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Sammanfattning 

Titel: Nedskrivningsprövning av goodwill 

Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi: Redovisning 

Författare: Per Lindholm och Henriette Sletbak 

Handledare: Arne Fagerström 

Datum: 2014 - juni 

 

Syfte: Studien syftar till att jämföra en teoretiskt framräknad 

diskonteringsränta och företagens egna diskonteringsränta, 

och en eventuell skillnad mellan dessa diskonteringsräntor. 

Ett antal förklaringsvariabler kommer undersökas för att se 

om dessa kan förklara en eventuell differens.  

  

Metod: I studien har en kvantitativ undersökningsmetod använts där 

redovisningsmässiga siffror har hämtas in samt studerats 

med hjälp av CAPM-modellen. 

 

Analys och Slutsats: Analysen fastställer att det förekommer en skillnad mellan 

redovisad och teoretisk diskonteringsränta. Studiens slutsats 

är att det som är mest bidragande till de kraftiga skillnaderna 

mellan diskonteringsräntorna är utformningen av IAS 36. 

Detta beror till största del på att värderingen av goodwill 

baseras på osäkra antaganden och bedömningar.   

 

Förslag till vidare Förslag till vidare forskning är att göra en liknande studie 

forskning:  men över en längre tidsperiod eller undersöka andra faktorer                    

   i nedskrivningsprövningen än diskonteringsräntan. Ett annat 

  intressant område att undersöka är hur revisorer förhåller sig  

  till nedskrivningsprövningen.  

 

Nyckelord: Goodwill, opportunistiskt beteende, diskonteringsränta, 

CAPM, VD-byte, nedskrivningsprövning, earnings 

management, big bath, skuldsättningsgrad och IAS 36. 
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1.Inledning 

 

I det inledande kapitlet kommer en bakgrundsbeskrivelse till det undersökta ämnet att 

presenteras. Vidare kommer en problemdiskussion som mynnar ut i de forskningsfrågor 

och syfte som studien bygger på att redovisas. Slutligen ges en redogörelse för studiens 

avgränsning och disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Sedan 2005 har IFRS varit den obligatoriska redovisningsstandarden (Whittington 

2005), och eftersom att standarden är principbaserad så ställs det krav på användarens 

bedömningar och tolkningar (Hodgdon m.fl. 2011). Syftet med denna standard är att ge 

investerare tillräckligt med information så att de kan göra en välgrundad bedömning av 

bolaget. För att uppnå detta syfte är det viktigt att företagen är transparenta, då det sätts 

stora krav på transparens om bedömningar är subjektiva. Det har framkommit efter 

granskning av årsredovisningar, som utförs varje år av Stockholmsbörsen på ett antal 

företag, att kritik ofta riktas mot IAS 36 ”Nedskrivningar”. IAS 36 behandlar bland 

annat hur nedskrivningen av goodwillposten ska prövas och hur den ska värderas. 

(Lennartsson 2011)  

 

Goodwill är en immateriell tillgång som kan uppstå dels genom internt upparbetad 

goodwill eller genom förvärv (koncernmässig goodwill). Tidigare skrevs 

goodwillposten av årligen under den tid som framtida vinster förväntades uppkomma. 

Med de nya reglerna i IFRS 3 ska inte längre goodwill årligen skrivas av utan numera 

ska företaget göra en årlig nedskrivningsprövning. Om goodwillvärdet anses ha minskat 

efter att prövningen gjorts måste en nedskrivning ske som då återspeglas i 

resultaträkningen som en kostnad (Lönnqvist, 2009). Genom åren har goodwillposten 

samlat på sig ett rykte om att vara bland annat opålitlig och diffus definierad men trots 

detta har den det senaste århundradet gått från att nästan ignoreras till att nu vara en fast 

beståndsdel av balansräkningen (Giuliani och Brännström 2011).  Flera förändringar av 

goodwillposten har gjorts genom åren för att bemöta den kritik goodwillposten har fått 

utstå (Carlin och Finch 2009). Inte heller den senaste förändringen som trädde i kraft 

2005 har minskat den kritik som riktas mot goodwill och värderingen av dem. Numera 

riktas kritiken av goodwill mot att värderingen av den baseras på antaganden och 

uppskattningar från företagsledningens sida.  
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När ett företag använder sig av IFRS krävs det att företagets redovisning ger en 

rättvisande bild av hur företagets ekonomiska situation ser ut (Marton m.fl. 2013). Men 

om redovisningen ger en rättvisande bild har ofta diskuterats, delvis på grund av de 

många företagsskandaler som uppdagats. Den kanske mest omtalade skandalen, som de 

flesta har kännedom om, är Enron-fallet, som ledde till att det amerikanska företaget 

gick i konkurs under 2001. Vid dessa skandaler har antigen enskilda personer eller 

företagsledningen satt upp en fasad för att kunna dölja verkligheten, där företaget varit 

konkursmässiga. (Ravenscroft och Williams 2005).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Som tidigare nämnts har IASB som målsättning att ge användare av finansiella 

rapporter ett bättre beslutsunderlag. Denna målsättning ska uppfyllas genom att öka 

redovisningens relevans och tillförlitlighet. IASB menar att detta på bästa sätt uppnås 

om redovisningen görs till verkligt värde eftersom att det bättre reflekterar ett företags 

tillgångar och skulder. När det gäller goodwillposten och nedskrivningsprövningen av 

den är det med andra ord IASB:s metod för att den ska värderas till verkligt värde 

(IASB 2008). Enligt IASB är verkligt värde det belopp som en tillgång kan överlåtas för 

eller en skuld kan lösas för, mellan villiga och välinformerade parter. Problem uppstår 

då situationer uppkommer där det är svårt att fastställa ett verkligt värde. Inte blir det 

bättre av att bedömningar av verkligt värde ofta baseras på subjektiva antaganden 

(Wines m.fl. 2007). 

 

Mycket diskussion har förts kring just nedskrivningsprövningen av goodwill och de 

tydliga element av subjektivitet och bedömning som den präglas av. Företagsledningen 

hamnar därför i en avgörande roll vid beslutandet om ett företag ska skriva ned eller 

inte, vilken storlek en eventuell nedskrivning ska ha samt vid vilken tidpunkt som 

nedskrivningen ska utföras. Då mer subjektivitet kännetecknar värderingen av goodwill 

än andra tillgångsposter leder det till att ledningen kan påverka nedskrivningen i större 

utsträckning än vad gäller nedskrivningen av andra tillgångar. Detta beror på att de 

beräkningar som görs på tillväxttakt, kassaflöden och diskonteringsränta, variabler som 

används vid en nedskrivningsprövning, ofta kan upplevas som osäkra och grundade på 

överskattade förhoppningar om framtiden (Beatty och Weber 2006).  
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Ta beräkningen av framtida kassaflöden som exempel. Beräkningen ska baseras på de 

bästa bedömningar som företagsledningen kan göra och dessa bedömningar ska gälla de 

ekonomiska omständigheter som för tillfället råder för tillgången i fråga (Marton m.fl. 

2013). En liknande bild målas även upp om fokus skiftas till diskonteringsräntan. 

Räntan ska grunda sig på marknadsdata och sker vanligtvis genom att titta på 

avkastningskravet på likartade tillgångar (Marton m.fl. 2013). Då goodwill är en 

immateriell tillgång finns ingen aktiv marknad som referenspunkt och en annan 

uppskattningsmetod måste väljas. I IAS 36 ges förslag till vilken diskonteringsränta 

företag ska använda sig av. Det står även att finna att olika risker, som exempelvis 

valutarisk och landsrisk ska beaktas. Detta kan dock inte sägas vara mer än riktlinjer 

och hjälpmedel för företagen och ger i slutändan företagsledningen ett stort 

manöverutrymme att sätta sin diskonteringsränta. Riktlinjerna som ges är ofta även för 

subjektiva, och skapar flera möjligheter för företagen att göra egna tolkningar och 

bedömningar till hur nedskrivningsprövningen ska gå till (Massoud och Raiborn 2003). 

Denna handlingsfrihet som IAS 36 möjliggör kan mycket väl användas på ett 

opportunistiskt sätt av företagen för att undvika eller tidsbestämma när en kostnad för 

en nedskrivning ska ske, vilket i sin tur skadar redovisningens transparens och 

jämförbarhet (Carlin och Finch 2010). Även användarna av redovisningen får ett svårare 

jobb att förstå och använda informationen och därför kan den inte anses vara 

tillfredställande nog så länge som företagsledningen har lätt för att manipulera 

redovisningsinformationen (Seetharaman m.fl. 2005). Sammantaget är det svårt att 

komma ifrån att de diskonterade framtida kassaflödena som företagen grundar sin 

nedskrivningsprövning av goodwill på är baserade på en stor mängd subjektiva 

bedömningar och antaganden från företagsledningen.  

 

Enligt Carlin och Finch (2009) finns en tydlig skillnad mellan vilken diskonteringsränta 

som företag redovisar och vad den teoretiskt sett borde ligga på, oavsett om det beror på 

opportunistsikt agerande eller ej. Förutom opportunistiskt beteende och hur IAS 36 är 

formulerad finns det även andra variabler som tidigare forskning föreslår kan förklara 

en avvikelse mellan redovisad och teoretisk diskonteringränta, samt skillnader mellan 

olika företag.  

Storleken på företag, uttryckt i omsättning, är ett exempel på detta. Enligt Petersen och 

Plenborg (2010) kommer större företag att göra färre misstag vid en 

nedskrivningsprövning än mindre företag. Detta beror på att stora företag har mer 
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resurser att tillgå och kan därför förvärva kompetent personal med kunskap om till 

exempel företagsvärdering.  Detta stöds av Bens och Heltzer (2005) som anser att små 

företag har det svårare att hantera nedskrivningsprövningen av goodwill dels på grund 

av begränsade resurser, dels på grund av bristen på behjälpande riktlinjer i 

redovisningsstandarderna. Vilket då skulle innebära att små företag tenderar att göra fler 

misstag och därför borde uppvisa större differens mellan de två undersökta 

diskonteringsräntorna. 

Vilken bransch ett företag befinner sig i påverkar hur ett företag hanterar sin 

goodwillnedskrivning menar Broberg m.fl. (2007). Förklaringen ligger i att företag 

inom en viss bransch kommer utsättas för liknande marknadsvillkor. Detta leder till att 

företagen påverkas av instutitionella krafter eftersom de influeras att agera på ett 

likartartat sätt som andra företag inom den bransch som investerare har kategoriserat 

företagen inom. Att företag i samma bransch möter liknande marknadsvillkor skapar 

också ett ekonomisk tvång för företag att ta efter varandra. Inchausti (1997) stärker detta 

påstående genom att påpeka att om ett företag väljer att inte tillämpa ett 

rapporteringsbeteende som överensstämmer med resten av branschen kan det komma att 

tolkas som att företaget skickar ut signaler om att något inte är bra ställt med företaget. 

Enligt Broberg m.fl. (2007) borde detta  visa på variationer i differensen i 

diskonteringsräntorna från bransch till bransch. 

Om ett företag nyligen har bytt VD är även det en variabel som tidigare forskning har 

behandlat. Till exempel visade resultaten i en studie av Masters-Stout m.fl. (2008) att 

företag med en VD som suttit på sin post i mindre än tre år i högre utsträckning gör 

nedskrivningar av goodwill. I artikeln förklarar författarna att anledningen bakom detta 

agerande är att den nytillträdda VD:n tidigt vill göra en goodwillnedskrivning för att ge 

den tidigare VD:n skulden för det dåliga resultatet samtidigt som det förbättrar 

möjligheterna för den tillträdda VD:n att visa upp godaframtida resultat. När VD:n visar 

upp ett bättre resultat åren efter tillträdet kommer bytet av VD ses som en positiv 

förändring för företaget och marknadens förtroende för företaget kommer att öka. 

(Wells 2002) 

Även ett företags skuldsättningsgrad kan tänkas påverka en företagsledning att  

medvetet välja att manipulera tidpunkten för när en nedskrivning av goodwill kommer 

ske. (Beatty och Weber 2006) Enligt Watts och Zimmerman (1990)  har ett företag med 

låg skuldsättningsgrad starkare incitament jämfört med ett företag med låg 

skuldsättningsgrad till att använda ett redovisningsrapporterande som försöker förbättra 
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resultatet för den aktuella perioden. Med andra ord har ett företag med hög 

skuldsättningsgrad har starkare incitament för att avstå från nedskrivningar. 

Anledningen till detta är att desto högre skuldsättningsgraden hos ett företag är, desto 

större blir kapitalkostnaden. (Stalebrink 2007). 

 

Detta mynnar ut i en intressant problematisering där diskonteringsräntan, som används 

vid nedskrivningsprövningen av goodwill, står i fokus. Om den diskonteringsränta som 

företag redovisar skiljer sig från vad en teoretisk diskonteringsränta skulle befinna sig 

på kan då detta härledas till ett antal olika förklaringsvariabler?  

 

1.3 Frågeställning 

Finns det variationer mellan hur företagen väljer att redovisa diskonteringsräntan vid 

nedskrivningsprövning av goodwill och en teoretisk diskonteringsränta, och i sådana 

fall hur stor är differensen? 

 

Kan faktorer som byte av verkställande direktör, opportunistiskt beteende, storlek, 

bransch och skuldsättningsgrad påverka eventuella skillnader mellan 

diskonteringsräntorna? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att studera diskonteringsräntan i nedskrivningsprövningen av goodwill i 

svenska börsnoterade företag. Studien syftar på att jämföra en egen uträknad teoretisk 

diskonteringsränta med företagens redovisade diskonteringsränta och diskutera om 

eventuella skillnader kan bero på faktorer som opportunistiskt beteende, byte av 

verkställande direktör samt skuldsättningsgrad. Studien syftar även till att undersöka om 

företagens storlek (omsättning) och den bransch de opererar inom har en påverkan. 

 

1.5 Avgränsning 

Denna studie avgränsar sig till att enbart undersöka företag noterade på Nasdaq OMX 

Nordic Stockholm, som redovisar goodwill i sin balansrapport. Vidare kommer enbart 

en faktor i nedskrivningsprövningen att ingå, nämligen diskonteringsräntan, därav följer 

att studien inte kommer att belysa tillväxttakt eller kassaflöden. Slutligen avgränsas 

studien till att enbart studera koncernmässig goodwill och ingen annan form av 

goodwill. 
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1.6 Disposition 
 

Figur 1. Studiens disposition 

 

2. Metod 

För att uppnå studiens syfte har särskilda val gjorts om vilken metod samt vilken modell 

studien ska bygga på. Dessa val kommer att presenteras under metodkapitlet. Det 

kommer även riktas kritik angående den modell som studien bygger på.  

 

3. Referensram 

Studiens referensram är indelad i tre delar. Först kommer det ges en presentation av 

studiens allmänna referensram, där läsaren ska få en förståelse över vad studien bygger 

på. Vidare presenteras en teoretisk referensram där ett antal olika teorier kommer att tas 

upp. Avslutningsvis kommer tidigare forskningsstudier att presenteras.  

 

4. Empiri 

I empiriavsnittet kommer det ges en presentation av det material som har samlats in 

genom årsredovisningar samt pressmeddelanden. Först ges en sammanställning av det 

empiriska material som har samlats in om företagens diskonteringsräntor och hur dessa 

skiljer sig från den teoretiska diskonteringsräntan. Företagen som undersökts kommer 

vara indelade i sex olika branscher. Vidare ges en presentation av det material som 

hämtats in om VD-byten, här kommer det visas hur många företag som bytt VD samt 

gjort goodwillnedskrivning under 2012. Efter detta avsnitt kommer företagens 

omsättning att presenteras. Här kommer företagen vara indelade i tre olika 

storlekskategorier beroende på hur stor omsättning de har. Slutligen kommer en 

sammanställning av företagen uppdelade i tre grupper baserat på nivån på företagens 

skuldsättningsgrad. 

 

5. Analys 

Metod Referensram Empiri 
Avslutande 
diskussion 
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I detta kapitel kommer det empiriska material som presenterades under empiriavsnittet 

att ställas mot de teorier som beskrevs i referensramen.  

 

6. Slutsats 

I det avslutande kapitel görs en redogörelse för de slutsatser som dras utifrån analysen. 

Under detta avsnitt kommer även studiens frågeställningar samt syfte att besvaras. 

Förslag till vidare forskning kommer även ges under detta avsnitt.   
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2. Metod 

I metodkapitlet kommer studiens forskningsansats och tillvägagångssätt att presenteras. 

Under tillvägagångssättet förklaras hur det empiriska materialet har hämtats in samt 

bearbetats. Vidare kommer den modell som studien bygger på att förklaras. 

Avslutningsvis riktas kritik till denna modell.  

 

2.1 Val av forskningsansats 

När syftet med studien är att förutsäga och förklara ett särskilt fenomen används 

positive accounting research (Deegan och Unerman 2011). Denna metod syftar till att 

förklara redovisningspraxis. En sådan forskningsansats syftar även till att beskriva vad, 

varför och hur något förekommer. Till exempel ställs frågor som; varför redovisningen 

ser ut som den gör, varför redovisare/revisorer gör det dem gör och hur människor 

påverkas av dessa fenomen. Detta skiljer sig från den normativa metoden som syftar till 

att förklara hur något bör vara. (Christenson 1983) Anledningen till varför positive 

accounting research har använts är att studiens syfte är att förklara eventuella skillnader 

mellan företagens redovisade diskonteringsränta och den teoretiska diskonteringsräntan 

med hjälp av olika förklaringsvariabler. Därför ansågs denna metod passa studien bäst.  

 

En kvantitativ undersökningsmetod har använts för att på så sätt uppfylla studiens syfte 

och besvara frågeställningen. Anledningen bakom detta är att studien syftar till att 

hämta in och studera redovisningsmässiga siffror och detta leder till en undersökning av 

det kvantitativa slaget. (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2011, Johannessen och Tufte 

2003, Eliasson 2013) Fördelen med en kvantitativ undersökningsmetod är mängden data 

som kan samlas in eftersom antalet respondenter blir stort. Ytterligare en anledning till 

varför en kvantitativ undersökning har använts i studien är att den lämpar sig bäst då 

undersökningsmaterialet kan uttryckas i siffror, som i detta fall består av siffror tagna ur 

bland annat årsredovisningar. (Eliasson 2013) I studien har även en dokumentstudie, 

bestående av de inhämtade årsredovisningarna, använts. Eftersom att årsredovisningar 

redan finns tillgängliga och ingen ny information behövs samlas in, baseras denna 

studie på sekundärdata. Genom att granska dokument i form av årsredovisningar sparas 

tid eftersom att informationen redan finns tillgänglig. (Eriksson och Wiedersheim-Paul 

2011, Bryman och Bell 2013) Anledningen till varför en kvantitativ metod och 

dokumentstudie har använts i denna studie är på grund av att den data som krävs för att 
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utföra denna studie redan finns tillgänglig i företagens årsredovisningar, därför ansågs 

dessa metodval passa bäst för studiens syfte.   

 

Studien har en utformning som gör att den är kapitalmarknadsorienterad. Enligt Kothari 

(2001) handlar kapitalmarknadsforskning om förhållandet mellan finansiella rapporter 

och kapitalmarknader. Då denna studie har studerat och jämfört aktiebolags redovisade 

diskonteringsränta med en framräknad teoretisk diskonteringsränta överensstämmer det 

med forskning som är kapitalmarknadsorienterad. Dels eftersom den redovisade 

diskonteringsräntan hämtats från företagens finansiella rapporter, deras årsredovisningar 

för att vara mer specifik, och dels för att den teoretiska diskonteringsräntan har tagits 

fram genom att beräkningsunderlaget kommer från siffror från aktiemarknaden. 

