja en ränta som främst 

uppfyller dess egna behov, vilket medför att målet med en redovisning till 

verkligt värde inte uppfylls.  Detta är något som styrks av Holthausen och 

Watts (2001) refererad i Jarva (2009) som menar att problemet, vid 

redovisning till verkligt värde, är att partiska och felaktiga värderingar som 

är svårkontrollerade kan uppstå. Forskarna menar att sådana värderingar 

äventyrar intressenternas användning av redovisningarna (Holthausen och 

Watts, 2001 refererad i Jarva, 2009). Med andra ord uppfylls inte IASB:s  

mål om tillförlitlighet, dvs.;  

”För att vara användbar måste information vara tillförlitlig. Information är tillförlitlig om 

den inte innehåller väsentliga felaktigheter och inte är vinklad. Användarna måste kunna 

förlita sig på att informationen på ett korrekt sätt utvisar antingen vad som görs gällande 

att den utvisar eller vad som rimligen kan antas att den utvisar.” (IFRS Föreställningsram 

för utformning av finansiella rapporter p.31, 2012) 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Då denna studie endast berört OMX Stockholm Large Cap skulle det vara 

intressant att se hur resultatet från denna studie skiljer sig mot exempelvis 

Mid Cap och Small Cap. Det skulle vara intressant att se om företagens 

storlek har någon inverkan på vilken diskonteringsränta dessa väljer. 

Vidare är det intressant att undersöka om en beräkning av 

diskonteringsräntor med användande av WACC som modell, skulle 

föranleda ett annat resultat.  

En kvalitativ studie kring hur företag uppskattar diskonteringsräntor för 

olika kassagenererande enheter, skulle vara intressant att studera. Det 

skulle vara intressant då varje kassagenererande enhet ska nedskrivnings- 

prövas var för sig, vilket medför att det skulle vara intressant att se hur 

företagen behandlar de olika enheterna och hur de behandlar t e x risken i 

varje specifik kassagenererande enhet. 
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Till sist skulle det vara intressant att fortsätta på denna studie. En 

fortsättning skulle kunna vara att studera de andra antaganden företagen 

ska göra vid en nedskrivningsprövning, dvs. om tillväxttakten och 

kassaflödet. Det skulle vara intressant att se om företagen tenderar till att 

använda spelutrymmet och agera opportunistiskt vid dessa antaganden, likt 

företagen tenderar att göra vid antagandet om diskonteringsräntan.  
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 Bilagor 

  

Bilaga 1- Betavärden 

 Här nedan presenteras företagens betavärden 

 

 

 

2005 

 

Företag 

Leveraged Beta Unleveraged 

 Beta 

                                

2006 

 

Företag 

Leveraged 

Beta 

Unleveraged 

Beta 

Alfa Laval 0,99 0,43 Alfa Laval 0,99 0,44 

Assa 

Abloy 

0,97 0,49 Atlas 

Copco 

1,19 0,8 

Atlas 

Copco 

1,19 0,65 Axfood 0,34 0,16 

Axfood 0,34 0,16 Boliden 1,94 1,31 

Hakon 

Invest 

0,83 0,8 Ericsson 0,63 0,4 

Latour 1,25 1,02 Hakon 

invest 

0,83 0,8 

Lundberg-

företagen 

0,88 0,57 Latour 1,25 1,04 

Meda 0,12 0,05 Lundberg-

företagen 

0,88 0,59 

MTG 1,59 1 Meda 0,12 0,06 

PEAB 1,17 0,36 PEAB 1,17 0,3 

Ratos 1,41 0,84 Sandvik 1,62 0,8 

Sandvik 1,62 0,8 Scania             1,3  0,48 

Swedish 

Match 

0,24 0,09 Swedish 

Match 

0,24 0,05 

Trelleborg 2,02 0,98 Volvo 1,85 0,77 

Volvo 1,85 0,72    
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2007 

 

Företag 

Leveraged 

Bete 

Unleveraged 

Beta 

2008 

 

Företag 

Leveraged 

Beta 

Unleveraged 

Beta 

Alfa Laval 0,99 0,41 Alfa Laval 0,99 0,44 

Atlas Copco 1,19 0,39 Astra Zeneca 0,03 0,01 

Axfood 0,34 0,14 Atlas Copco 1,19 0,46 

Boliden 1,94 1,08 Axfood 0,34 0,13 

Ericsson 0,63 0,4 Boliden 1,94 1,19 

Getinge 0,55 0,2 Ericsson 0,63 0,36 

Handelsbanken 1,22 0,07 Getinge 0,55 0,22 

Latour 1,25 1 Meda 0,12 0,05 

Lundberg-

företagen 

0,88 0,59 Handelsbanken 1,22 0,06 

Meda 0,12 0,05 PEAB 1,17 0,37 

PEAB 1,17 0,35 Sandvik 1,62 0,7 

Sandvik 1,62 0,69 Scania 1,3 0,33 

Scania 1,3 0,44 Seco tools 1,62 0,79 

Swedish match 0,24 0,01 SSAB 1,62 0,95 

Volvo 1,85 0,6 Volvo 1,85 0,54 

2009 

 