 

2.2 Undersökningsperiod 

Denna studie syftar till att undersöka årsredovisningar från svenska noterade bolag från 

2012. Dessa bolag är noterade på Stockholmsbörsen (Large, Mid och Small Cap). 

Anledningen till att årsredovisningar från 2012 har studerats är på grund av det bortfall 

som skulle blivit om 2013 hade valts. Eftersom att alla bolag inte har lämnat in sin 

årsredovisning för föregående år. Att studien inte studerar ett tidigare år beror på att 

informationen som presenteras ska vara så aktuell och relevant som möjligt.  

 

2.3 Undersökningsmodell 

I studien har en a priori-inspirerad modell använts för at illustrera förhållandet mellan 

de olika förklaringsvariablerna och differensen mellan företagens redovisade 

diskonteringsränta och den teoretiska diskonteringsräntan. Följande modell har använts:  
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Figur 2. A priori inspirerad modell 

 

Modellen består av en problematik, representerad av differensen mellan 

diskonteringsräntorna samt de omkringliggande förklaringsvariablerna (bransch, 

opportunistiskt beteende, byte av VD, omsättning och skuldsättningsgrad). Pilarna 

indikerar den eventuella påverkan som förklaringsvariablerna kan ha på 

problematikområdet. I studien har därför modellen använts som en utgångspunkt för att 

testa förklaringsvariablerna och se om de, utifrån studiens resultat, stödjer dem som 

påverkande faktorer eller inte.  

 

2.4 Urvalsprocess 

Då studiens syfte är att studera svenska företags årsredovisningar har ett urval gjorts 

som enbart inkluderar svenska företag listade på Nasdaq OMX Stockholm, som 

fortsättningsvis hänvisas till som enbart Stockholmsbörsen. Nästa steg i urvalsprocessen 

blev att bara innefatta de företag på Stockholmsbörsen som har redovisat goodwill i sin 

årsredovisning. Slutligen har också de företag som inte redogör för den 

diskonteringsränta de har använt sig av under nedskrivningsprövningen fallit bort 

eftersom detta kriterium är nödvändigt för studiens slutförande. För de företag som 

uppger att de har redovisat en diskonteringsränta efter skatt, har en omräkning gjorts till 

före skatt. Anledningen till det är att en jämförelse mellan den redovisade 

diskonteringsräntan och den teoretiska diskonteringsräntan görs. Om företagen inte 

Differens 
mellan 

red.disk.ränta 
och den 

teor.disk.ränta 

Branch 
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uppger om de har redovisat diskonteringsräntan före eller efter skatt, har ett antagande 

gjorts att företagen följer standarden. I standarden uttrycks det att diskonteringsräntan 

ska anges före skatt. Om ett företag uppger fler än en diskonteringsränta har ett 

genomsnitt räknats ut. Anledningen till att företag uppger flera diskonteringsräntor är att 

de har en diskonteringsränta för varje kassagenererande enhet.   

 

2.5 Bortfallsanalys  

Studiens urvalskriterier Bortfall Kvarvarande 

Noterade på Stockholmsbörsen  251 

Har redovisat goodwill under 2012 89 162 

Har redovisad en diskonteringsränta  21 141 

Beta-värde finns tillgängligt 7 134 

Företagens skuldsättningsgrad finns tillgängligt 1 133 

Totalt antal företag denna studie bygger på  133 
Tabell 1. Bortfallsanalys 

 

Urvalsprocessen började med att ta fram alla de företag som var börsnoterade på 

Stockholmsbörsens Small, Mid och Large Cap 2012. Totalt var det 251 företag som var 

noterade på Stockholmsbörsen. Första steget i urvalsprocessen var att ta bort de företag 

som inte redovisade någon goodwill i sin årsredovisning från 2012. Eftersom att 89 

företag inte hade redovisat någon goodwill sorterades dessa företag bort. Kvar fanns 

sedan 162 företag. Nästa kriterium var att företagen skulle ha uppgett en 

diskonteringsränta i sin årsredovisning, och de 21 företagen som inte uppfyllde detta 

krav plockades bort. Nästa steg i processen var att undersöka om företagens beta-värde 

fanns tillgänglig på Avanzas hemsida. Det var totalt 7 företag där inget beta-värde fanns 

med på Avanzas hemsida. Eftersom att detta värde är nödvändigt för att kunna räkna 

fram företagens teoretiska diskonteringsränta blev dessa 7 företag bortplockade från 

denna studie. Slutligen hämtades företagens skuldsättningsgrad in från databasen 

Retriever och av de kvarstående 134 företagen så var det ett företag där ingen 

skuldsättningsgrad fanns med. Detta företag plockades därför bort eftersom att 

skuldsättningsgraden är nödvändig för att kunna göra en omräkning av betavärde.   

 

2.6 Tillvägagångssätt 

För att få fram vilka börsnoterade, svenska företag som redovisar goodwill har 

databasen Retriever använts. Anledningen till varför Retriever har använts är på grund 

av att med denna databas kan en sortering utföras där enbart de företag som är listade på 
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Stockholmsbörsen tas fram och det går även att sortera företagen huruvida de redovisar 

goodwill eller inte. Efter att en lista skapats över dessa företag har sedan företagens 

hemsidor besökts och årsredovisning för 2012 hämtats hem. För att hitta vilken 

diskonteringsränta och huruvida företaget gjort en nedskrivning användes sökorden 

diskonteringsränta, nedskrivningsprövning, goodwill och wacc under den manuella 

granskningen av årsredovisningarna. Om företaget inte har redovisat någon 

diskonteringsränta har de blivit bortsorterade från studien.  

2.6.1 VD-byte 

För att få fram vilka av de relevanta företagen som har bytt VD under 2012, så har 

årsredovisningar från 2010, 2011 och 2012 undersökts. Anledningen till att 

årsredovisningar som daterar tillbaka till 2010 har undersökts är på grund av om VD-

byte skett tidigt på året så undertecknar den nya VD:n förra årets årsredovisning. Om 

enbart årsredovisningar från 2011 och 2012 undersökts skulle inte förändringar på vem 

som har undertecknat som VD upptäckts för de byten som hänt tidigt under 2012. 

Därför har som sagt årsredovisningar från dessa tre år undersökts. Det första som 

undersöktes var vem som hade undertecknat de olika årsredovisningarna med 

benämningen verkställande direktör. Om förändringar upptäcktes så noterades dessa 

namn. Detta var första steget i processen. Det andra steget var att ta reda på när bytena 

hade skett. Anledningen till det var att enbart få fram de byten som gjorts under 2012. 

För att få fram detta användes listan med de företag som bytt VD någon gång under de 

undersökta åren. Vidare användes sökmotorn Google för att söka fram 

pressmeddelanden från de företag som gjort ett VD-byte. Sökord som användes var 

företagets namn, ny vd samt namnet på den nya VD:n. Genom att göra detta, så 

framgick det i de pressmeddelanden som kom upp när den nya VD:n tillträdde sin nya 

position. På så vis kunde VD-byten som gjorts under 2011 och 2013 sorteras bort.  

2.6.2 Branschindelning 

För att dela in företagen i olika branscher så har Stockholmsbörsens hemsida använts 

och anledningen till det är att en branschindelning redan finns på denna hemsida. 

Stockholmsbörsens hemsida har en branschindelning där företagen kategoriseras in i 10 

olika branscher. Dessa branscher är olja & gas, råvaror, industri, dagligvaror, 

konsumenttjänster, hälsovård, telekom, kraftförsörjning, finans och teknologi. Då 

indelningen av de företag som undersökts i denna studie utfördes så upptäcktes det att 

vissa kategorier hade inga eller väldigt få företag. Därför beslutades det att vissa 
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branscher skulle slås samman för att bilda en egen kategori som fick namnet övriga. 

Denna kategori innehåller branscherna; olja & gas, telekom, råvaror och finans. 

Branschen kraftförsörjning valdes att tas bort då inget av de företag som denna studie 

har undersökt kategoriserades inom denna bransch.  

2.6.3 Storleksindelning 

För att få fram företagens omsättning så har databasen Retriever använts. Vidare har en 

indelning gjorts beroende på hur stor omsättning företagen har. Företagen har delats in i 

tre olika storlekskategorier, den första kategorin omfattar de största företagen som har 

en omsättning på över 5 miljarder kronor. Nästa kategori innehåller de medelstora 

företagen som har en omsättning som ligger mellan 1-5 miljarder kronor och den sista 

storlekskategorin omfattar de minsta företagen som har en omsättning som är mindre än 

1 miljard kronor. Anledningen till varför dessa storlekskategorier har använts är på 

grund av att varje kategori innefattar ungefär en tredjedel av de undersökta företagen 

och därför valdes storlekskategorierna utifrån detta. Målsättningen var att skapa en jämn 

fördelning av företagen samtidigt som gränsvärdena skulle vara lätta att ta till sig och ge 

en god överblick.   

2.6.4 Skuldsättningsgrad 

Företagens skuldsättningsgrad har hämtats från databasen Retriever, och anledningen 

till det är att det finns olika metoder för att räkna fram detta nyckeltal. Resonemanget 

bakom att använda Retriever för att få fram företagens skuldsättningsgrader är att 

samma uträkningsmetod för att ta fram nyckeltalet har använts på samtliga företag. 

Samma uträkningsmetod för samtliga företag har möjliggjort att jämförelser företagen 

emellan har gått att utföra. Att skuldsättningsgraden inte hämtats från företagens egna 

årsredovisningar beror alltså på att företagen kan ha använt olika metoder för att ta fram 

sin skuldsättningsgrad. Efter att företagens skuldsättningsgrad hade hämtats, så delades 

företagen in i tre grupper. Indelningen gjordes genom att ta en tredjedel företag inom 

varje grupp. Så grupp 1 innefattar de 44 företag som har en skuldsättningsgrad mellan 

1,32 – 3,93, medan grupp 2 som också utgörs av 44 företag har en skuldsättningsgrad 

mellan 0,44 – 1,31. Grupp 3 utgörs av 45 företag som har en skuldsättningsgrad mellan 

0 – 0,43. Efter indelningen genomfördes en jämförelse mellan företagens 

skuldsättningsgrad och vilken differens företagen har mellan den redovisade 

diskonteringsräntan och den teoretiska diskonteringsräntan.  
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2.7 Trovärdighet 

Denna studie bygger på sekundära källor då data som hämtats in redan finns tillgängligt. 

Den information som hämtats från företagens årsredovisningar anses vara trovärdig 

eftersom att företagen måste följa olika lagar, standarder och rekommendationer. 

Företagens årsredovisningar blir även granskade av revisorer vilket ökar trovärdigheten 

till den information som företagen redovisar. De artiklar som använts i denna studie har 

främst sökts fram genom Google Scholar och databasen Emerald. Ett krav till de artiklar 

som tagits fram är att de ska vara publicerade, vetenskapliga artiklar. Dessa 

vetenskapliga artiklar anses vara trovärdiga eftersom att de artiklar som publiceras 

måste uppfylla vissa akademiska krav. I största möjliga mån har de artiklar som blivit 

mest citerade använts, då dessa källor anses som mer trovärdiga på grunda av att många 

har refererat till dessa samt att författarna till dessa artiklar kan anses ha en hög status 

inom sitt ämnesområde. För att öka trovärdigheten till studien så har flera olika källor 

använts i de olika teoriavsnitten, detta för att få in flera perspektiv samt för att styrka 

teoriernas tillförlitlighet. I studien så är det främst vetenskapliga artiklar som använts, 

men i vissa avsnitt exempelvis val av forskningsansats så refereras det främst till 

fackböcker. För att styrka trovärdigheten så har olika böcker använts, samt i största 

möjliga mån så är författarna till nämnda böcker kända inom sitt ämnesområde. 

 

2.8 Capital Asset Pricing Model (CAPM)  

I denna studie har CAPM använts för att räkna fram den teoretiska diskonteringsräntan. 

CAPM har även använts i tidigare studier, och Carlin och Finch (2009) skriver att denna 

metod är att föredra, eftersom att denna modell representerar marknadsbedömningen 

och är samma metod som företagen själv använder. CAPM är en modell som illustrerar 

relationen mellan risk och förväntad framtida avkastning (Grinblatt och Titman 2002). 

Vid beräkningen av företags diskonteringsräntor är det normalt att tillämpa sig av en 

modell som redogör för framtida, förväntade avkastningar. På grund av detta är CAPM 

en utmärkt modell för att ta fram en teoretisk diskonteringsränta och har därför använts i 

denna studie. 
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                              Ra = rf +  u (rm – rf)  

  ra = den förväntade avkastningen efter skatt  

  rf = är den riskfria räntan 

   u = företagets betavärde 

  rm – rf = marknadens riskpremie  

Formel 1. Captial Asset Pricing Model  (Carlin och Finch 2009, s.329) 

 

Ra står för den förväntade avkastningen efter skatt. För att kunna göra en jämförelse 

med en diskonteringsränta som är angetts före skatt, måste den förväntande 

avkastningen korrigeras till före skatt. Denna korrigering görs genom att den 

förväntande avkastningen efter skatt delas med 1 - bolagskatten för det gällande år. 

(Carlin och Finch 2009) 

 

2.8.1 Riskfria räntan (rf) 

Variabeln rf står för den riskfria räntan. Carlin och Finch (2009) använde sig här av den 

australienska tioåriga statsobligationsräntan. I denna studie har även denna ränta 

använts, dock är det den svenska tioåriga statsobligationsräntan som tillämpats som den 

riskfria räntan. Statsobligationsräntan har hämtats från Riksbankens hemsida, där det 

går att få fram räntan på års- och månadsbasis. I studien har statsobligationsräntan från 

2012 uttryckt på årsbasis använts.    

2.8.2 Marknadens avkastning (rm) 

När det kommer till marknadens avkastning ska den representera alla tillgångarnas 

avkastning. Detta gäller för de tillgångar som tillhör marknaden som ska studeras. Av 

detta medföljer att studien har använt sig av avkastningen för hela Stockholmsbörsen. 

Det finns olika index som kan tillämpas för att representera den svenska marknaden, 

som till exempel OMX Stockholm 30 eller Affärsvärldens generalindex. I studien har 

däremot OMX Stockholm Price Index använts. Anledningen bakom detta val är att 

indexet motsvarar hela Stockholmsbörsen. En annan fördel med OMX Stockholm Price 

Index är att informationen finns tillgänglig månadsvis, vilket behövs för att genomföra 

beräkningarna i CAPM.  
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2.8.3 Betavärdet ( ) 

Ett betavärde används för att värdera och kvantifiera risker. Det betavärdet indikerar är 

hur en tillgångs avkastning reagerar på en systematisk risk, med andra ord hur känslig 

en tillgång är för en marknadsförändring. Om en tillgång exempelvis har ett betavärde 

på +2 innebär det att för varje procent som marknaden går upp ökar avkastningen på 

tillgången med två procentenheter. Om betavärde däremot ligger på -2 kommer 

tillgångens avkastning minska med två procent för varje procent som marknaden stiger. 

(Hillier m.fl. 2013)  

 

I studien har ett betavärde för varje undersökt företag inhämtats från Avanzas hemsida. 

Genom att söka på respektive företags namn är det möjligt att få fram det betavärde som 

Avanza har beräknat. Avanza använder sig av en 48-månadersperiod när de beräknar 

betavärdet och med det menas att de historiskt sett tittar 48 månader bakåt för att se hur 

företagets aktiekurs har korrelerat gentemot marknaden ifråga. Främsta anledningen till 

att använda en så pass lång tidsperiod som 48 månader är för att korrigera för eventuella 

tillfälligheter. (Avanza 2014) Valet av att tillämpa betavärden från Avanza i studien har 

dels grundats på att en egen uträkning av betavärden skulle ge samma resultat då en 

likadan beräkning i sådana fall hade genomförts. En annan bakomliggande orsak är att 

Avanza är en ledande aktör, med hög kundnöjdhet (Svenskt Kvalitetsindex 2012) och 

den information som de tillhandahåller anses därför tillförlitlig.  

 

Ett problem med CAPM är att modellen ger ett resultat som är påverkat av 

kapitalstrukturen i ett företag. Kapitalstrukturen kan skilja sig från företag till företag 

och andelen främmande kapital kommer därför variera. En större procentuell andel av 

främmande kapitel medför en ökad risk och det leder i sin tur till ett krav på högre 

avkastning. För att korrigera för detta problem kan en omräkning av betavärdet, som 

används i CAPM genomföras. På grund av omräkningen av betavärdet kommer 

resultatet som fås fram att motsvara ett självfinansierat företag eller med andra ord, ett 

skuldfritt företag. Detta innebär vidare att avkastningskravet utifrån CAPM inte är 

beroende av hur finansieringen av företaget ser ut. Avkastningskravet blir därför samma 

krav som aktieägarna skulle ha begärt om det var ett självfinansierat företag. 

Omräkningen möjliggör på så sätt att avkastningskravet utan problem kan jämföras med 

den redovisade diskonteringsränta som företag presenterar. (Jaffe, Ross och Westerfield, 

2010) Med andra ord innebär detta att det går att genomföra en jämförelse mellan den 
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teoretiska diskonteringsräntan som beräknas med ett omräknat betavärde och den 

redovisade diskonteringsränta som ett företag presenterar. Även Carlin och Finch 

(2009) har använt sig av en omräkning av betavärdet och anledningen är densamma som 

den som presenterats ovan. Att göra en omräkning från ”levered” beta till ”unlevered” 

beta har även Graff m.fl. (2010) ansett vara det bästa sättet för att beräkna 

avkastningskravet. Graff m.fl 2010) menar också att CAPM är den vanligaste metoden 

bland företag för att estimera sin kapitalkostnad och därav också för att få fram deras 

diskonteringsränta. Den formel som har använts för att utföra denna omräkning följer 

nedan. 

 

                (   )  

     = Unlevered beta 

   L = Levered beta 

  S/E = Skuldsättningsgraden 

  t = Skatten 

Formel 2. Omräkning av beta                                                    (Carlin och Finch 2009, s. 329) 

 

 2.8.4 Jämförelse  

När en uppskattning av diskonteringsräntan utförs finns alltid en risk för eventuella fel, 

eftersom att en uträkning gjorts. Så när en jämförelse mellan den teoretiska 

diskonteringsräntan och den redovisade diskonteringsräntan görs så används ett 

toleransintervall. Det toleransintervall som använts i denna studie är   150 

räntepunkters avvikelse, detta toleransintervall är det som Carlin och Finch använda sig 

av i sin studie från 2009. Om den redovisade diskonteringsräntan har mer än   150 

räntepunkters avvikelse från den teoretiska diskonteringsräntan kan detta inte ses som 

estimeringsfel.  

 

Resultatet i Carlin och Finch (2009) studie visade på att många av de undersökta 

företagen hamnade utanför intervallet på 150 räntepunkter. En liknande resultatbild 

framkom även i den här studien. Av den anledningen valdes ett ytterligare intervall att 

användas i studien och detta intervall ligger på en differens av 150-250 räntepunkter.  
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2.9 Metodkritik 

Den metod som har hanterats i studien är CAPM för att beräkna fram de studerade 

företagens diskonteringsränta. Beräkningen av diskonteringsräntan blir därav kraftigt 

beroende av hur variablerna i CAPM har preciserats och vilka antaganden angående 

dem som görs. Studien presenterar därför varje variabel var för sig och beskriver vilka 

siffror och data de innehåller och varför specifikt den informationen har tillämpats. 

Detta har gjorts främst för att ge läsaren en god förståelse till hur diskonteringsräntan 

för varje företag har beräknats samt för att ge en öppen och tydlig bild till de antaganden 

som gjorts i studien. De ränteintervall som satts på 150 respektive 250 räntepunkter kan 

självfallet diskuteras, men en gränsdragning behöver göras någonstans. Att 

ränteintervallet hamnar på just denna nivå beror på att Carlin och Finch i deras studie 

från 2009 använder samma intervall och utifrån deras resonemang kring valet av 

intervall stämmer det även väl in på syftet för denna studie. 
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3. Referensram 

 

Detta avsnitt är indelat i tre delar. Först ges en allmän presentation för att ge läsaren 

kunskaper om de ämnen som studien bygger på. Vidare ges en introduktion av olika 

teorier där CAPM kommer att tas upp först, följd av agentteorin och earnings 

management. Slutligen kommer en redogörelse för vilken forskning som tidigare har 

gjorts inom det ämnesområde som studien bygger på. 

 

3.1 Allmän referensram 

 

3.1.1 Goodwill 

Goodwill klassas som en immateriell tillgång och kan enkelt beskrivas som det 

övervärde som ett företag betalar vid förvärvet av ett annat företag. Alltså skillnaden 

mellan summan för vad moderbolaget betalar för dotterbolaget och värdet på 

nettotillgångarna i dotterbolaget. Detta övervärde ska reflektera den bedömning av 

framtida vinster som det köpande företaget anser blir resultatet i och med 

företagsförvärvet (IASB 2008). Att ett övervärde betecknas som goodwill innebär också 

att övervärdet inte kan hänföras till en specifik balanspost utan representeras, som sagt, 

av bedömningar av framtida vinster. (Grönlund m.fl. 2008) 

Det är ofta omdiskuterat vad begreppet goodwill representerar och enligt Sundgren m.fl. 

(2009) finns det i teorin ingen tydlig generell definition av begreppet goodwill. Däremot 

definierar IASB goodwill på följande sätt: 

”An asset representing the future economic benefits arising 

from other assets acquired in a business combination that are 

not individually identified and separately recognised.” (IASB 

2008, s. 2640) 

IASB menar att det som redovisas som goodwill är en tillgång som representerar 

framtida ekonomiska fördelar och som uppstår vid ett företagsförvärv samt inte går att 

individuellt identifiera eller separera.  

I definitionen ovan nämns dock inte att goodwill även kan uppstå genom att det blir 

internt upparbetat. Detta kan exempelvis illustreras med ett varumärkes goda image hos 

företagets kunder eller om ett företag har ett gott rykte. Problemet med internt 
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upparbetad goodwill är att det anses vara svårberäknat och därav inte kan ges ett 

tillförlitligt värde. På grund av detta är det inte tillåtet att redovisa internt upparbetad 

goodwill som en tillgång och detta förklarar också varför IASB väljer att inte inkludera 

det i deras definition. (Sundgren m.fl. 2009)  

Vid ett förvärv av ett annat företag finns det i princip två sätt att genomföra detta på och 

därför även två sätt som goodwill kan uppstå på vid förvärv. Det vanligaste är genom ett 

aktieförvärv, alltså att fullt ut köpa företaget och på så sätt överta alla rättigheter och 

skyldigheter som detta medför. Det andra tillvägagångsättet är att utföra ett 

inkråmsförvärv, som är en överlåtelse av verksamheten, eller delar av verksamheten, det 

vill säga inkråmet. Innebörden är att identifierade nettotillgångar överlåts och kan vara 

allt från maskiner och kundregister till patent och varumärken. Skillnaden gentemot 

situationen innan förvärvet sker är att det är ett annat företag som är ägare till 

verksamheten efter förvärvet medan verksamheten i sig fortsätter som vanligt. Den stora 

skillnaden jämfört med ett aktieförvärv är att det köpande företaget inte tar över 

förpliktelser som är kopplade till det förvärvade företaget, exempelvis skatteskulder 

(KPMG 2010). Då det inte skapas en koncern vid ett inkråmsförvärv (BFN 2005) 

kommer denna studie inte vidare att beröra inkråmsförvärv då studien enbart syftar till 

att studera koncernmässig goodwill. 

 

Före 2005, då IAS och IFRS blev de standarder som svenska börsnoterade bolag skulle 

följa, (Sundgren m.fl. 2009) gjordes justeringar av värdet på goodwillposten genom 

årliga avskrivningar. Avskrivningarna skulle motsvara den uppskattade period då de 

ekonomiska fördelarna eller vinsterna beräknades uppstå. De nya reglerna som uppkom 

i och med IFRS 3 gick ifrån detta tillvägagångssätt och årliga avskrivningar byttes ut 

mot en nedskrivningsprövning. (Lönnqvist 2012) Prövningen ska genomföras varje år 

och kan ske när som helst under året så länge som tidpunkten är densamma från år till år 

(IASB 2008). Vad som testas under nedskrivningsprövningen är huruvida de framtida 

ekonomiska fördelarna fortfarande anses finnas kvar. Om prövningen skulle visa att de 

däremot inte längre existerar eller om de har minskat ska en nedskrivning av 

goodwillvärdet genomföras. Vid första anblick kanske inte denna förändring ses 

innebära någon större skillnad för hur goodwillposten påverkar redovisningen och 

därmed företagets värde. Vid det tidigare förfarandet att skriva av goodwillvärdet under 

ett visst antal år gjordes en bedömning vid förvärvet av hur länge de framtida fördelarna 
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skulle komma företaget till godo. När tidsperioden tog slut var även hela goodwillvärdet 

från just det förvärvet eliminerat från tillgångssidan. Vad som istället sker när 

goodwillvärdet utsätts för en nedskrivningsprövning är att uppskattningen av de 

framtida vinsterna inte längre begränsas till vad de bedöms till vid förvärvstillfället. 

Istället flyttas tidshorisonten hela tiden framåt varefter tiden går och företagsledningen 

kan därför göra nya bedömningar vid en senare tidpunkt. Detta medför att 

goodwillvärdet kan kvarstå oförändrat flera år in i framtiden trots att delar av de 

framtida vinsterna torde ha blivit realiserade eftersom företaget kan göra bedömningen 

att framtida vinster som inte gick att uppskatta vid förvärvstidpunkten nu kan 

uppskattas. (Lönnqvist 2012)  

Det ska också nämnas att goodwillvärdet aldrig får överstiga det ursprungliga värdet 

som uppstod vid företagsförvärvet samt att om goodwillvärdet skulle skrivas ned under 

ett visst år får inte värdet, under kommande år, ligga högre än vad det gjorde efter 

nedskrivningen. (Lönnqvist 2012)  

 

3.1.1.2 Nedskrivningsprövning av goodwill 

Nedskrivningsprövningen går ut på att testa goodwillposten för att kontrollera huruvida 

det redovisade värdet överensstämmer med det aktuella verkliga värdet, som ofta 

refereras till som återvinningsvärdet. I de fall då det visar sig att det uppskattade 

återvinningsvärdet underskrider det värde som goodwill är redovisat till ska en 

nedskrivning genomföras. Trots att det finns märkbara skillnader mellan att skriva ned 

och skriva av goodwill, som kommenterats ovan, ger båda metoderna samma 

resultateffekt. Resultaträkningen kommer att påverkas negativt då tillgångssidan 

minskar i och med nedskrivningen. (IASB 2008)  

För att få fram återvinningsvärdet på en tillgång ska det högsta av 

nettoförsäljningsbeloppet eller nyttjandevärdet användas. Nettoförsäljningsvärdet fås 

fram genom att undersöka vilket belopp en tillgång skulle säljas för mellan två parter 

som är oberoende av varandra och som besitter tillräcklig information. Nyttjandevärdet 

är å andra sidan den uppskattning som företagsledningen gör på nuvärdet av en tillgångs 

framtida kassaflöden. Eftersom användningen av nettoförsäljningsvärdet vanligtvis 

kräver en aktiv marknad där tillgången säljs passar den inte för att användas till 

goodwill och därför är nyttjandevärdet det som företag brukar tillämpa. (Marton m.fl. 
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2013) 

Nyttjandevärdet är ofta svårt att beräkna eftersom det grundar sig på två variabler, som 

båda karakteriseras av godtyckliga bedömningar. De två variablerna är beräkningen av 

framtida kassaflöden, som tillgången genererar, samt valet av diskonteringsränta. 

Beräkningen av de framtida kassaflödena ska bygga på den bästa bedömningen som 

företagsledningen kan göra på de ekonomiska omständigheter som råder under 

tillgångens kvarvarande nyttjandeperiod. Bedömningen av kassaflödena ska grunda sig 

på de mest aktuella budgetarna och på prognoser som inte sträcker sig längre än fem år 

framåt i tiden. Kassaflöden som ligger mer än fem år in i framtiden antas vara 

oförändrade eller avtagande eftersom osäkerheten kring prognoser på längre 

tidsperioder är större. Detta återspeglas även i att kassaflöden för perioder som ligger 

närmare dagens datum ges ett högre värde än de som ligger längre bort eftersom alla 

kassaflöden nuvärdesberäknas. (Marton m.fl. 2013) 

 

3.1.2 Diskonteringsräntan 

Vid användningen av nyttjandevärdesmetoden görs en beräkning av framtida 

kassaflödens nuvärde genom att de diskonteras med en ränta. Det är denna ränta som är 

diskonteringsräntan. (IAS 36, p. 51) Vid beräkningen av en tillgångs nyttjandevärde ska 

en räntesats användas som inte inkluderar de risker som de uppskattade kassaflödena 

redan har korrigerats för. Om detta inte görs kommer en dubbelberäkning ske eftersom 

riskerna beräknas två gånger. (IAS 36 p. A15) Det är viktigt att diskonteringsräntan som 

anges är en sats före skatt och reflekterar tidsvärdet av pengar samt riskerna kopplade 

till de förväntade kassaflödena. Innebörden av pengars tidsvärde är att det ska återspegla 

att de pengar som fås idag kan investeras i riskfria placeringar, vilket gör att tidsvärdet 

illustrerar den riskfria räntan. (Marton m.fl. 2013) Diskonteringsräntan ska också, så 

gott det går, basera sig på marknadens bedömning. Detta sker enklast genom att räntan 

beräknas på liknande tillgångars avkastningskrav som kan tas fram från aktuella 

marknadsmässiga transaktioner. Alternativt kan diskonteringsräntan fastställas utifrån 

den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden i börsnoterade företag, (Marton m.fl. 2013) 

men om det inte är möjligt att fastställa diskonteringssatsen för en tillgång från 

marknadsdata, måste företagen välja en annan uppskattningsmetod (IAS 36 p. A16). 

När en uppskattning görs finns det en startpunkt för hur företagen ska ta hänsyn till 

diskonteringsfaktorns komponenter.  
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a) företagets vägda genomsnittliga kapitalkostnad, som fastställs med tekniker som 

exempelvis Capital Asset Pricing Model, 

b) företagets marginella upplåningsränta, och 

c) andra marknadsmässiga upplåningsräntor. (IAS 36 p. A17, IFRS-volymen 

2012 s. 525) 

 

Detta visar vilken diskonteringsränta ett företag ska använda sig av inte är detaljreglerat 

i IAS 36 p. A17, men IAS 36 ger förslag till vilka diskonteringsräntor företagen ska 

använda. Det framkommer även i IAS 36 p. A18 att olika risker som valutarisk, prisrisk 

och landsrisk måste beaktas och en anpassning för diskonteringsräntor till dessa risker 

måste göras. Det är diskonteringsräntan som är avgörande för de framtida kassaflödenas 

storlek samt om nedskrivningar behöver utföras. Om diskonteringsräntan är låg kommer 

detta att ge ett högre nuvärde av framtida kassaflöden medan en hög diskonteringsränta 

kommer att ge en motsatt effekt på kassaflödena (Carlin och Finch 2009). 

Diskonteringsräntan har alltså en tydlig och direkt inverkan på resultatet av 

nedskrivningsprövningen. En liten förändring av räntesatsen kan därför avgöra huruvida 

en nedskrivning av goodwill ska redovisas eller inte (Comiskey och Mulford 2010). 

 

3.1.3 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden är ett alternativt mått för soliditet. Detta nyckeltal härleds från 

företagets eget kapital och skulder, och anger förhållandet mellan dem. (Johansson och 

Runsten 2005) Hur skuldsättningsgraden räknas ut uppger BAS (2006) på följande sätt:  

 

”Avsättningar och skulder inklusive uppskjuten skatteskuld dividerat med 

justerat eget kapital (ggr)” (BAS 2006, s. 149) 

 

För att lättare förklara hur skuldsättningsgraden räknas fram kan formeln S/E användas. 

Denna formel som Johansson och Runsten (2005) tar upp i sin bok går ut på att ta 

skulderna (S) och dividera dem med det egna kapitalet (E). Skuldsättningsgradens 

innebörd är att mäta den finansiella styrkan hos ett företag. Om ett företag har en låg 

skuldsättningsgrad betyder det att företaget är finansiellt starkt och har låga skulder i 

förhållandet till storleken på eget kapital och vice versa om skuldsättningsgraden är hög. 
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Skuldsättningsgraden används främst som ett hjälpmedel för att beräkna hur olika nivåer 

av skuldsättning kan påverka avkastningen på det egna kapitalet. (BAS 2006) 

 

I en studie gjord av Beatty och Weber (2006) framkommer det att skuldsättningsgraden 

kan påverka tidpunkten för nedskrivningen av ett företags goodwill. Ett företag med låg 

skuldsättningsgrad har svagare incitament jämfört med ett företag med en hög 

skuldsättningsgrad till att använda den redovisning som skulle leda till en resultatökning 

för den aktuella perioden. (Watts och Zimmerman 1990) Det vill säga att företag som 

har en hög skuldsättningsgrad har incitament för att avstå från nedskrivningar och 

anledningen till det är att desto högre skuldsättningsgraden är, desto högre blir 

kapitalkostnaden (Stalebrink, 2007). Eftersom att kostnaderna ökar om en nedskrivning 

görs, vill företagen undvika att göra nedskrivningar. Om en nedskrivning görs kommer 

de ökade kostnaderna även leda till att resultatet försämras.  

 

3.2 Teoretisk referensram 

 

3.2.1 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Det var William Sharpe (1964) och John Lintner (1965) som startade utvecklingen av 

asset pricing theory, som har vidareutvecklats och numera benämns som CAPM (Fama 

och French 2004). Tanken som CAPM bygger på är idén om att tillgångspriser inte 

påverkas av alla risker, då vissa kan diversifieras bort. Modellen kan även ge en insikt 

om vilka risker som är relaterade till avkastning (Perold 2004). Fördelen med att 

använda CAPM som modell är att den skapar en god förutsättning för att mäta risker 

samt korrelationen mellan förväntad avkastning och risk (Fama och French 2004). 

 

                              Ra = rf +  u (rm – rf)  

  ra = den förväntade avkastningen efter skatt  

  rf = är den riskfria räntan 

   u = företagets betavärde 

  rm – rf = marknadens riskpremie  

Formel 3. CAPM                                                                     (Carlin och Finch 2009, s.329) 

 

Precis som andra modeller ger inte CAPM en perfekt reflektion av verkligheten utan ger 

snarare en inblick till hur den kan se ut. Som den teoretiska modell som CAPM är ger 
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den enbart en uppskattning av verkligheten. (Hillier m.fl. 2013) Kritik har också riktats 

mot enkelheten i CAPM, då det har ifrågasatts varför modellen förklarar förväntad 

avkastning utifrån en enskild riskfaktor. CAPM:s prognosförmåga har även ifrågasatts, 

anledningen till det är att den realiserade avkastningen kan skilja sig från vad som 

beräknats fram med modellen, men även om detta förekommer så förklaras cirka 85 % 

av den förväntade avkastningen av CAPM, medan de återstående 15 % kvarstår som 

oförklarbara. (Womack och Zhang 2003) 

 

3.2.2 Agentteori 

Agentteorin riktar sig mot agentrelationen, som bygger på relationen mellan principalen 

och agenten (Eisenhardt 1989), ett vanligt exempel är relationen mellan principalen i 

form av aktieägare, och agenten i form av företagsledningen (Whittington 2008). I 

denna agentrelation så är det principalen som delegerar arbete, som sedan agenten utför 

(Ross 1973). Detta innebär att principalen delegerar en viss beslutanderätt till agenten 

(Jensen och Meckling 1976, Ross 1973). I denna teori så antas det att principalen och 

agenten har motstridiga intressen, detta kan även ses som agentteorins hörnsten (Hill 

och Jones 1992). Det finns speciellt två problem som kan uppstå i denna principal-agent 

relationen. Det första problemet är att principalen och agenten har olika mål och för 

principalen att ha en full överblick över vad agenten gör, kan skapa stora kostnader eller 

vara svårt att uppnå. Detta leder till att principalen inte får en inblick i agentens 

arbetsprocess, utan ser enbart slutresultatet. På så vis vet inte principalen om arbetet 

som agenten har utfört och hur denna har agerat, är lämpligt och gjort på ett godtagbart 

sätt (Eisenhardt 1989). Ett exempel på detta är att aktieägare måste ta hjälp av den 

information som ges i de finansiella rapporterna, för att på så sätt kunna övervaka 

agentens agerande eftersom att det finns ett utrymme för agenten att agera fritt 

(Whittington 2008). Det andra problemet är att de två samarbetande parterna, 

principalen och agenten, inte har samma inställning till risk. Eftersom de har olika 

uppfattningar angående risk leder detta till ett problem, då det blir svårt att välja vilket 

beslut som ska tas samt att de föredrar olika åtgärder eftersom att de har skiljaktiga 

riskpreferenser. (Eisenhardt 1989) Så ett viktigt grundantagande i agentteorin är att 

parterna är separerade, där principalen och agenten har motstridiga intressen, och där 

båda parter inte kan uppnå maximal nytta samtidigt. (Blom m.fl. 2012). 
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I ett företag så är det företagsledningen som är beslutsfattare och detta kan leda till 

problem eftersom att ledningen inte är de som investerar kapital i företaget. På så vis är 

de inte riskbärare såsom ägarna är. (Fama 1980) Det är också ägarna som påverkas mest 

av de beslut och val som beslutsfattarna inom företaget gör. Problemet har då varit 

vilket motiv ledningen har i sitt beslutsfattande då de inte är företagets ägare. Denna 

utgångspunkt har varit viktig för agentteorin. (Blom m.fl. 2012) 

 

Agenteorins fokus ligger på kontraktet mellan agenten och principalen, då det krävs ett 

effektivt kontrakt för att kunna styra agent-principal relationen. Ett antagande inom 

teorin handlar om samspelet mellan människor, företag och information. Ledningen 

antas agera rationellt och efter sitt eget intresse samt att de har en annan inställning till 

risker än vad ägarna har. Som tidigare nämnts finns det också konflikter inom företaget 

i form av olika målsättningar, samt en konflikt gällande tillgång till information, då det, 

till agentens fördel, finns en informationsasymmetri mellan de två parterna. Det 

grundläggande problem som agentteorin beskriver handlar om hur principalen ska styra 

agenten på ett sådant sätt att principalen kan stå bakom agentens agerande. (Eisenhardt 

1989) 

 

3.2.2.1 Opportunism 

Att en part agerar opportunistisk innebär att denna part agerar på ett sätt som inte 

överensstämmer med det gemensamma mål som har blivit bestämt med en 

samarbetande part. Den part som har ett opportunistiskt beteende kan manipulera 

information, handla oärligt, undanhålla nödvändiga resurser, etc. (Kapmeier 2008) Med 

opportunism menas att information som offentliggörs är ofullständig eller förvrängd och 

kan vara vilseledande (Williamson 1985, refererad i Parker och Hartley 2003). Med 

informationsasymmetri ges parterna i ett kontrakt en möjlighet att agera opportunistiskt 

genom att utnyttja detta informationsgap (Parker och Hartley 2003), detta är en fördel 

för agenten som vanligtvis besitter mer information än principalen. Om agenten agerar 

efter eget intresse är denne inte villig att dela med sig av privat information, även om 

principalen vill ta del av denna information och reducera informationsasymmetrin blir 

det svårt om agenten arbetar efter eget intresse. (Nagar m.fl. 2003) I agentteorin, som 

ofta används som hjälp till att förklara opportunistisk beteende, framkommer det att 

företagsledningen agerar rationellt och efter eget intresse (Eisenhardt 1989), och ett 

problem inom agentteorin är hur agenten agerar för att öka sina egna belöningar.  
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Agenten är villig till och har incitament till att öka sina belöningar genom att 

manipulera och trissa upp företagets resultat. (Whittington 2008)  

 

3.2.3 Earnings Management 

Earnings management uppstår när ett företags redovisning vilseleder företagets 

intressenter (Beneish 2001). Anledningen till att intressenterna missleds är på grund av 

att de finansiella rapporterna manipuleras (Healy och Wahlen 1999, Roychowdhury 

2006). Företagsledningen ges en möjlighet för earnings management när de utför 

bedömningar och uppskattningar, och de kan därför påverka hur företagets situation ska 

se ut. Men även om syftet med earnings management är att missleda intressenterna med 

företagets ekonomiska situation, kan earnings management även uppstå när ledningen 

har bättre tillgång till information jämfört med intressenterna. Ledningen besitter ofta 

mer information, och kunskap, än investerarna, men med denna informationsasymmetri 

har investerarna en viss tolerans till earnings management. (Healy och Wahlen 1999) 

Den vanligaste anledningen till varför earnings management används är för att 

företagsledningen ska lyckas uppnå de förutbestämda ekonomiska målen (Kasznik 

1999), och desto närmare företagen är att nå upp till dessa mål desto mer ökar 

incitamenten för earnings management (Degeorge m.fl. 1999).   