Företag 

 

Leveraged 

Beta 

 

Unleveraged 

Beta 

2010 

 

Företag 

 

Leveraged 

Beta 

 

Unleveraged            

Beta 

Alfa Laval 0,99 0,54 Alfa Laval 0,99 0,57 

Astra Zeneca 0,03 0,01 Astra Zeneca 0,03 0,01 

Atlas Copco 1,19 0,54 Atlas Copco 1,19 0,58 

Axfood 0,34 0,15 Axfood 0,34 0,16 

Boliden 1,94 1,09 Boliden 1,94 1,19 

Ericsson 0,63 0,38 Ericsson 0,63 0,38 

Getinge 0,55 0,22 Getinge 0,55 0,25 

Hakon Invest 0,83 0,77 Hakon Invest 0,83 0,74 

Handelsbanken 1,22 0,06 Handelsbanken 1,22 0,07 

HM 0,53 0,42 HM 0,53 0,42 

Lundin 

Petroleum 

1,02 0,51 Husqvarna 1,45 0,73 

Meda 0,12 0,06 Lundbergföretagen 0,88 0,59 

NCC 1,02 0,33 NCC 1,02 0,33 

Sandvik 1,62 0,64 Sandvik 1,62 0,73 

Scania 1,3 0,39 Scania 1,3 0,49 

SEB 1,64 0,09 SEB 1,64 0,1 

Seco tools 1,62 0,79 Seco tools 1,62 0,92 

SSAB 1,62 0,95 SSAB 1,62 0,92 

Volvo 1,85 0,47 Volvo 1,85 0,54 
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2011 

 

Företag 

Leveraged 

Beta 

Unleveraged 

 Beta 

2012 

 

Företag 

Leveraged 

Beta 

Unleveraged 

Beta 

Alfa Laval 0,99 0,51 Alfa Laval 0,99 0,51 

Astra Zeneca 0,03 0,02 Astra Zeneca 0,03 0,02 

Atlas Copco 1,19 0,55 Atlas Copco 1,19 0,61 

Axfood 0,34 0,16 Axfood 0,34 0,16 

Boliden 1,94 1,23 Boliden 1,94 1,26 

Ericsson 0,63 0,37 Ericsson 0,63 0,36 

Getinge 0,55 0,23 Getinge 0,55 0,23 

Handelsbanken 1,22 0,06 Handelsbanken 1,22 0,07 

HM 0,53 0,42 HM 0,53 0,42 

Husqvarna 1,45 0,73 Husqvarna 1,45 0,71 

MTG 1,59 0,73 Kinnevik 1,02 0,97 

NCC 1,02 0,32 MTG 1,59 0,82 

NIBE Industries 0,72 0,33 NCC 1,02 0,3 

Sandvik 1,62 0,67 PEAB 1,17 0,36 

Scania 1,3 0,5 Sandvik 1,62 0,68 

SSAB 1,62 0,91 Scania 1,3 0,49 

Volvo 1,85 0,56 SSAB 1,62 0,92 

   Volvo           1,85 0,59 
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Bilaga 2 – Goodwillintensitet 

Här nedan presenteras de data som legat till grund för 

beräkningen av företagens goodwillintensitet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2005 (Mkr) 

 

Företag 

Goodwillpost 

 

 

Resultat före 

skatt 

 

2006 

 

Företag 

Goodwillpost Resultat 

före skatt 

Alfa Laval 3530,6 1099 Alfa Laval 3706,3 2375,3 

Assa Abloy 15716 3556 Atlas 

Copco 

2571 8695 

Atlas Copco 9250 9300 Axfood 1131 1183 

Axfood 1131 1026 Boliden 3049 8313 

Hakon 

Invest 

62 942 Ericsson 6824 35993 

Latour 143 792 Hakon 

Invest 

101 1104 

Lundberg-

företagen 

672 5175 Latour 529 1232 

Meda 5 297,2 141,6 Lundberg-

företagen 

643 7771 

MTG 1 814,1 1 566,9 Meda 5 082,4 1 190,5 

PEAB 381 824 PEAB 513 1411 

Ratos 5772 2601 Sandvik 5156 11113 

Sandvik 4921 8819 Scania 1041 8583 

Swedish 

Match 

2865 2696 Swedish 

Match 

1991 3167 

Trelleborg 7717 1567 Volvo 8849 20299 

Volvo 11072 18014    
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2007 (Mkr) 