Även om det framkommer att earnings management handlar om att manipulera resultat, 

är det även viktigt att tillägga att denna manipulation inte enbart handlar om att få ett 

högre resultat. Earnings management kan även förekomma när ett företag förväntar att 

redovisa förluster, inte uppnår investerarnas förväntningar eller rapporterar en 

resultatförsämring. (Healy och Wahlen 1999, Dechow och Sloan 1991) 

 

3.2.4 Big Bath theory 

Big Bath theory är en teori som kategoriseras under ”Earnings Management” och brukar 

användas för att förklara varför företag, som upplever ett år med låg omsättning, kan 

tänkas genomföra tillgångsnedskrivningar för att ytterligare försämra resultatet för 

redovisningsperioden. (Jordan och Clark 2004) Enligt Dye (1986) finns det två 

huvudsakliga anledningar till varför en företagsledning väljer att på något sätt 

manipulera resultatet. Det är antingen på grund av krav från externa intressenter att 

företaget ska uppnå förväntade resultat och därigenom öka företagets aktievärde, eller 

ett krav som kommer inifrån organisationen att minska agentkostnaderna. I det första 

fallet är det vanligt att till exempel investerare bedömer att, allt annat lika, konstanta 
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högre kassaflöden härleds från högre rapporterade resultat. Då förbättrade kassaflöden 

leder till en högre aktiekurs innebär det att ett högre resultat förbättrar värdet på 

företaget i fråga. Det betyder alltså att företagsledningen kan uppfylla externa 

intressenters krav genom att påverka resultatet. (Kirschenheiter och Melumad 2002).  I 

det andra fallet är resultatet ett sätt för företagsledningen att kommunicera till 

principalen, exempelvis styrelsen, hur väl de presterar och därmed skapa optimala 

kontrakt som minskar agentkostnaderna. (Dye 1986) 

 

Användningen av en ”big bath” eller en kraftig nedskrivning skiljer sig från de två 

nämnda huvudanledningarna till manipulation av resultatet eftersom det istället för att 

försöka förbättra resultatet medför att resultatet försämras, åtminstone för det aktuella 

året. Genom detta förfarande kan företagsledningen se till att kommande år inte behöver 

belastas med de kostnader som redovisas vid nedskrivningen. (Henry och Schmitt 2001) 

Detta skapar i sin tur förutsättningar för att de nästföljande åren kommer att präglas av 

ökade vinster eller att vinsterna jämnas ut, med andra ord att toppar och dalar i 

resultatbilden elimineras. Tanken bakom ”big bath”-teorin är att om en 

bokföringsperiod redan visar ett dåligt resultat kommer en ytterligare försämring av 

resultatet inte medföra någon ytterligare skada för företagets eller företagsledningens 

rykte. Marknadens kritik blir relativt oförändrad beroende på om företaget missar de 

uppställda förväntningarna med en liten marginal eller med en större. (Jordan och Clark 

2004) 

 

3.3 Tidigare forskning 

 

Carlin och Finch 2009 

I artikeln ”Discount Rates in Disarray: Evidence on Flawed Goodwill Impairment 

Testing” från 2009 diskuterar Tyrone Carlin och Nigel Finch huruvida valet av 

diskonteringsränta vid nedskrivningsprövning kan användas på ett opportunistiskt sätt 

för att undvika eller manipulera kostnaderna vid en nedskrivning. Detta påverkar, i sin 

tur, transparensen, jämförbarheten och användbarheten av företagets redovisade 

finansiella information på ett negativt sätt. Syftet med studien är därför att undersöka 

om företag uppvisar opportunistiskt beteende genom att jämföra den diskonteringsränta 

de använt med en teoretisk diskonteringsränta som författarna själva har tagit fram. 

Studien är gjord på 105 australienska börsnoterade företag, som följer IFRS, och är de 
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företag som kvarstod efter studiens urvalsprocess. Vid framtagandet av en teoretisk 

diskonteringsränta har forskarna använt sig av CAPM som uträkningsmodell. Eftersom 

en viss grad av felmarginal är att förvänta vid beräkningen av diskonteringsräntor har 

studien använt ett ränteintervall på 150 räntepunkter vid jämförelsen av 

diskonteringsräntorna.  Författarna menar att de, av företagen redovisade, 

diskonteringsräntor som faller utanför detta intervall, antingen över eller under, kan tyda 

på att företagen agerar opportunistiskt. Däremot la författarna in ytterligare en gräns på 

250 räntepunkter efter att de upptäckte att en stor del av företagen hamnade utanför 

intervallet på 150 räntepunkter. Artikelns slutsats är att oavsett om opportunistiskt 

beteende existerar hos mer än hälften av företagen som låg utanför ränteintervallet 

skapar det frågetecken kring validiteten kring värderingar runt goodwill och kvaliteten 

på det rapporterade resultatet. Fördelningen av de andra företagen visade att 30 procent 

av de undersökta företagen hade en differens som var mindre än 150 räntepunkter 

medan de resterande 20 procenten befann sig i intervallet mellan 150 och 250 

räntepunkters differens.  

 

AbuGhazaleh m.fl. 2011 

Denna studie undersöker hur chefer använder subjektiva bedömningar vid 

nedskrivningsprövning av goodwill efter det obligatoriska införandet av IFRS 3 

”Rörelseförvärv” och om dessa bedömningar speglar opportunistisk rapportering eller 

att de tillhandahåller intern information. Det framkommer i studien att redovisningen av 

goodwill behövde förbättras och att detta var anledningen till att IFRS 3 utfärdades för 

att kunna ge användarna en mer användbar och värderelevant information. Men trots 

detta har kritik riktats mot att nedskrivningsprövningen av goodwill baseras för mycket 

på de bedömningar och antaganden som företagsledningar gör. Det empiriska resultatet 

i studien visar att nedskrivning av goodwill förknippas med VD-byte, ”income 

smoothing” samt ett rapporteringsbeteende som kan härledas till ”big bath-teorin”. 

Men resultaten indikerar även att nedskrivningsprövningarna har ett starkt samband 

med att ledningen är mer benägna att förmedla intern information gällande hur företaget 

presterar än att agera opportunistiskt. Den slutsats som dras i studien är att 

målsättningen från IASB:s sida med att utveckla IFRS 3 kan sägas ha uppfyllts. Detta 

beror på att företagsledningen tenderar att dela med sig av intern information om hur 

företaget mår men samtidigt skapar standarden möjligheter för företagsledningen att 

agera opportunistiskt. 
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Petersen och Plenborg 2010 

Petersen och Plenborg har i sin studie ”How Do Firms Implement Impairment Tests of 

Goodwill?” undersökt hur företag noterade på Köpenhamnsbörsen (Copenhagen Stock 

Exchange) utför sin nedskrivningsprövning av goodwill och om detta överensstämmer 

med IAS 36 ”Nedskrivningar”. Undersökningen baseras på 58 enkäter, vilket utgör 73 

procent av de företag som redovisar en goodwill i sin balansräkning. I studien 

undersöker Petersen och Plenborg hur företagen definierar samt beräknar 

återvinningsvärdet till en kassagenererande enhet. I studien framkommer det att 

tillämpningen av IAS 36 varierar och att anledningen till det kan vara att företagen 

väljer en strategi utifrån deras ekonomiska och organisatoriska strukturer eller på grund 

av att företagen är osäkra på hur de ska tillämpa standarden.  Vidare i analysen 

framkommer det att en del av de metoder som företagen har använt för att definiera 

kassagenererande enheter inte är i enlighet med IAS 36 samt att företagen är 

inkonsekventa i hur de fastställer återvinningsvärdet.  

 

Eisenhardt 1989 

Artikeln ”Agency Theory: An Assessment and Review” skriven av Kathleen Eisenhardt 

blev publicerad år 1989. Denna artikel handlar om den kontroversiella, men också 

viktiga, agentteorin. I studien görs en genomgång av agentteorin, bidraget denna teori 

har haft till organisationsteorin och det empiriska arbete som existerar kring teorin, samt 

tagit fram testbara frågeställningar. Slutsatsen som dras är att agentteorin erbjuder en 

unik inblick i osäkerhet, informationssystem, incitament och risk, samt att teorin är ett 

giltigt empiriskt perspektiv, särskilt när den kombineras med kompletterande 

perspektiv. Den kan appliceras på problem som karakteriseras av samarbetssvårigheter, 

när det gäller att få individer till att dra åt samma håll. (Eisenhardt 1989)  

 

Wells 2002 och Christensen m.fl. 2008 

I artikeln ”Earnings management surrounding CEO changes”, skriven av Peter Wells 

undersöks omfattningen av earnings management när VD-byten utförs i australienska 

företag. De bevis som presenteras påvisar att den nya VD:n använder sig av earnings 

management för att minska resultatet det år VD-byte görs. Anledningen till att VD:n vill 

ha ett lägre resultat vid inträdesåret är för att kunna visa upp ett bättre resultat året 

därefter. Detta leder till att förväntningar på företaget sjunker och det blir enklare för 
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VD:n att skapa ett bättre resultat det kommande året. När VD:n visar på ett bättre 

resultat året efter sitt inträde, så ses bytet av VD som något positivt för företaget och 

marknadens förtroende för företaget kommer att förbättras. (Wells 2002) I en studie 

skriven av Theodor Christensen, Gyung Paik och Earl Stice, framkommer det att big 

bath accounting är när företag väljer att göra större avsättningar och nedskrivningar 

under ett år när resultatet förväntas bli dåligt.  Detta leder till att årets resultat försämras 

ytterligare, men skapar möjligheter för bättre resultat kommande år. (Christensen m.fl. 

2008) 

 

Jordan och Clark 2004 

Det som Christensen m.fl. skrev om i sin studie, har även Jordan och Clark kommit 

fram till i deras studie ”Big Bath Earnings Management: The Case of Goodwill 

Impairment Under SFAS No. 142”  från 2004. Även i denna studie framkommer det att 

företag som under ett visst år upplever låga intäkter kan besluta att utföra 

nedskrivningar för att ytterligare försämra resultatet under det givna året. Tanken är att 

företaget enbart straffas marginellt mer av marknaden om det har ett väldigt dåligt 

resultat jämfört med ett relativt dåligt resultat. Detta leder även till att det i framtiden 

blir lättare för företaget att generera högre vinster. Med SFAS No. 142 nya krav på att 

årligen testa goodwill för nedskrivningsbehov, blev det nu möjligt att testa big bath 

teorin. I denna studie har 100 företag undersökts, och resultatet visar, med övertygande 

bevis, att big bath teori är en metod som används för att hantera resultat, och detta 

innebär att big bath inte enbart är en teori. (Jordan och Clark 2004) 

 

Masters-Stout m.fl. 2008 

Masters-Stout, Costigan och Lovata undersökte i sin studie vilken påverkan en VD har 

på goodwillnedskrivningen. Deras studie baserades på de 500 största företagen i USA, 

och undersökningen, där företagens goodwillnedskrivning jämfördes med hur länge 

företagens VD haft sin befattning, utfördes mellan 2003 och 2005.  Resultatet av denna 

jämförelse visar att en VD som haft sin tjänst i mindre än tre år i högre grad utför en 

goodwillnedskrivning. Vidare hävdar de att en nytillträdd VD tidigt utför en stor 

goodwillnedskrivning för på sätt kunna ge den föregående VD:n skulden för ett negativt 

resultat. Författarna hävdar även att en tidig nedskrivning av goodwill kommer leda till 

att framtida vinster ser bättre ut. (Masters-Stout m.fl. 2008)   
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4. Empiri 

Under detta kapitel kommer det empiriska material som samlats in att presenteras. 

Först jämförs alla företagens, uppdelade i sex olika branscher, redovisade 

diskonteringsränta mot den teoretiska diskonteringsräntan. Sen kommer en presentation 

över hur många företag som bytt VD under 2012 samt gjort en goodwillnedskrivning. 

Slutligen ställs företagens redovisade diskonteringsränta upp gentemot den teoretiska 

diskonteringsräntan utifrån en storlekskategorisering av företagen, samt utifrån 

företagens skuldsättningsgrad. 

 

4.1 Branschindelning 

Tabellerna som presenteras här nedan kommer att visa de olika företagen i deras 

respektive bransch. I dessa tabeller visas varje företags redovisade diskonteringsränta 

samt den teoretiska diskonteringsräntan och hur mycket dessa diskonteringsräntor 

skiljer sig ifrån varandra. Differensen mellan diskonteringsräntorna synliggör hur 

mycket företagen avviker från den teoretiska diskonteringsräntan och en differens på 

mindre än 150 räntepunkter anses som en avvikelse som kan förklaras av andra faktorer, 

se 2.6.4 Jämförelse i metodavsnittet för utförligare beskrivning. Varje räntepunkt 

motsvarar med andra ord en skillnad mellan de två diskonteringsräntorna på 0,01 

procent. Exempelvis har ett av företagen som undersökts i denna studie, 

AarhusKarlshamns, en differens på 2,33 procentenheter, vilket betyder att den 

redovisade diskonteringsräntan är 233 räntepunkter högre än den teoretiska 

diskonteringsräntan. Vilket resulterar i att de avviker mindre än 2,5 procentenheter eller 

250 räntepunkter och placeras då i kolumnen -250 – -150, 150 – 250 räntepunkter. 

Medan företaget ACAP Invest har en redovisad diskonteringsränta som är 73 

räntepunkter lägre än den teoretiska, detta betyder att företaget har en differens på -0,73 

procentenheter. En differens på -0,73 placeras då i kolumnen -150 – 150 räntepunkter. 
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Bransch: 

Dagligvaror 

Företag 

Teoretisk 

diskonterings-

ränta 

Redovisat 

diskontering

s-ränta 

Differens -150 – 150 

räntepunkter 

-250 – -150 

150 – 250 

räntepunkter 

Mer än -250  

mer än 250 

räntepunkter 

AarhusKarlsham

ns  
10,47 12,8 2,33  X  

ACAP Invest 10,91 10,18 -0,73 X   
Björn Borg 11,93 17 5,07   X 
Cloetta 9,45 8 -1,45 X   
Duni 9,45 11,4 1,95  X  
Electrolux 12,22 11 -1,22 X   
Fenix Outdoor 11,93 10 -1,93  X  
Husqvarna 14,26 11 -3,26   X 
Lammhults 

Design 
11,49 8 -3,49   X 

Mekonomen 4,49 10,3 5,81   X 
Midsona 10,91 10 -0,91 X   
New Wave Group 14,12 11,5 -2,62   X 
Nobia 26,08 13,4 -12,68   X 

Opcon 18,93 10,9 -8,03   X 
Swedish Match 4,06 8,7 4,64   X 
VBG Group 15,58 9,5 -6,08   X 

Tabell 2. Diskonteringsräntor till branschen dagligvaror 

 

Tabellen ovan visar att 4 av totalt 16 företag i branschen dagligvaror redovisar en 

diskonteringsränta som faller innanför intervallet på  150 räntepunkter, vilket 

motsvarar 25 procent av företagen inom denna kategori. Vidare är det tre företag, (19 

procent), som har en avvikelse mellan 150 och 250  räntepunkter. Slutligen finns det nio 

företag (56 procent) som hamnar utanför intervallet på  250 räntepunkter. De flesta 

företagen som hamnar utanför både räntepunktsintervallen ligger på mellan 300-600 i 

differens. Det företag som avviker mest är Nobia som har en differens på -12,68, vilket 

betyder att de avviker med mer än 1000 räntepunkter för att kunna hamna innanför 

intervallet på ±250 räntepunkter. Av de 16 företagen inom dagligvarorbranschen har 

fem av dem redovisat en högre diskonteringsränta än den teoretiska medan 11 företag 

har redovisat en lägre diskonteringsränta.  
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Bransch: 

Konsumenttjänster 

Företag  

Teoretisk 

diskonterings-

ränta 

Redovisat 

diskonterings-

ränta 

Differens -150 – 150 

räntepunkter 

-250 – -150 

150 – 250 

räntepunkter 

Mer än -250 

mer än 250 

räntepunkter 

Axfood 7,70 9,5 1,80  X  
Betsson 10,03 15 4,97   X 
Bilia 14,12 7,14 -6,98   X 
Electra Gruppen 17,33 8 -9,33   X 
Eniro 12,66 10,6 -2,06  X  
H&M 10,03 16 5,97   X 
Hemtex 10,18 13,6 3,42   X 
ICA Gruppen 12,81 10,2 -2,61   X 
MTG 12,81 12 -0,81 X   
Nordic Service 

Partners Holding 
9,45 12 2,55   X 

RNB 15,14 11,3 -3,84   X 
Skistar 5,22 8 2,78   X 
TradeDoubler 18,79 15,85 -2,94   X 
Venue Retail 

Group 
21,70 14,9 -6,80   X 

Tabell 3. Diskonteringsräntor till branschen konsumenttjänster 

 

Branschen konsumenttjänster visar att en hög andel av företagen hamnar utanför 

intervallet på ±250 räntepunkter. Utifrån tabellen kan det utläsas att 11 av de 14 företag 

som befinner sig i denna bransch har en stor avvikelse mellan den diskonteringsränta de 

själva har satt gentemot den teoretiska diskonteringsräntan. Detta resulterar i att 79 

procent av företagen redovisar en diskonteringsränta som skiljer sig mer än 250 

räntepunkter från den teoretiska.. Det är enbart ett företag (7 procent) som hamnar inom 

intervallet på 150 räntepunkter, vilket är MTG som redovisar en diskonteringsränta på 

12. Den diskonteringsränta de själva har satt avviker endast med -0,81 då den teoretiska 

diskonteringsräntan är 12,81. Axfood och Eniro har en avvikelse på 1,80 respektive -

2,06 vilket resulterar till att de avviker med mindre än 250 räntepunkter från den 

teoretiska diskonteringsräntan. Dessa två företag utgör 14 procent av branschen. 43 

procent eller 6 av 14 företag redovisar en högre diskonteringsränta än den teoretiska 

medan de resterande 57 procenten av företagen redovisar en lägre diskonteringsränta.  
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Bransch:  

Hälsovård 

Företag  

Teoretisk 

diskonterings-

ränta 

Redovisat 

diskonterings-

ränta 

Differens -150 – 150 

räntepunkter 

-250 – -150 

150 – 250 

räntepunkter 

Mer än -250 

mer än 250 

räntepunkter 

Allenex 24,04 16,7 -7,34   X 
Biotage 5,08 13,67 8,59   X 
Elekta 3,47 10 6,53   X 
Elos 14,56 10,31 -4,25   X 
Feelgood 10,18 10 -0,18 X   
Getinge 4,78 9,5 4,72   X 
Meda 4,78 12,3 7,52   X 
Medivir 24,04 9 -15,04   X 
Orexo 10,03 10 -0,03 X   
PROBI 0,26 12 11,74   X 
Swedish Orphan 

Biovitrum 
11,35 10 -1,35 X   

Vitrolife 6,10 8,2 2,10  X  

Tabell 4. Diskonteringsräntor till branschen hälsovård 

 

Branschen hälsovård består av 12 företag. Av dessa företag hamnar åtta företag utanför 

intervallet på 250 räntepunkter, vilket betyder att två av tre företag redovisar antigen en 

för hög eller en för låg diskonteringsränta jämfört med den teoretiska. Tre av företagen, 

25 procent, håller sig innanför intervallet på  150 räntepunkter. Endast ett företag, 

vilket är Vitrolife, redovisar en diskonteringsränta som hamnar mellan 150 och 250 

räntepunkter från den teoretiska, vilket motsvarar 8 procent av hälsovårdsbranschen. De 

två största avvikelserna står Medivir och PROBI för, med en avvikelse på -15,04 

respektive 11,74.  Slutligen visar tabellen på att hälften av företagen redovisar lägre 

diskonteringsränta än den teoretiska och att den andra hälften redovisar högre 

diskonteringsränta.  
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Bransch: 

Teknologi 

Företag 

Teoretisk 

diskonterings-

ränta 

Redovisat 

diskonterings-

ränta 

Differens -150 – 150 

räntepunkter 

-250 – -150 

150 – 250 

räntepunkter 

Mer än -250  

mer än 250 

räntepunkter 

Acando  7,99 9,1 1,11 X   
Addnode Group 15,14 13 -2,14  X  
Anoto Group 4,06 15 10,94   X 
Aspiro 9,74 25,3 15,56   X 
Availo 4,64 15,88 11,24   X 
Connecta 5,81 12,2 6,39   X 
Cybercom 21,56 10,9 -10,66   X 
FormPipe 

Software 
7,41 12 4,59   X 

HiQ 

International 
19,08 13,9 -5,18   X 

HMS Networks 6,39 10,9 4,51   X 
IFS 18,79 13,4 -5,39   X 
Knowit 10,33 12,5 2,17  X  
MultiQ 

International 
13,68 12,7 -0,98 X   

Prevas 6,10 14,42 8,32   X 
Proact IT Group 4,35 14 9,65   X 
ReadSoft 12,22 14,8 2,58   X 
Seamless 

Distribution 
8,87 18,7 9,83   X 

Softronic 12,22 9,5 -2,72   X 
Telefonaktiebo- 

laget L M 

Ericsson 

10,03 10,85 0,82 X   

Tieto Sweden 6,39 9 2,61   X 
Vitec Software 

Group 
7,41 9,35 1,94  X  

Tabell 5. Diskonteringsräntor till branschen teknologi 

 

Tabellen ovan visar de olika diskonteringsräntorna och vilken differens dessa räntor har 

för företagen som är i branschen teknologi och omfattar 21 företag. Av de totalt 21 

företagen är det 71 procent, vilket motsvarar 15 företag, som har en differens som 

överskrider 250 räntepunkter. Det är tre företag som avviker mindre än 150 

räntepunkter och dessa är Acando, MultiQ International och Telefonaktiebolaget L M 

Ericsson. Dessa tre företag motsvarar 14 procent av branschen. Samma procentuella 

andel utgörs av de tre företag som har en differens som ligger på mellan 150 och 250 

räntepunkter. Aspiro är det företag med störst differens, 15,56, och totalt är det fyra 

företag som har en differens som överstiger 1000 räntepunkter. Av de 21 företagen i 

teknologibranschen har 15 av dem redovisat en högre diskonteringsränta än vad den 

teoretiska visar medan de sex återstående företagen hamnar åt motsatt håll med en lägre 

satt diskonteringsränta än den teoretiska diskonteringsräntan. 
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Bransch: Industri 

Företag 

Teoretisk 

diskonterings-

ränta 

Redovisat 

diskonterings-

ränta 

Differens -150 – 150 

räntepunkter 

-250 – -150 

150 – 250 

räntepunkter 

Mer än -250 

mer än 250 

räntepunkter 

Addtech 11,49 12 0,51 X   
Alfa Laval 17,47 7,36 -10,11   X 
ASSA ABLOY 10,03 12,75 2,72   X 
Atlas Copco 9,60 10,5 0,90 X   
B&B TOOLS 11,64 8 -3,64   X 
Beijer Electronics 13,24 10 -3,24   X 
Bong 20,97 13,2 -7,77   X 
BTS Group 14,56 9,5 -5,06   X 
Cision 23,01 14,15 -8,86   X 
Consilium 8,58 7 -1,58  X  
DIBS Payment 

Services 
10,91 13,2 2,29  X  

Duroc 22,14 11,2 -10,94   X 
Elanders 7,70 9,3 1,60  X  
G&L Beijer 18,64 11,72 -6,92   X 
Fagerhult 8,72 11 2,28  X  
Geveko 10,03 10,45 0,42 X   
Gunnebo 20,24 10,5 -9,74   X 
Hexagon 13,39 8,8 -4,59   X 
Image Systems 5,22 13,4 8,18   X 
Indutrade 11,20 14 2,80   X 
Intellecta 5,51 7,9 2,39  X  
ITAB Shop 

Concept 
9,74 9,72 -0,02 X   

Lagercrantz 

Group 
10,91 11 0,09 X   

Lindab 

International 
12,66 11,6 -1,06 X   

Loomis 9,45 7,7 -1,75  X  
Malmbergs 

Elektriska 
14,26 11 -3,26   X 

Micronic Mydata 18,20 14,93 -3,27   X 
NCC 8,72 9,77 1,05 X   
Nederman 

Holding 
7,41 12,06 4,65   X 

NIBE Industrier 8,14 10 1,86  X  
NOTE 13,54 11,8 -1,74  X  
OEM 

International 
13,83 12 -1,83  X  

Opus Group 7,99 11,35 3,36   X 
PartnerTech 15,58 16,3 0,72 X   
Peab 12,51 6,6 -5,91   X 
Poolia 13,10 10 -3,10   X 
Pricer 19,37 13 -6,37   X 
Proffice 13,68 10,3 -3,38   X 
Rejlers 13,68 16 2,32  X  
Rörvik Timber 11,78 15 3,22   X 
SAAB 5,08 11,8 6,72   X 
Sandvik 10,91 10 -0,91 X   
SCANIA 24,04 11 -13,04   X 
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Skanska 12,51 10,4 -2,11  X  
SKF 8,14 13 4,86   X 
Studsvik 14,99 8,9 -6,09   X 
SWECO 9,45 11,5 2,05  X  
Systemair 8,72 10 1,28 X   
Trelleborg 12,51 11,13 -1,38 X   
Volvo 17,47 12 -5,47   X 
XANO Industri 8,72 10,5 1,78  X  
ÅF 10,47 11 0,53 X   

Tabell 6. Diskonteringsräntor till branschen industri 

 

Industribranschen är den bransch som innehåller flest företag. Totalt är det 52 företag i 

denna kategori. Av dessa 52 företag är det 12 företag som har en differens på under 150 

räntepunkter, och utgör 23 procent av branschen. Inom intervallet på  150 –  250 

räntepunkter hamnar en fjärdedel av företagen, tretton till antalet. Summerat ger detta 

att 25 företag eller 48 procent har en differens mellan sin redovisade diskonteringsränta 

och den teoretiska diskonteringsränta som inte är större än 250 räntepunkter. Detta 

innebär att de resterande 27 företagen (52 procent) har en differens som överstiger 250 

räntepunkter, eftersom de har redovisat antigen en kraftigt högre eller lägre 

diskonteringsränta gentemot den teoretiska räntan. Scania är det företag i 

industribranschen som har den största avvikelsen på -13,04 och ytterligare två företag 

påvisar en skillnad mellan diskonteringsräntorna som överskrider 1000 räntepunkter. 

Vad det gäller andelen som redovisar en högre diskonteringsränta än den teoretiska 

ligger den på 24 företag eller 46 procent, vilket då ger att 54 procent har redovisat en 

lägre diskonteringsränta än vad den teoretiska diskonteringsräntan förespråkar. 
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Bransch: Övriga 

Företag 

Teoretisk 

diskonterings-

ränta 

Redovisat 

diskonterings-

ränta 

Differens -150 – 150 

räntepunkter 

-250 – -150 

150 – 250 

räntepunkter 

Mer än -250 

mer än 250 

räntepunkter 

AllTele 3,33 14,5 11,17   X 
BE Group 25,20 10,39 -14,81   X 
Bergs Timber 12,66 14,25 1,59  X  
Boliden 11,49 10 -1,49 X   
Bure Equity 7,70 12 4,30   X 
DGC One 13,10 12 -1,10 X   
HEXPOL 13,39 12,1 -1,29 X   
Intrum Justitia 8,43 10,01 1,58  X  
Investement 

Kinnevik 
13,54 15 1,46 X   

Investor 14,26 9,75 -4,51   X 
JM 14,56 11 -3,56   X 
Midway Holding 7,70 10,2 2,50  X  
ProfilGruppen 4,78 13,9 9,12   X 
Ratos 22,14 10,4 -11,74   X 
Shelton Petroleum 11,06 14 2,94   X 
SSAB 17,18 11 -6,18   X 
Tele2 6,39 13,1 6,71   X 
TeliaSonera 4,35 12,75 8,40   X 

Tabell 7. Diskonteringsräntor till branschen övriga 

 

Denna kategori innehåller fyra olika branscher, detta har blivit förklarat under 

branschindelning i metodkapitlet. Denna kategori innehåller 18 företag, där fyra företag 

har en differens på mindre än 150 räntepunkter, 3 företag har en differens mellan 150 

och 250 räntepunkter samt 11 företag har en differens som är större än 250 

räntepunkter. Detta ger en procentsats på 22, 17, respektive 61. Under kolumnen med 

noteringar för de företag som har en differens som överskrider 250 räntepunkter finns 

det tre företag som markant visar en högre differens än de andra företagen. Dessa är 

Alltele som uppvisar en skillnad på 11,17 högre redovisad diskonteringsränta än den 

teoretiska, BE Group som redovisar en diskonteringsränta som är 14,81 lägre än den 

teoretiska och Ratos som också dessa redovisar en lägre diskonteringsränta än den 

teoretiska, deras differens är -11,74. Alla tre har, som tydligt framgår, en differens som 

är större än 1000 räntepunkter. Slutligen illustrerar tabellen att 56 procent av företagen 

har redovisat en diskonteringsränta som är högre än den teoretiska och 44 procent har en 

lägre ränta redovisad. 
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 Diagram 1. Sammanfattande diagram – Branschindelning 

 

Ovan är ett sammanfattande diagram som visar hur många företag, uttryckt i procent, 

som hamnar inom varje intervall. Den blå stapeln representerar intervallet med -150 – 

150 räntepunkter i tabellerna ovan. Den röda stapeln återspeglar intervallet på  150 till 

 250 räntepunkter och den gröna stapeln representerar de företag som har en differens 

som överskrider 250 räntepunkter. Ett exempel är dagligvaror i diagrammet ovan, där 

det kan utläsas att 25 procent av företagen i denna bransch har en redovisad 

diskonteringsränta som avviker mindre än 150 räntepunkter från den teoretiska 

diskonteringsräntan. Den röda stapeln under dagligvaror visar att 19 procent av 

företagen har redovisat en diskonteringsränta som differerar mellan 150 och 250 

räntepunkter. I den gröna stapeln för branschen dagligvaror kan det utläsas att 56 

procent av företagen redovisar en diskonteringsränta som skiljer sig mer än 250 

räntepunkter gentemot den teoretiska diskonteringsräntan. Diagrammet tydliggör att det 

är branschen Konsumenttjänster som har den största procentuella andelen av företag 

som uppvisar stora skillnader mellan den diskonteringsränta de redovisar och den 

teoretiska räntan. Industribranschen är den bransch där andelen av dessa företag är 

minst med en procentsats på 52 men det som framgår är att i varje bransch har mer än 

hälften av företagen en diskonteringsränta som avviker med mer än 250 räntepunkter 

gentemot den teoretiska diskonteringsräntan. Detta i kombination med att ingen bransch 
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har mer än en fjärdedel av företagen som ligger inom intervallet på 150 räntepunkter ger 

en bild av att stora variationer förekommer i alla branscherna. 

Avslutningsvis kan det nämnas att det totalt är 27 av de 133 företagen som studien 

behandlar som hamnar innanför intervallet -150 – 150 räntepunkter. Det ger en 

procentsats på 20. Totalt för de sex branscherna har 25 företag redovisat en 

diskonteringsränta som avviker mellan -250 – -150, 150 – 250 räntepunkter från den 

teoretiska diskonteringsräntan. Dessa 25 företag utgör 19 procent. De resterande 81 

företagen (61 procent) har en differens som överstiger 250 räntepunkter. 

 

4.2 VD-byte 

För de företag som har redovisat goodwill i sin årsredovisning har en undersökning 

gjorts för att se om de har gjort ett VD-byte under 2012. Sammanlagt genomfördes 26 

byten under 2012. Av de totalt 133 företagen, som denna studie bygger på efter 

urvalsprocessen, utförde 21 av dessa ett VD-byte under 2012. Anledningen till att 5 

VD-byten faller bort är på grund av att företagen inte har redovisat någon 

diskonteringsränta i sin årsredovisning. De 21 företag som har utfört ett byte utgör 16 

procent av de 133 företag som har undersökts i denna studie.  

 

Av de 133 företag som har undersökts, har 15 av dessa gjort en goodwillnedskrivning.     

Diagram 2. Goodwillnedskrivning 1         Diagram 3. Goodwillnedskrivning 2 

 

Diagrammet till vänster visar att de 15 företag som gjort goodwillnedskrivning utgör 11 

procent av de 133 företag som studien omfattar. De resterande 89 procenten har inte 

gjort en nedskrivning av goodwill under 2012. Diagrammet till höger innefattar de 21 
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företag som gjort bytt VD under 2012. Diagrammet visar hur många procent av dessa 

21 företag som förutom att ha bytt VD även har genomfört en nedskrivning av goodwill. 

Vad de båda diagrammen illustrerar är att en nedskrivning av goodwill sker mer än 

dubbelt så ofta (24 procent gentemot 11 procent) bland de företag som bytt en VD under 

året jämfört med om alla företag inkluderas. Det som också ska beaktas är att de företag 

som bytt VD är inkluderade i det vänstra diagrammet. Om dessa företag exkluderas 

kommer siffran på antalet företag som gjort en goodwillnedskrivning hamna på 9 

procent (10/112). 

Diagram 4. VD-byte 1                         Diagram 5. VD-byte 2 

 

Med dessa två diagram illustreras samma tendens från ett omvänt perspektiv. 

Diagrammet till vänster visar att det är totalt 16 procent som har bytt VD under 2012. 

Dessa 16 procent utgör 21 företag av de totalt 133 företag som behandlas i denna studie. 

Diagrammet till höger visar de 15 företag som har gjort en goodwillnedskrivning under 

2012. Av dessa 15 företag utförde fem av dessa även ett VD-byte under 2012, vilket 

motsvarar 33 procent som diagrammet visar. Dessa två diagram ger en indikation på 

samma samband som de två övriga diagrammen fast utifrån ett VD-byte perspektiv. Det 

som diagrammen antyder är att i företag där en nedskrivning av goodwill har gjorts är 

ett VD-byte dubbel så vanligt förekommande än om hela populationen av 133 företag 

granskas.  Sammanfattningsvis kan nämnas att de fem företag som både har gjort ett 

VD-byte samt en goodwillnedskrivning utgör strax under fyra procent av de 133 

undersökte företagen i studien. De fem företagen som har utfört både VD-byte samt 

goodwillnedskrivning är Aspiro, Image Systems, Intellecta, Proact IT Group och Ratos. 

Av dessa företag så har Intellecta redovisat en diskonteringsränta som avviker 239 
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22% 

16% 
62% 

Omsättning över 5 miljarder kronor 

Intervall +/-150 ±150-±250 Utanför ±250

räntepunkter från den teoretiska diskonteringsräntan. De resterande fyra företagen har 

en avvikelse mellan den teoretiska och den redovisade diskonteringsräntan som 

överskrider mer än 800 räntepunkter.  

 

4.3 Omsättning 

I detta avsnitt har de 133 undersökta företagen sorterats efter storlek och då i måttet 

omsättning. Vidare har företagen delats in i tre grupper, en grupp med företag med en 

omsättning över 5 miljarder kronor, en grupp med företag med en omsättning på mellan 

1-5 miljarder kronor, samt slutligen en grupp med företag med en omsättning på under 1 

miljard kronor. Diagrammen illustrerar en procentuell fördelning av företagen i de tre 

intervallen som kontinuerligt använts i studien för varje storleksgrupp.  

Diagram 6. Omsättning över 5 miljarder kronor 
 

Det första diagrammet ger en bild av de största företagen med en omsättning på över 5 

miljarder kronor. Det som kan uttydas är att nästan två tredjedelar, närmare bestämt 62 

procent, av företagen har en differens mellan den teoretiska och den redovisade 

diskonteringsräntan som överskrider 250 räntepunkter. De 62 procenten motsvarar 28 

företag av de totalt 45 företagen som har kategoriserats i den här storleksgruppen. 

Diagrammet visar också att de övriga 17 företagen har en differens på mindre än 250 

räntepunkter och av dessa har 10 företag (22 procent) redovisat en diskonteringsränta 

som avviker mindre än 150 räntepunkter än den teoretiska. De resterande sju företagen 

(16 procent) ligger i intervallet på mellan 150–250 räntepunkter.   
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Diagram 7. Omsättning 1-5 miljarder kronor 

 

Detta diagram visar att hälften av företagen i storlekskategorin, omsättning 1-5  

miljarder kronor, har en differens som överskrider 250 räntepunkter. En tredjedel av de 

totalt 42 företagen har redovisat en diskonteringsränta som avviker mellan 150 och 250 

räntepunkter från den teoretiska diskonteringsräntan. De resterande sju företagen, vilket 

motsvarar 17 procent har satt en diskonteringsränta som ligger innanför intervallet  150 

räntepunkter.  

Diagram 8. Omsättning mindre än 1 miljard kronor 
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Det är 46 företag som har en omsättning på mindre än 1 miljard kronor. Diagrammet 

ovan visar att 74 procent, vilket motsvarar 34 företag, redovisar en diskonteringsränta 

som differerar mer än 250 räntepunkter från den teoretiska diskonteringsräntan. Medan 

sju företag (15 %) redovisar en diskonteringsränta som avviker mindre än 150 

räntepunkter. De resterande fem företagen som utgör 11 procent av denna 

storlekskategori har satt en diskonteringsränta som avviker mellan  150–  250 

räntepunkter från den teoretiska diskonteringsräntan.  