 

Företag 

Goodwillpost Resultat 

före skatt 

2008 

 

Företag 

Goodwillpost Resultat 

före skatt 

Alfa Laval 4459 4557 Alfa Laval 5383 5341 

Atlas Copco 7902 10534 Astra Zeneca 76760,476 67486,094 

Axfood 1182 1086 Atlas Copco 8399 13112 

Boliden 3173 5196 Axfood 1536 1011 

Ericsson 22826 30729 Boliden 3303 723 

Getinge 8128 1775 Ericsson 24877 17226 

Handelsbanken 6032 14732 Getinge 11319 2126 

Latour 660 1034 Meda 14256 1418 

Lundberg-

företagen 

86 7426 Handelsbanken 6499 15326 

Meda 11584 1162 PEAB 1781 1014 

PEAB 335 1099 Sandvik 9831 10577 

Sandvik 8933 12997 Scania 1307 11978 

Scania 1221 11906 Seco tools 243 1246 

Swedish match 2799 2662 SSAB 21105 8953 

Volvo 19969 21557 Volvo 24813 14010 

2009 (Mkr) 

 

Företag 

Goodwillpost Resultat 

före skatt 

2010 

 

Företag 

Goodwillpost Resultat 

före 

skatt 

Alfa Laval 6143 3760 Alfa Laval 5952 4364 

Astra Zeneca 70840,8404 77417,0252 Astra Zeneca 66640,1081 74106,8247 

Atlas Copco 8254 8271 Atlas Copco 8769 13495 

Axfood 1539 1082 Axfood 1567 1172 

Boliden 3328 3377 Boliden 3084 5331 

Ericsson 27375 6243 Ericsson 27151 15783 

Getinge 14183 2634 Getinge 13209 3116 

Hakon Invest 712 671 Hakon Invest 431 378 

Handelsbanken 6759 13727 Handelsbanken 6371 14770 

HM 424 22103 HM 64 25008 

Lundin 

Petroleum 

4,795 3376,464 Husqvarna 5995 2051 

Meda 13260 2284 Lundbergföretagen 83 5521 

NCC 1750 1694 NCC 1613 2008 

Sandvik 11135 -3472 Sandvik 10334 9412 

Scania 1296 1602 Scania 1167 12533 

SEB 10829 3372 SEB 10491 11105 

Seco tools 227 223 Seco tools 241 1024 

SSAB 19701 -2061 SSAB 18643 682 

Volvo 23827 -20537 Volvo 22936 15514 
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2011 (Mkr) 

 

Företag 

Goodwillpost Resultat 

före skatt 

2012 

 

Företag 

Goodwillpost Resultat 

före 

skatt 

Alfa Laval 9543 4676 Alfa Laval 9792 4505 

Astra Zeneca 68097,11 85394,135 Astra Zeneca 67090,6236 52314,1476 

Atlas Copco 9952 17276 Atlas Copco 10180 18538 

Axfood 1613 1214 Axfood 1759 1154 

Boliden 3075 4560 Boliden 3044 3892 

Ericsson 27438 18121 Ericsson 30404 10182 

Getinge 16806 3444 Getinge 17049 3436 

Handelsbanken 6352 16536 Handelsbanken 6273 17564 

HM 64 20942 HM 64 22285 

Husqvarna 6029 1147 Husqvarna 5733 1169 

MTG 2447 727 Kinnevik 594 2935 

NCC 1607 1808 MTG 2866 2034 

NIBE 

Industries 

4 072,2 941,2 NCC 1827 2263 

Sandvik 9034 8179 PEAB 1733 813 

Scania 1144 12612 Sandvik 8685 11516 

SSAB 18911 1998 Scania 1082 8281 

Volvo 23889 24929 SSAB 17882 -693 

   Volvo 23338 15355 
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Bilaga 3 – Regressionsanalys 2 

Här nedan presenteras den figur som kapitelavsnitt 5.2.2 

Regressionsanalys hänvisar till. 
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Bilaga 4 – Nedskrivningar 

Här nedan presenteras de nedskrivningar som gjorts under 

perioden 2005-2012. 
 

 

* Nedskrivningar som gjorts vid tillträdande av ny VD.  

 

Företag (Mkr) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Peab 30 39      59* 

Axfood 51*        

MTG 18,0      2441  

Swedish Match 57        

Latour 1        

Sandvik  34   154  1240  

Lundberg- 

Företagen 

  569      

Scania    13     

Handelsbanken    12     

Atlas Copco     16*    

SEB     2969    

Lundin 

Petroleum 

    847,196    

Hakon Invest      284   

NCC       32*  

Kinnevik        22 