 

 

Diagram 9. Sammanfattande diagram - Omsättning 

 

Det sammanfattande diagrammet ovan visar de olika räntepunktintervallerna och hur 

många procent de olika storlekskategorierna har i de olika intervallen. Den blåa stapel 

visar att 22 procent av företagen som har en omsättning över 5 miljarder kronor har satt 

en diskonteringsränta som skiljer sig med mindre än 150 räntepunkter från den 

teoretiska diskonteringsräntan. Medan 16 procent av företagen har en diskonteringsränta 

som avviker mellan  150– 250 räntepunkter. Den gröna stapel visar hur många 

procent av företagen i de olika storlekskategorierna som har redovisat en 

diskonteringsränta som överskrider 250 räntepunkter från den teoretiska 

diskonteringsräntan. För de företag som har en omsättning över 5 miljarder så visar den 

gröna stapel att det är 62 procent som överskrider 250 räntepunkters differens. Det kan 
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även utläsas från diagrammet att alla tre storlekskategorier har minst 50 procent av 

företagen redovisat en diskonteringsränta som skiljer mer än 250 räntepunkter från den 

teoretiska diskonteringsräntan.  Inom intervallet  150– 250 räntepunkter så varierar 

antal procent av företag inom de olika storlekskategorierna från 11 - 16 procent. De tre 

blåa staplarna visar att 22, 17 och 15 procent av företagen från de olika 

storlekskategorierna har satt en diskonteringsränta som avviker mindre än 150 

räntepunkter.  

 

4.4 Skuldsättningsgrad 

Diagrammet nedan visar de tre grupperna och hur stor procentuell andel av företagen 

som hamnar innanför de olika intervallerna. För varje grupp visar stapeldiagrammet hur 

stor andel av den aktuella gruppen som befinner sig inom varje intervall. Som det 

nämndes i tillvägagångssättet i metodavsnittet innefattar både grupp 1 och grupp 2 44 

företag medan det i grupp 3 ingår 45 företag. Intervallen som används i diagrammet 

nedan skiljer sig lite från de intervall som använts tidigare i studien. Istället för att dela 

in företagen i tre intervall, har företagen delats in i fem intervaller. Dessa intervall 

representerar skillnader där den redovisade diskonteringsräntan är mer än 250 

räntepunkter lägre, mellan 250 och 150 räntepunkter lägre, mellan 150 lägre och 150 

räntepunkter högre, mellan 150 och 250 räntepunkter högre samt en redovisade 

diskonteringsränta som är mer än 250 räntepunkter högre.  Anledningen till det är när 

skuldsättningsgraden undersöks så är det avgörande att veta om företagen har satt en för 

låg eller en för hög diskonteringsränta. Därför har en mer noggrann uppdelning av 

intervallen gjorts. 
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Diagram 10. Sammanfattande diagram – Skuldsättningsgrad 

 

Diagrammet ovan visar hur fördelningen ser ut mellan de tre grupperna. Grupp 1 

innefattar de 44 företag som har den högsta skuldsättningsgraden (1,32 – 3,93). Av de 

44 företagen så hamnar sex företag (14 procent) i det ränteintervall där deras redovisade 

diskonteringsränta är mer än 250 räntepunkter från den teoretiska diskonteringsräntan. 

Den röda stapeln i grupp 1 visar att två procent, vilket utgörs av ett företag, redovisar en 

diskonteringsränta som avviker mellan -250 – -150 räntepunkter från den teoretiska 

diskonteringsräntan. Den gröna stapeln visar att tio företag (23 procent) har en avvikelse 

mellan -150 – 150 räntepunkter. Vidare har fem företag (11 procent) redovisat en 

diskonteringsränta som avviker mellan 150 – 250 räntepunkter från den teoretiska 

diskonteringsräntan. Slutligen för grupp 1 så har hälften av företagen, 22 företag, 

redovisat en diskonteringsränta som är satt mer än 250 räntepunkter högre än den 

teoretiska diskonteringsräntan.   

 

I grupp 2 ingår 44 företag, och av de 44 företagen så har 12 företag eller 27 procent, en 

diskonteringsränta som är minst 250 räntepunkter lägre än den teoretiska. Medan 14 

procent, som utgörs av sex företag, har redovisat en diskonteringsränta som befinner sig 

mellan 250 - 150 räntepunkter under den teoretiska diskonteringsräntan. Vidare har nio 

företag (20 procent), en differens mellan -150 – 150 räntepunkter. Det är tio företag (23 

procent) som avviker mellan 150 – 250 räntepunkter från den teoretiska 
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diskonteringsräntan. Slutligen är det 16 procent, vilket utgörs av sju företag, som 

redovisar en diskonteringsränta som är mer än 250 räntepunkter högre än den teoretiska 

diskonteringsräntan. Företagen i denna grupp har en skuldsättningsgrad mellan 0,44 och 

1,31.  

 

Den sista gruppen, grupp 3, utgörs av 45 företag. Denna grupp innefattar de företag som 

har den lägta skuldsättningsgraden (0 – 0,43). Den blå stapeln representerar de 25 

företag (56 procent) som redovisar en diskonteringsränta som är mer än 250 

räntepunkter lägre än den teoretiska. Det är ett företag, två procent, som har redovisat en 

diskonteringsränta som ligger mellan 250 - 150 räntepunkter under den teoretiska 

diskonteringsräntan. Mittenstapeln visar att 18 procent av företagen har redovisat en 

diskonteringsränta som avviker mellan -150 – 150 räntepunkter från den teoretiska 

diskonteringsräntan. De 18 procenten utgörs av åtta företag. Vidare är det tre företag, 

som ger en procentsats på 7, som har redovisat en diskonteringsränta som differerar 

mellan 150 – 250 räntepunkter. Slutligen har åtta företag, 18 procent, redovisat en 

diskonteringsränta som är mer än 250 räntepunkter högre än den teoretiska 

diskonteringsräntan.  

 

Diagrammet nedan visar de 15 företag som har gjort en goodwillnedskrivning under 

2012. Dessa 15 företag har sedan delats in i de 3 skuldsättningsgradsgrupperna som 

presenterades ovan.  

 

Diagram 11. Goodwillnedskrivning – Skuldsättningsgrad 
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Diagrammet visar 47 procent av företagen, som utgörs av sju företag har en 

skuldsättningsgrad mellan 1,32 – 3,93. Med en skuldsättningsgrad mellan 1,32 – 3,93 

innefattar de företag som har de högsta skuldsättningsgraderna i denna studie. Grupp 2 

representerar de företag som har en skuldsättningsgrad mellan 0,44 – 1,31. Av de 15 

företag som gjort en goodwillnedskrivning under 2012 så har fem företag en 

skuldsättningsgrad som kategoriserar dem till grupp två. I diagrammet kan det utläsas 

att grupp två utgör 33 procent av de totalt 15 företagen. De resterande tre företagen, som 

utgör 20 procent har placerats i grupp 3 eftersom att de har en skuldsättningsgrad 

mellan 0 – 0,43. Grupp 3 är den grupp som innefattar de företag som har den lägsta 

skuldsättningsgraden i denna studie.  
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5. Analys 

I detta kapitel kommer studiens analys att presenteras. Här kommer den empiriska 

informationen att kritiskt analyseras. Det empiriska materialet kommer även att ställas 

mot den teori som beskrevs under den teoretiska referensramen.    

 

De empiriska resultat som har presenterats i studien när det gäller differensen mellan 

den diskonteringsränta som företagen på OMX Stockholm har redovisats och den 

teoretiska diskonteringsränta som har beräknats fram med CAPM finns självfallet risken 

för potentiella felmarginaler. Detta är en realitet som är svår att undvika och det bästa 

förfarandet är att vara medveten om att felmarginaler troligen förekommer och anpassa 

undersökningen därefter. I studiens fall har detta inneburit att använda intervaller 

uttryckt i räntepunkter för att i största mån ta hänsyn till eventuella felmarginaler. 

Resultaten i studien anses därför vara tillräckliga för att om inte återge en perfekt 

reflektion av verkligheten så åtminstone skapa en bild som kan ge antydningar om hur 

svenska börsnoterade företag agerar när det kommer till att fastställa en 

diskonteringsränta. 

  

Det studien visar är att 80 procent av de 133 företag som har undersökts hamnar utanför 

det första intervallet på en differens av 150 räntepunkter mellan de båda 

diskonteringsräntorna och hela 61 procent placerar sig även utanför det andra 

räntepunktsintervallet på 250 räntepunkter. Detta innebär att en femtedel av företagen 

har en differens som är så pass liten att den förklaras av eventuell felmarginal i 

beräkningarna och/eller andra faktorer. Det är även så att vissa företag ligger nära 

gränserna inom de olika intervallerna, vilket skulle kunna påverka procentuella 

fördelningen dock inte nämnvärt mycket. Skulle då detta betyda att fyra av fem företag 

på Stockholmsbörsen på något sätt agerar opportunistiskt? Den frågan går definitivt inte 

att svara på inom de begränsade ramarna för den här studien. De företag som har en 

differens som överstiger 150 räntepunkter har inte nödvändigtvis skapat detta gap 

genom ett medvetet eller opportunistiskt beteende. Om företag har agerat 

opportunistiskt och vilka dessa företag i sådana fall skulle vara är nästan omöjligt att 

uttala sig om utan det indikerar snarare att bestämmelserna kring fastställandet av 

diskonteringsräntan vid en nedskrivningsprövning av goodwill inte är tydliga eller 

åtstramande nog.  
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Anmärkningsvärt är också att många företag uppvisar en betydande skillnad mellan de 

båda diskonteringsräntorna, flera företag med en differens på över 800 räntepunkter. 

Även om det inte på något sätt bevisar ett opportunistiskt agerande från företagens sida 

indikerar de stora variationerna att redovningsstandarderna och då framförallt IAS 36 

Nedskrivningar skapar manöverutrymme för företagen. Med en utformning som i första 

hand karakteriseras av riktlinjer och rekommendationer istället för detaljreglering på hur 

företagen ska nedskrivningspröva goodwill samt bestämma deras diskonteringsränta 

skapar IAS 36 möjligheter för företag att utnyttja detta till eget gagn och på så sätt agera 

opportunistiskt. De, i flera fall, kraftiga differenserna mellan företagens redovisade 

diskonteringsränta och den teoretiska som tagits fram i studien förstärker denna tanke 

eftersom det påvisar att nedskrivningsprövningen ger stort utrymme för egna 

antaganden från företagets sida. Om goodwillposten är uppbyggd av diskutabla 

antaganden och bedömningar skapar det problem för externa intressen att avgöra om 

siffrorna företaget presenterar är trovärdiga och rimliga.  

 

Avslutningsvis under empiriavsnittet Branschindelning så framkommer det hur stor 

procentandel företag som har redovisat en diskonteringsränta som differerar mindre än 

150 räntepunkter, mellan 150 och 250 räntepunkter samt en diskonteringsränta som 

differerar mer än 250 räntepunkter gentemot den teoretiska diskonteringsräntan.. Totalt 

sett har 20 procent av de totalt 133 företagen redovisat en diskonteringsränta som 

avviker mindre än 150 räntepunkter från den teoretiska diskonteringsräntan. Medan 19 

procent av företagen har redovisat en diskonteringsränta som hamnar i 150 till 250 

räntepunkters skillnad. De resterande 61 procenten har redovisat en diskonteringsränta 

som avviker mer än 250 räntepunkter från den teoretiska diskonteringsräntan. Dessa tal 

kan jämföras med Carlin och Finchs studie. Resultatet i deras studie var att 30 procent 

av företagen redovisade en diskonteringsränta som avvek mindre än 150 räntepunkter 

från den teoretiska diskonteringsräntan medan 20 procent av företagen hade redovisat 

en diskonteringsränta som hamnade i intervallet 150 - 250 räntepunkters differens. Både 

denna studie och Carlin och Finchs studie har därav kommit fram till liknande resultat. 

Det skiljer bara en procent på hur stor andel av företagen som redovisar en 

diskonteringsränta som hamnar innanför intervallet 150 - 250 räntepunkter. Men hur 

stor procentandel som hamnar i intervallet 150 räntepunkter skiljer studierna åt. I denna 

studie hamnar 20 procent av företagen innanför 150 räntepunkters differens medan i 

Carlin och Finchs studie så hamnar 30 procent av företagen inom detta intervall. Men 
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även om dessa tal skiljs åt, så visar både studierna att en stor procentandel av företagen 

redovisar en diskonteringsränta som är antingen väsentligt högre eller lägre än den 

teoretiska diskonteringsräntan. Den slutsats som kan dras är att flera svenska företag 

tenderar att redovisa en högre diskonteringsränta jämfört med australienska företag som 

Carlin och Finchs studie bygger på. Ett annat alternativ kan vara att siffrorna 

representerar en utveckling som går mot att allt fler företag differerar kraftigt mellan 

vad de redovisar för diskonteringsränta och vad den teoretiskt borde ligga på. Men 

samtidigt visar resultaten på att det spelar ingen roll om företagen håller till i Sverige 

eller Australien, då båda studierna visar en hög procentuell andel som redovisar en 

avsevärd skillnad gentemot den teoretiska diskonteringsräntan.  

 

I empiriavsnittet framkommer det att 15 företag har gjort en goodwillnedskrivning och 

5 av dessa har även bytt VD under 2012. Det nämndes även i detta avsnitt att av de 

totalt 133 företagen så har 21 av dessa bytt VD under det gällande år. Anledningen till 

varför de 5 företagen som bytte VD även gjorde en nedskrivning kan vara många. Det 

som är intressant är att av de 5 företagen så har 4 av dessa redovisat en 

diskonteringsränta som avviker mer än 800 räntepunkter från den teoretiska 

diskonteringsräntan. Detta kan jämföras med vad som skrevs om ”big bath-teorin”. Det 

som kan förekomma när en ny VD tillträder sin post är att denna vill få ned framtida 

förväntningar från företags intressenter, genom att försämra resultatet vilket kan göras 

med stora nedskrivningar eftersom tillgångssidan minskar. Följdeffekten blir att 

nedskrivningen ökar möjligheten för att visa ett bättre resultat för de nästkommande 

åren. Att fyra av de fem företag, som både har bytt VD och utfört en 

goodwillnedskrivning, har en avvikelse som överskrider 800 räntepunkter kan vara ett 

tecken på att de har agerat opportunistiskt för att på så sätt minska framtida 

förväntningar på företaget. Vad som också stärker denna bild är att den procentuella 

andelen av de som gjort nedskrivningar är 33 procent bland de som även har bytt VD 

medan andelen är 16 procent bland alla de undersökta företagen. Självklart är det 

omöjligt att med total säkerhet fastställa om företagen verkligen har agerat efter eget 

intresse då standarden (IAS 36) bygger på subjektiva bedömningar från 

företagsledningens sida. Detta ger en möjlighet för tillträdande VD att genomföra en 

”big bath”, alltså att rensa bort tidigare förvärvad goodwill genom stora nedskrivningar. 

Det kan även innebära svårigheter för företag som inte är ute efter att agera 

opportunistiskt då subjektiva bedömningar och otydliga direktiv ges i standarden, vilket 
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leder till att den information företaget presenterar kan komma att misstros eller 

ignoreras av externa intressenter. Detta skapar i sin tur ytterligare ett frågetecken till 

utformningen av standarden, nämligen att om en viss del av den ekonomiska 

information, i detta fall goodwill, som företaget offentliggör bortses ifrån ska den då 

verkligen finnas med i företagets årsredovisning? 

 

Jordan och Clark (2004) kom i sin studie fram till att big bath inte bara kunde sägas vara 

en teori utan även är en metod för resultathantering.  Medan Wells (2002) och Masters-

Stout m.fl. (2008) i sina studier menade på att earnings management används när en ny 

VD tillträder. Anledningen till det är att minska resultatet för att sedan kunna visa upp 

ett bättre resultat de nästkommande åren.  Även Christensen, Paik och Stice (2008) 

skrev om att big bath används för att försämra resultatet för att kommande år ska ges 

större möjligheter till att visa upp ett bättre resultat. Eftersom denna studie enbart har 

undersökt årsredovisningar från 2012 så kan ingen slutsats dras om företagen som gjort 

VD-byte och goodwillnedskrivning visar till ett bättre resultat nästkommande år. Men 

resultatet i denna studie visar att 5 av 21 företagen som bytt VD under 2012 även har 

gjort en goodwillnedskrivning. Att fyra av dessa fem företag även har redovisat en 

diskonteringsränta som avviker mer än 800 räntepunkter från den teoretiska ger en 

indikation på att dessa företag vill redovisa ett sämre resultat genom att göra en 

nedskrivning. Resultaten i denna studie tenderar att visa på liknande resultat som de 

föregående studierna, men ingen fastställd slutsats kan dras då siffrorna även kan bero 

på andra omständigheter. Även om andra aspekter kan påverka och förklara de siffror 

studien tagit visar studien däremot att tecken kan tydas på att earnings management och 

big bath används vilket även Wells (2002) och Masters-Stout m.fl. (2008) kom fram till 

i sina studier.  

 

Av de företag som har en omsättning på över 5 miljarder kronor har 62 procent av 

företagen i denna storlekskategori redovisat en diskonteringsränta som avviker mer än 

250 räntepunkter från den teoretiska diskonteringsräntan. Totalt inom denna 

storleksgrupp så har 78 procent en avvikelse som överskrider 150 räntepunkter. Den 

grupp som kan anses var medelstor omfattar de företag som har en omsättning på 

mellan 1-5 miljarder kronor. Av de medelstora företagen är det 50 procent som avviker 

mer än 250 räntepunkter, och totalt är det 83 procent som har redovisat än 

diskonteringsränta som avviker mer än 150 räntepunkter från den teoretiska 
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diskonteringsräntan. För storlekskategorin med en omsättning på mindre än 1 miljard 

kronor redovisar 74 procent av dessa en diskonteringsränta som överskrider en differens 

på 250 räntepunkter. Ytterligare så har 11 procent av företagen en avvikelse som ligger i 

intervallet 150 – 250 räntepunkter. Utifrån tidigare forskning (Petersen och Plenborg 

2010, Bens och Heltzer 2005) är gruppen med de största företagen, som har en 

omsättning som överstiger 5 miljarder kronor, den grupp av företag med mest resurser 

och borde av den anledningen ha minst andel företag utanför intervallet på 250 

räntepunkter. Detta beror på att tidigare forskning föreslåt att mer resurser resulterar i 

färre misstag under nedskrivningsprövningen av goodwill. Studiens resultat målar upp 

en liknande bild eftersom 62 procent av de största företagen befinner sig i det yttersta 

intervallet (skillnad över 250 räntepunkter) medan  74 procent av de minsta företagen 

går att finna i det yttersta ränteintervallet. Skiftas fokus till andelen företag som har en 

differens mellan diskonteringsräntorna under 150 räntepunkter har gruppen med de 

största företagen flest företag som ligger inom det intervallet (22 procent). Medan 

andelen för de medelstora företagen är 17 procent och för de små företagen 15 procent. 

Detta är en indikation på att ett företags storlek kan påverka fastställandet av 

diskonteringsränta eftersom att de större företagen har mer resurser och kompetent 

personal och på grund av detta torde färre misstag göras. För de minsta företagen gäller 

raka motsatsen eftersom de saknar både resurser och kompetens för att hantera bristen 

på riktlinjer i redovisningsstandarderna. (Bens och Heltzer 2005) 

 

Under avsnittet skuldsättningsgrad framkommer det att det är enklare för företag som 

har en hög skuldsättningsgrad att avstå från att göra en nedskrivning, eftersom att 

kostnaderna ökar (Stalebrink 2007). Denna studie ger inte stöd till vad Stalebrink skrev 

i sin forskning. Resultatet som kom fram när en jämförelse gjordes mellan företagens 

skuldsättningsgrad och hur stor avvikelse företagen har mellan sin redovisade 

diskonteringsränta och den teoretiska diskonteringsräntan är att gruppen som innefattar 

de företag som har de lägsta skuldsättningsgraderna är den grupp som har flest företag 

som har en redovisade diskonteringsränta som är satt mer än 250 räntepunkter under 

den teoretiska räntan. Detta resultat ger inte stöd till vad Watts och Zimmerman (1990) 

skrev om i sin studie. I deras studie framkom det att företag med låg skuldsättningsgrad 

har svagare incitament att använda den redovisning som vill leda till en resultatökning. 

De företag med en låg skuldsättningsgrad har råd att göra en nedskrivning, därför är det 

förvånande att den grupp som består av de företag som har den lägsta 
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skuldsättningsgraden jämfört med de andra företagen som undersöks i denna studie har 

flest företag med en klart lägre diskonteringsränta än den teoretiska. Det är även 

förvånande att av de 15 företag som gjort en goodwillnedskrivning under 2012 så ingår 

sju av dessa 15 företag i grupp 1 som innefattar de företag som har den högsta 

skuldsättningsgraden i denna studie. Denna studie är på inget sätt ett bevis för att den 

forskning som bland annat Watts, Zimmerman och Stalebrink genomfört inte stämmer 

utan studiens resultat kan inte stödja deras påståenden. Om till exempel datamängden 

utökas genom att titta på andra marknader, länder, ett annat år eller en längre tidsperiod 

är det mycket möjligt att de resultaten kommer stämma överens med tidigare forskning.  

 

 
Figur 3. A priori inspirerad modell 2 

 

Figuren ovan visar de variabler som kan påverka företagens redovisade 

diskonteringsränta. Ett färgschema har använts för att enkelt illustrera vad studien har 

kommit fram till. Grön pil innebär att just den faktorn visar tendenser på att förklara 

differensen på diskonteringsräntorna. Gul pil betyder att studien inte har kunnat 

fastställa att variabeln kan förklara differensen. Slutligen visar en röd pil att denna 

faktor ger en indikation om att inte förklara differensen.  

  

Resultaten som kommit fram om bransch påvisar att det finns variationer mellan hur de 

olika branscherna redovisar sin diskonteringsränta. Den största variationen är mellan 

branscherna industri och konsumenttjänster. I industri branschen så överskrider 52 
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procent av företagen 250 räntepunkter medan för branschen konsumenttjänster så 

överskrider 79 procent av företagen 250 räntepunkter. Men även om det finns en 

variation mellan de olika branscher så anses inte denna variabel vara en avgörande 

faktor för hur företagen fastställer sin diskonteringsränta, men resultatet tyder på att 

branscherna konsumenttjänster och teknologi är de två branscher som visar till de 

största avvikelserna.  

 

Att opportunistisk beteende förekommer är svårt att bevisa. Men resultatet i studien 

visar till att 61 procent av företagen överskrider 250 räntepunkter och totalt så är det 80 

procent av alla företag som överskrider 150 räntepunkter. Även Carlin och Finch (2009) 

kom fram till liknande resultat så med stöd från teori kan denna variabel anses vara en 

faktor som påverkar företagens fastställande av diskonteringsräntan. Men samtidigt kan 

utformningen av standarden vara en avgörande faktor för detta beteende eftersom att 

manöverutrymme ges samt att standarden bygger på subjektiva bedömningar som kan 

göra det svårt för företagen att fastställa sin diskonteringsränta.  

 

När det kommer till variabeln VD-byte så kan datamängden anses vara för liten till att 

kunna dra en slutsats om denna faktor kan ha en påverkan på fastställande av 

diskonteringsräntan. Men med stöd från tidigare forskning kan denna variabel anses ha 

en påverkan på hur företagen sätter sin diskonteringsränta.  

 

Resultatet i denna studie visar att det finns en indikation på att mindre företag tenderar 

till att avvika mer från den teoretiska diskonteringsräntan jämfört med de medelstora 

och stora företagen. Anledningen till det kan bero på, som Bens och Heltzer kom fram 

till i sin studie, att de mindre företagen har svårare för att förstå komplexa 

redovisningsstandarder. Men vidare forskning krävs för att kunna dra denna slutsats, 

men en indikation visar till att det är de mindre företagen som antigen sätter en för hög 

eller en för låg diskonteringsränta.  

 

Variabeln skuldsättningsgrad kan inte anses vara en avgörande faktor för fastställande 

av diskonteringsräntan. Utan stöd från tidigare forskning så krävs en längre 

forskningsperiod för att kunna fastställa det resultat som framkom i denna studie.  
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6. Slutsats 

I det avslutande kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras. Under detta avsnitt 

kommer även studiens frågeställningar samt syfte att besvaras. Avslutningsvis kommer 

förslag till vidare forskning att ges. 

 

Studiens resltat har visat att det förekommer skillnader mellan vilken diskonteringsränta 

som företag på Stockholmsbörsen väljer att redovisa och vad den teoretiskt sett borde 

ligga på. Inte bara existerar differenser utan differenserna är förvånansvärt stora för ett 

flertal företag. De variabler som studien har tittat på i ett försök att se om de kan 

förklara den identifierade differensen mellan diskonteringsräntorna har visat sig ge 

blandade resultat. Den slutsats som kan dras är att inget stöd har hittats för att ett 

företags skuldsättningsgrad skulle påverka hur diskonteringsräntan sätts utan snarare har 

resultatet varit motstridigt till vad tidigare forskning antagit. När det gäller företag från 

olika branscher och storleken på företagen kan vissa skillnader kan urskiljas men dessa 

är för obetydliga för att någon slutsats kan dras till huruvida dessa faktorer påverkar hur 

företagen beräknar diskonteringsräntan. En slutsats som däremot kan dras är att både 

opportunistiskt agerande och byte av VD är faktorer som påverkar företagen när de 

sätter sin diskonteringsränta. Samtidigt ges en frihet för företagsledningr att agera i eget 

intresse och att det kan vara denna frihet som ligger bakom att opportunisktiskt 

beteende och earnings management vid byte av VD förekommer och på så sätt påverkar 

fastställande av diskonteringsräntan. 

 

Den här studiens resultat antyder att företagen ges ett stort manöverutrymme att sätta sin 

räntesats vid diskontering av framtida kassaflöden utefter egna intressen men som då 

inte stämmer överens med hur den borde vara satt egentligen. På så sätt bidrar den här 

studien, sammantagen med tidigare forskning, att en problematik existerar vad det gäller 

värderingen av goodwillposten.  

Anledningen bakom att värderingen av goodwill baseras på subjektiva antagningar från 

företagsledningen samt otydliga riktlinjer kanske också är att tecken på att IASB själv 

har svårt att precist definiera vad goodwill består av och hur värdet ska hanteras över 

tid. Problemet blir att gränsdragningen för vad som är goodwill och vad som inte är 

goodwill blir alldeles för diffus, vilket gör det svårt för yttre intressen att bedöma vad 

värdet representerar. Eftersom goodwillposten inverkar på företagets resultat såväl som 

dess aktiepris känns det av stor betydelse att inte tvivelaktiga antaganden och 
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bedömningar blir inbakad del av dessa värden. Därför kan en mer detaljspecificerad 

goodwillredovisning vara vägen att gå i framtiden. Om inte ett alltmer drastiskt 

tillvägagångssätt ska inledas och goodwillpostens vara eller icke vara som en del av 

redovisningen ska diskuteras.  

När antagningar, bedömningar och spekulationer om en ofta oviss framtid ska stå till 

grund för, i det här fallet, goodwill är det viktigt att företagen i sina finansiella rapporter 

är tydliga med hur de har agerat och förklarar sitt tillvägagångssätt. Det är viktigt för 

läsaren av rapporten att kunna följa resonemanget som lett fram till den 

diskonteringsränta som satts för att bedöma trovärdigheten av informationen som getts. 

Utan öppenhet, i de delar av redovisningen där subjektiva antaganden förekommer, blir 

informationen både irrelevant och opålitlig. Det som framkommit under studiens gång 

och då insamlingen av data har genomförts är att den transparens, som är nödvändig för 

läsaren, ofta är otillräcklig eller saknas helt. Under urvalsprocessen fick flera företag 

sorteras bort på grund av ofullständig information angående hur 

nedskrivningsprövningen av goodwill hade genomförts. Som framkommer i 

bortfallsanalysen fick ett flertal företag väljas bort eftersom de inte hade presenterat 

någon diskonteringsränta i årsredovisningen. Vidare hade några företag uttryckt sin 

diskonteringsränta efter skatt trots att standarden (IAS 36) föreskriver att räntan ska 

redovisas före skatt. Detta går att arbeta sig runt genom att räkna om 

diskonteringsräntan till före skatt men samtidigt skapar det ytterligare ett steg för 

läsaren att ta sig igenom för att tolka och förstå hur räntan har tagits fram. I ett par fall 

har inte diskonteringsräntan redovisats huruvida den är före eller efter skatt och då är 

det upp till var och en att bedöma om de helt enkelt följt standarden och uttryckt 

diskonteringsräntan före skatt men däremot inte valt att nämna detta. Det som står klart 

är att många företag medvetet eller omedvetet inte delar med sig av tillräcklig 

information i årsredovisningen och då gäller detta enbart diskonteringsräntan och inte 

någon av de andra faktorer som också påverkar värderingen av goodwill. Företagen 

verkar i alla fall komma undan med att lämna bristfällig information gällande 

nedskrivningsprövningen.  

Trots att IASB försökte göra redovisningen mer relevant och spegla verkligt värde, 

genom införandet av de senaste redovisingsstandarderna, kommer denna studie att 

ansluta sig till en rad tidigare studier som kritiserat goodwillposten och hur den ska 

behandlas. Klart är att goodwillposten kommer att fortsätta att vara ett omdiskuterat 
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ämne men att det krävs mer arbete kring utformningen av de standarder som berör 

goodwill.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att göra en liknande studie som den här men över en 

längre tidsperiod. För att studiens omfattning inte ska bli alltför stor kan det räcka med 

att enbart fokusera på en förklaringsvariabel, till exempel skuldsättningsgrad. Då denna 

studie enbart fokuserar på ett år, vore det intressant att se hur resultaten hade påverkats 

om studien behandlande flera år. En annan möjlighet är att undersöka andra faktorer i 

nedskrivningsprövningen. I denna studie ingår enbart diskonteringsräntan men liknande 

studie kan utföras med faktorerna tillväxttakt och/eller kassaflöden.  Det vill även vara 

intressant att göra en djupare undersökning på de företag som har de största 

avvikelserna. Då eventuellt genom en kvalitativ studie i form av intervjuer eller genom 

att granska deras årsredovisningar på ett djupare plan. Ett annat perspektiv som är 

intressant att undersöka är hur revisorer förhåller sig till den information som företagen 

lägger fram om nedskrivningsprövningen.  
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Bilaga 1 – Insamlad data 

 

Bolagsnamn Bokslutsår Goodwill (tkr) Nedskrivning Disk.ränta f. skatt Diskränta e. skatt Beta-värde SSG  2012 (%) 

AarhusKarlshamn AB (publ) 201212  1 045 000 NEJ 12,8 9 0,9    0,79 

Acando AB 201212   461 250 NEJ 9,1 
 

0,47    0,22 

ACAP Invest AB 201212   72 437 NEJ 10,18 
 

0,77    0,39 

Addnode Group Aktiebolag (publ) 201212   593 995 NEJ 13 
 

1,09    0,31 

Addtech AB 201303   696 200 NEJ 12 
 

1,18    1,16 

Aktiebolag Fagerhult 201212   852 300 NEJ 11 
 

1,37    2,8 

Aktiebolaget Electrolux 201212  5 541 000 NEJ 11 
 

1,42    1,44 

Aktiebolaget Geveko 201212   56 441 NEJ 10,45 7,7 0,85    0,78 

Aktiebolaget SKF 201212  5 720 000 NEJ 13 
 

1,05    2,16 

Aktiebolaget Volvo 201212  23 338 000 NEJ 12 
 

1,71    0,85 

Alfa Laval AB 201212  9 792 000 NEJ 7,36 

 
1,14    0,12 

Allenex AB 201212   214 541 NEJ 16,7 

 
1,77    0,24 

AllTele  201212   76 238 JA 14,5 
 

0,2    1,99 

Anoto Group AB 201212   109 781 JA 15 15 0,14    0,14 

Aspiro AB 201212   43 118 JA 25,3 9,8 (WACC) 0,69    0,44 

ASSA ABLOY AB 201212  28 932 000 NEJ 12,75 9,4 0,94    1 

Atlas Copco Aktiebolag 201212  10 180 000 NEJ 10,5 8 1,1    1,58 

Availo AB (publ) 201212   104 782 NEJ 15,88 
 

0,54    2,84 

Axfood Aktiebolag 201212  1 759 000 NEJ 9,5 7,4 0,5    0,42 

B&B TOOLS Aktiebolag 201303  1 724 000 NEJ 8 
 

1,53    1,86 

BE Group AB (publ) 201212   607 000 NEJ 10,39 
 

1,67    0,08 

Beijer Electronics Aktiebolag 201212   475 577 NEJ 10 
 

1,1    0,61 

Bergs Timber AB (publ) 201308   1 800 NEJ 14,25 10,5 0,9    0,33 

Betsson AB 201212  1 257 622 NEJ 15 
 

0,65    0,28 

Bilia AB 201212   281 000 NEJ 7,14 
 

1,51    1,13 

Biotage AB 201212   102 054 NEJ 13,67 
 

0,76    3,93 

Björn Borg AB 201212   13 944 NEJ 17 
 

0,67    0 

Boliden AB 201212  3 044 000 NEJ 10 
 

1,63    2,09 

Bong AB 201212   539 750 NEJ 13,2 10,3 1,32    0,03 
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BTS Group AB 201212   134 684 NEJ 9,5 
 

0,86    0,02 

Bure Equity AB 201212   171 200 JA 12 
 

0,93    1,93 

Cision AB 201212  1 334 724 NEJ 14,15 
 

1,77    0,32 

Cloetta AB 201212  1 919 000 NEJ 8 
 

0,55    0,14 

Connecta AB 201212   56 290 NEJ 12,2 
 

0,63    2,05 

Consilium Aktiebolag 201212   39 300 NEJ 7 

 
1,14    2,16 

CYBERCOM GROUP AB 201212   785 191 NEJ 10,9 9,3 (WACC) 1,44    0,11 

DGC One AB 201212   23 002 NEJ 12 
 

0,82    0,12 

DIBS Payment Services AB (publ) 201212   17 331 NEJ 13,2 
 

0,76    0,35 

Duni AB 201212  1 199 000 NEJ 11,4 
 

0,7    0,55 

Duroc Aktiebolag 201212   33 200 NEJ 11,2 
 

1,51    0,14 

Elanders AB 201212   976 980 NEJ 9,3 
 

0,67    1,03 

Electra Gruppen AB (publ) 201212   1 935 NEJ 8 
 

1,26    0,29 

Elekta AB (publ) 201304  6 424 000 NEJ 10 
 

0,26    2,69 

Elos AB 201212   41 605 NEJ 10,31 7,6 1,03    0,28 

Eniro AB 201212  6 124 000 NEJ 10,6 
 

1,19    0,89 
Feelgood Svenska Aktiebolag 
(publ.) 201212   129 447 NEJ 10 

 
0,75    0,49 

Fenix Outdoor AB 201212   98 798 NEJ 10 
 

0,95    0,57 

FormPipe Software AB 201212   289 336 NEJ 12 
 

0,7    1,28 

G & L Beijer AB 201212   831 391 NEJ 11,72 8,64 1,14    0,01 

Getinge AB 201212  17 045 000 NEJ 9,5 
 

0,58    3,04 

Gunnebo Aktiebolag 201212  1 319 700 NEJ 10,5 
 

1,37    0,14 

H & M Hennes & Mauritz AB 201211   64 000 NEJ 16 
 

0,57    0,07 

Hemtex Aktiebolag 201212   248 842 NEJ 13,6 
 

1,18    1,54 

Hexagon Aktiebolag 201212  22 674 000 NEJ 8,8 
 

1,66    1,57 

HEXPOL AB 201212  2 604 000 NEJ 12,1 
 

1,3    0,93 

HiQ International AB 201212   321 168 NEJ 13,9 
 

1,27    0,13 

HMS Networks AB 201212   236 071 NEJ 
 
10,9 
 

 
0,51    0,99 

Husqvarna Aktiebolag 201212  5 733 000 NEJ 11 
 

1,47    1,05 

ICA Gruppen Aktiebolag 201212   574 000 NEJ 10,2 
 

0,75    0,03 
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Image Systems AB 201212   10 500 JA 13,4 
 

0,4    1,21 
Industrial and Financial Systems, 
IFS Aktiebolag 201212   393 000 NEJ 13,4 10 1,39    0,3 

Indutrade Aktiebolag 201212  1 190 000 NEJ 14 
 

1,23    1,34 

Intellecta AB 201212   183 169 JA 7,9 
 

0,34    0,64 

Intrum Justitia AB 201212  2 369 000 NEJ 10,01 7,5 0,88    1,39 

Investment AB Kinnevik 201212   594 000 NEJ 15 
 

0,93    0,27 

Investor Aktiebolag 201212  23 996 000 NEJ 9,75 
 

1,01    0,3 

ITAB Shop Concept AB 201212   494 037 NEJ 9,72 8 1,05    1,36 

JM AB 201212   205 000 NEJ 11 
 

1,83    1,55 

Knowit Aktiebolag (publ) 201212   887 813 NEJ 12,5 
 

0,92    0,87 

Lagercrantz Group Aktiebolag 201303   515 000 NEJ 11 
 

0,98    0,87 

Lammhults Design Group AB 201212   167 000 NEJ 8 
 

1,13    1,03 

Lindab International AB 201212  2 682 000 NEJ 11,6 
 

1,52    1,52 

Loomis AB 201212  3 317 000 NEJ 7,7 
 

0,75    0,68 

Malmbergs Elektriska Aktiebolag  201212   5 402 NEJ 11 
 

1,08    0,4 

Meda Aktiebolag 201212  13 809 000 NEJ 12,3 
 

0,36    1,39 

Medivir Aktiebolag 201212   188 092 NEJ 9 
 

1,58    0,07 

Mekonomen Aktiebolag 201212  1 903 000 NEJ 10,3 8,1 0,28    1,08 

Micronic Mydata AB (publ) 201212   64 344 NEJ 14,93 11 1,19    0,11 

Midsona AB 201212   525 000 NEJ 10 
 

0,8    0,44 

Midway Holding Aktiebolag 201212   108 800 NEJ 10,2 
 

0,64    0,91 

Modern Times Group MTG AB 201212  2 866 000 NEJ 12 
 

1,39    1,22 

MultiQ International Aktiebolag 201212   19 503 NEJ 12,7 
 

0,81    0,03 

NCC AKTIEBOLAG 201212  1 827 000 NEJ 9,77 7,2 1,09    1,91 

Nederman Holding Aktiebolag 201212   599 800 NEJ 12,06 
 

0,91    2,06 

New Wave Group AB 201212   732 300 NEJ 11,5 
 

2,05    2,03 

NIBE Industrier AB 201212  4 119 600 NEJ 10 
 

0,8    1,32 

Nobia AB 201212  2 102 000 JA 13,4 
 

2,14    0,41 

Nordic Service Partners Holding AB 201212   195 877 NEJ 12 
 

0,83    0,9 

NOTE AB (publ) 201212   70 530 NEJ 11,8 10 1,1    0,55 

OEM International Aktiebolag 201212   66 400 NEJ 12 
 

1,06    0,44 
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Opcon Aktiebolag 201212   142 016 NEJ 10,9 
 

1,28    0,15 

Opus Group AB (publ) 201212   416 676 NEJ 11,35 
 

0,87    1,57 

Orexo AB 201212   25 827 NEJ 10 
 

1,14    1,52 

PartnerTech AB 201212   125 792 NEJ 16,3 
 

1,16    0,35 

Peab AB 201212  1 733 000 JA 6,6 
 

1,22    0,99 

Poolia AB 201212   27 707 NEJ 10 
 

1,01    0,46 

Prevas Aktiebolag 201212   141 075 JA 14,42 
 

0,72    2,26 

Pricer Aktiebolag 201212   217 447 NEJ 13 
 

1,31    0,15 

Proact IT Group AB 201212   256 862 JA 14 
 

0,4    2,15 

PROBI Aktiebolag 201212   2 762 NEJ 12 
 

-0,14    0,15 

Proffice Aktiebolag 201212   570 000 NEJ 10,3 
 

1,65    1,47 

ProfilGruppen AB 201212   10 000 NEJ 13,9 
 

0,42    1,82 

Ratos AB 201212  15 502 000 JA 10,4 
 

1,44    0,07 

ReadSoft Aktiebolag 201212   102 494 NEJ 14,8 
 

0,98    0,58 

Rejlers AB (publ) 201212   179 700 NEJ 16 
 

1,25    0,8 

RNB RETAIL AND BRANDS AB  201308   483 673 JA 11,3 9,7 1,58    1,05 

Rörvik Timber AB 201212   121 300 NEJ 15 10,5 1,81    2,39 

SAAB Aktiebolag 201212  4 581 000 NEJ 11,8 
 

0,51    2,07 

Sandvik Aktiebolag 201212  8 685 000 NEJ 10 
 

1,35    1,68 

SCANIA Aktiebolag 201212  1 082 000 NEJ 11 
 

1,5    0 

Seamless Distribution AB 201212   7 653 NEJ 18,7 
 

0,54    0,24 

Shelton Petroleum AB 201212   6 807 NEJ 14 
 

0,65    0,1 

Skanska AB 201212  4 882 000 NEJ 10,4 
 

1,01    0,57 

SkiStar Aktiebolag 201308   86 268 NEJ 8 
 

0,46    1,66 

Softronic Aktiebolag 201212   109 262 NEJ 9,5 
 

1,08    0,76 

SSAB AB 201212  17 882 000 NEJ 11 
 

1,55    0,69 

Studsvik AB 201212   300 869 NEJ 8,9 
 

1,22    0,52 

SWECO AB (publ) 201212  1 418 100 NEJ 11,5 
 

0,87    1,02 

Swedish Match AB 201212   557 000 NEJ 8,7 
 

0,13    0,02 

Swedish Orphan Biovitrum AB  201212  1 605 307 NEJ 10 
 

1,13    1,09 

Systemair Aktiebolag 201304   45 700 JA 10 
 

1,13    2,02 

Tele2 AB 201212  10 174 000 JA 13,1 
 

0,6    1,44 
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Telefonaktiebolaget L M Ericsson 201212  30 404 000 NEJ 10,85 8 0,68    0,34 

TeliaSonera Aktiebolag 201212  69 162 000 JA 12,75 9,4 0,35    1,91 

Tieto Sweden AB 201212   314 429 NEJ 9 
 

0,78    2,32 

TradeDoubler Aktiebolag 201212   353 328 NEJ 15,85 
 

2,61    1,75 

Trelleborg AB 201212  8 329 000 NEJ 11,13 8,2 1,66    1,83 

VBG GROUP AB (publ) 201212   291 015 NEJ 9,5 7 1,48    0,82 

Venue Retail Group Aktiebolag 201208   104 171 NEJ 14,9 11 1,55    0,21 

Vitec Software Group AB (publ) 201212   129 700 NEJ 9,35 6,89 0,51    0,54 

Vitrolife AB 201212   182 114 NEJ 8,2 
 

0,74    2,3 

XANO Industri AB 201212   500 741 NEJ 10,5 
 

1,1    1,97 

ÅF AB 201212  3 878 600 NEJ 11 8 0,88    0,74 

 

 

 

Bolagsnamn Unlevered Beta Unlev. Beta avrundat 1-t CAPM, disk.ränta Riskfria räntan Rm CAPM f. skatt Skillnad disk-ränta 

AarhusKarlshamn AB (publ) 0,568817429 0,57 0,737 7,718102 1,5914 12,34 10,47 2,33 

Acando AB 0,404426317 0,4 0,737 5,89084 1,5914 12,34 7,99 1,11 

ACAP Invest AB 0,59809077 0,6 0,737 8,04056 1,5914 12,34 10,91 -0,73 

Addnode Group Aktiebolag 0,887282555 0,89 0,737 11,157654 1,5914 12,34 15,14 -2,14 

Addtech AB 0,636146033 0,64 0,737 8,470504 1,5914 12,34 11,49 0,51 

Aktiebolag Fagerhult 0,447186317 0,45 0,737 6,42827 1,5914 12,34 8,72 2,28 

Aktiebolaget Electrolux 0,688892339 0,69 0,737 9,007934 1,5914 12,34 12,22 -1,22 

Aktiebolaget Geveko 0,539730516 0,54 0,737 7,395644 1,5914 12,34 10,03 0,42 

Aktiebolaget SKF 0,405105096 0,41 0,737 5,998326 1,5914 12,34 8,14 4,86 

Aktiebolaget Volvo 1,051369547 1,05 0,737 12,87743 1,5914 12,34 17,47 -5,47 

Alfa Laval AB 1,047370549 1,05 0,737 12,87743 1,5914 12,34 17,47 -10,11 

Allenex AB 1,503976616 1,5 0,737 17,7143 1,5914 12,34 24,04 -7,34 

AllTele  0,081082286 0,08 0,737 2,451288 1,5914 12,34 3,33 11,17 

Anoto Group AB 0,126905854 0,13 0,737 2,988718 1,5914 12,34 4,06 10,94 

Aspiro AB 0,521037847 0,52 0,737 7,180672 1,5914 12,34 9,74 15,56 

ASSA ABLOY AB 0,541162925 0,54 0,737 7,395644 1,5914 12,34 10,03 2,72 

Atlas Copco Aktiebolag 0,5082099 0,51 0,737 7,073186 1,5914 12,34 9,60 0,90 
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Availo AB (publ) 0,174583263 0,17 0,737 3,418662 1,5914 12,34 4,64 11,24 

Axfood Aktiebolag 0,381813461 0,38 0,737 5,675868 1,5914 12,34 7,70 1,80 

B&B TOOLS Aktiebolag 0,645346336 0,65 0,737 8,57799 1,5914 12,34 11,64 -3,64 

BE Group AB (publ) 1,577018962 1,58 0,737 18,574188 1,5914 12,34 25,20 -14,81 

Beijer Electronics Aktiebolag 0,758845727 0,76 0,737 9,760336 1,5914 12,34 13,24 -3,24 

Bergs Timber AB (publ) 0,723932401 0,72 0,737 9,330392 1,5914 12,34 12,66 1,59 

Betsson AB 0,538810969 0,54 0,737 7,395644 1,5914 12,34 10,03 4,97 

Bilia AB 0,823871542 0,82 0,737 10,405252 1,5914 12,34 14,12 -6,98 

Biotage AB 0,195051342 0,2 0,737 3,74112 1,5914 12,34 5,08 8,59 

Björn Borg AB 0,67 0,67 0,737 8,792962 1,5914 12,34 11,93 5,07 

Boliden AB 0,64164892 0,64 0,737 8,470504 1,5914 12,34 11,49 -1,49 

Bong AB 1,291446126 1,29 0,737 15,457094 1,5914 12,34 20,97 -7,77 

BTS Group AB 0,847507736 0,85 0,737 10,72771 1,5914 12,34 14,56 -5,06 

Bure Equity AB 0,383915192 0,38 0,737 5,675868 1,5914 12,34 7,70 4,30 

Cision AB 1,432224236 1,43 0,737 16,961898 1,5914 12,34 23,01 -8,86 

Cloetta AB 0,498558712 0,5 0,737 6,9657 1,5914 12,34 9,45 -1,45 

Connecta AB 0,250911046 0,25 0,737 4,27855 1,5914 12,34 5,81 6,39 

Consilium Aktiebolag 0,43982839 0,44 0,737 6,320784 1,5914 12,34 8,58 -1,58 

CYBERCOM GROUP AB 1,332013653 1,33 0,737 15,887038 1,5914 12,34 21,56 -10,66 

DGC One AB 0,753371798 0,75 0,737 9,65285 1,5914 12,34 13,10 -1,10 

DIBS Payment Services 0,604157558 0,6 0,737 8,04056 1,5914 12,34 10,91 2,29 

Duni AB 0,49809656 0,5 0,737 6,9657 1,5914 12,34 9,45 1,95 

Duroc Aktiebolag 1,368770282 1,37 0,737 16,316982 1,5914 12,34 22,14 -10,94 

Elanders AB 0,380874419 0,38 0,737 5,675868 1,5914 12,34 7,70 1,60 

Electra Gruppen AB (publ) 1,038122152 1,04 0,737 12,769944 1,5914 12,34 17,33 -9,33 

Elekta AB (publ) 0,087174312 0,09 0,737 2,558774 1,5914 12,34 3,47 6,53 

Elos AB 0,85380815 0,85 0,737 10,72771 1,5914 12,34 14,56 -4,25 

Eniro AB 0,718629411 0,72 0,737 9,330392 1,5914 12,34 12,66 -2,06 

Feelgood Svenska Aktiebolag  0,551012761 0,55 0,737 7,50313 1,5914 12,34 10,18 -0,18 

Fenix Outdoor AB 0,668971685 0,67 0,737 8,792962 1,5914 12,34 11,93 -1,93 

FormPipe Software AB 0,360200889 0,36 0,737 5,460896 1,5914 12,34 7,41 4,59 

G & L Beijer AB 1,131659668 1,13 0,737 13,737318 1,5914 12,34 18,64 -6,92 
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Getinge AB 0,178985829 0,18 0,737 3,526148 1,5914 12,34 4,78 4,72 

Gunnebo Aktiebolag 1,241864428 1,24 0,737 14,919664 1,5914 12,34 20,24 -9,74 

H & M Hennes & Mauritz AB 0,542036345 0,54 0,737 7,395644 1,5914 12,34 10,03 5,97 

Hemtex Aktiebolag 0,552698386 0,55 0,737 7,50313 1,5914 12,34 10,18 3,42 

Hexagon Aktiebolag 0,76955528 0,77 0,737 9,867822 1,5914 12,34 13,39 -4,59 

HEXPOL AB 0,771325671 0,77 0,737 9,867822 1,5914 12,34 13,39 -1,29 

HiQ International AB 1,158960039 1,16 0,737 14,059776 1,5914 12,34 19,08 -5,18 
 

HMS Networks AB 
 

0,294860751 0,29 0,737 4,708494 1,5914 12,34 6,39 4,51 

Husqvarna Aktiebolag 0,828705922 0,83 0,737 10,512738 1,5914 12,34 14,26 -3,26 

ICA Gruppen Aktiebolag 0,733776208 0,73 0,737 9,437878 1,5914 12,34 12,81 -2,61 

Image Systems AB 0,211442194 0,21 0,737 3,848606 1,5914 12,34 5,22 8,18 

IFS 1,13831791 1,14 0,737 13,844804 1,5914 12,34 18,79 -5,39 

Indutrade Aktiebolag 0,618843015 0,62 0,737 8,255532 1,5914 12,34 11,20 2,80 

Intellecta AB 0,231028484 0,23 0,737 4,063578 1,5914 12,34 5,51 2,39 

Intrum Justitia AB 0,434690258 0,43 0,737 6,213298 1,5914 12,34 8,43 1,58 

Investment AB Kinnevik 0,775652841 0,78 0,737 9,975308 1,5914 12,34 13,54 1,46 

Investor Aktiebolag 0,827123086 0,83 0,737 10,512738 1,5914 12,34 14,26 -4,51 

ITAB Shop Concept AB 0,524391706 0,52 0,737 7,180672 1,5914 12,34 9,74 -0,02 

JM AB 0,854202161 0,85 0,737 10,72771 1,5914 12,34 14,56 -3,56 

Knowit Aktiebolag (publ) 0,560568856 0,56 0,737 7,610616 1,5914 12,34 10,33 2,17 

Lagercrantz Group Aktiebolag 0,597127694 0,6 0,737 8,04056 1,5914 12,34 10,91 0,09 

Lammhults Design Group AB 0,64237029 0,64 0,737 8,470504 1,5914 12,34 11,49 -3,49 

Lindab International AB 0,716899974 0,72 0,737 9,330392 1,5914 12,34 12,66 -1,06 

Loomis AB 0,499613632 0,5 0,737 6,9657 1,5914 12,34 9,45 -1,75 

Malmbergs Elektriska Aktiebolag  0,834105653 0,83 0,737 10,512738 1,5914 12,34 14,26 -3,26 

Meda Aktiebolag 0,177827833 0,18 0,737 3,526148 1,5914 12,34 4,78 7,52 

Medivir Aktiebolag 1,502486711 1,5 0,737 17,7143 1,5914 12,34 24,04 -15,04 

Mekonomen Aktiebolag 0,155905477 0,16 0,737 3,311176 1,5914 12,34 4,49 5,81 

Micronic Mydata AB (publ) 1,100761283 1,1 0,737 13,41486 1,5914 12,34 18,20 -3,27 

Midsona AB 0,604101852 0,6 0,737 8,04056 1,5914 12,34 10,91 -0,91 

Midway Holding Aktiebolag 0,383079842 0,38 0,737 5,675868 1,5914 12,34 7,70 2,50 
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Modern Times Group MTG AB 0,731910233 0,73 0,737 9,437878 1,5914 12,34 12,81 -0,81 

MultiQ International Aktiebolag 0,792478305 0,79 0,737 10,082794 1,5914 12,34 13,68 -0,98 

NCC AKTIEBOLAG 0,452719849 0,45 0,737 6,42827 1,5914 12,34 8,72 1,05 

Nederman Holding Aktiebolag 0,361366362 0,36 0,737 5,460896 1,5914 12,34 7,41 4,65 

New Wave Group AB 0,821277908 0,82 0,737 10,405252 1,5914 12,34 14,12 -2,62 

NIBE Industrier AB 0,405506782 0,41 0,737 5,998326 1,5914 12,34 8,14 1,86 

Nobia AB 1,643410615 1,64 0,737 19,219104 1,5914 12,34 26,08 -12,68 
Nordic Service Partners Holding 
AB 0,499007996 0,5 0,737 6,9657 1,5914 12,34 9,45 2,55 

NOTE AB (publ) 0,782723165 0,78 0,737 9,975308 1,5914 12,34 13,54 -1,74 

OEM International Aktiebolag 0,800434953 0,8 0,737 10,19028 1,5914 12,34 13,83 -1,83 

Opcon Aktiebolag 1,152582054 1,15 0,737 13,95229 1,5914 12,34 18,93 -8,03 

Opus Group AB (publ) 0,403321141 0,4 0,737 5,89084 1,5914 12,34 7,99 3,36 

Orexo AB 0,53767498 0,54 0,737 7,395644 1,5914 12,34 10,03 -0,03 

PartnerTech AB 0,92213522 0,92 0,737 11,480112 1,5914 12,34 15,58 0,72 

Peab AB 0,705353168 0,71 0,737 9,222906 1,5914 12,34 12,51 -5,91 

Poolia AB 0,754282983 0,75 0,737 9,65285 1,5914 12,34 13,10 -3,10 

Prevas Aktiebolag 0,270106017 0,27 0,737 4,493522 1,5914 12,34 6,10 8,32 

Pricer Aktiebolag 1,179595696 1,18 0,737 14,274748 1,5914 12,34 19,37 -6,37 

Proact IT Group AB 0,15476582 0,15 0,737 3,20369 1,5914 12,34 4,35 9,65 

PROBI Aktiebolag -0,126063662 -0,13 0,737 0,194082 1,5914 12,34 0,26 11,74 

Proffice Aktiebolag 0,791978458 0,79 0,737 10,082794 1,5914 12,34 13,68 -3,38 

ProfilGruppen AB 0,179384455 0,18 0,737 3,526148 1,5914 12,34 4,78 9,12 

Ratos AB 1,369354977 1,37 0,737 16,316982 1,5914 12,34 22,14 -11,74 

ReadSoft Aktiebolag 0,686534124 0,69 0,737 9,007934 1,5914 12,34 12,22 2,58 

Rejlers AB (publ) 0,786361349 0,79 0,737 10,082794 1,5914 12,34 13,68 2,32 

RNB RETAIL AND BRANDS AB  0,89071793 0,89 0,737 11,157654 1,5914 12,34 15,14 -3,84 

Rörvik Timber AB 0,655457498 0,66 0,737 8,685476 1,5914 12,34 11,78 3,22 

SAAB Aktiebolag 0,201933014 0,2 0,737 3,74112 1,5914 12,34 5,08 6,72 

Sandvik Aktiebolag 0,603174036 0,6 0,737 8,04056 1,5914 12,34 10,91 -0,91 

SCANIA Aktiebolag 1,5 1,5 0,737 17,7143 1,5914 12,34 24,04 -13,04 

Seamless Distribution AB 0,458840324 0,46 0,737 6,535756 1,5914 12,34 8,87 9,83 
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Shelton Petroleum AB 0,605383254 0,61 0,737 8,148046 1,5914 12,34 11,06 2,94 

Skanska AB 0,711222528 0,71 0,737 9,222906 1,5914 12,34 12,51 -2,11 

SkiStar Aktiebolag 0,206888487 0,21 0,737 3,848606 1,5914 12,34 5,22 2,78 

Softronic Aktiebolag 0,692254442 0,69 0,737 9,007934 1,5914 12,34 12,22 -2,72 

SSAB AB 1,027490338 1,03 0,737 12,662458 1,5914 12,34 17,18 -6,18 

Studsvik AB 0,881987218 0,88 0,737 11,050168 1,5914 12,34 14,99 -6,09 

SWECO AB (publ) 0,496649046 0,5 0,737 6,9657 1,5914 12,34 9,45 2,05 

Swedish Match AB 0,128111635 0,13 0,737 2,988718 1,5914 12,34 4,06 4,64 

Swedish Orphan Biovitrum AB  0,626618533 0,63 0,737 8,363018 1,5914 12,34 11,35 -1,35 

Systemair Aktiebolag 0,454045019 0,45 0,737 6,42827 1,5914 12,34 8,72 1,28 

Tele2 AB 0,29108127 0,29 0,737 4,708494 1,5914 12,34 6,39 6,71 

Telefonaktiebolaget L M Ericsson 0,543747701 0,54 0,737 7,395644 1,5914 12,34 10,03 0,82 

TeliaSonera Aktiebolag 0,145368759 0,15 0,737 3,20369 1,5914 12,34 4,35 8,40 

Tieto Sweden AB 0,287839872 0,29 0,737 4,708494 1,5914 12,34 6,39 2,61 

TradeDoubler Aktiebolag 1,13986243 1,14 0,737 13,844804 1,5914 12,34 18,79 -2,94 

Trelleborg AB 0,706770951 0,71 0,737 9,222906 1,5914 12,34 12,51 -1,38 

VBG GROUP AB (publ) 0,922497725 0,92 0,737 11,480112 1,5914 12,34 15,58 -6,08 

Venue Retail Group Aktiebolag 1,342258632 1,34 0,737 15,994524 1,5914 12,34 21,70 -6,80 

Vitec Software Group AB (publ) 0,364812086 0,36 0,737 5,460896 1,5914 12,34 7,41 1,94 

Vitrolife AB 0,274572372 0,27 0,737 4,493522 1,5914 12,34 6,10 2,10 

XANO Industri AB 0,448633503 0,45 0,737 6,42827 1,5914 12,34 8,72 1,78 

ÅF AB 0,569439232 0,57 0,737 7,718102 1,5914 12,34 10,47 0,53 

 

 


