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venska börsnoterade företag anpassade år 2005 sin redovisning enligt International 

Financial Reporting Standards (IFRS). Detta medförde att företagens 

goodwilltillgångar skulle nedskrivningsprövas. Nedskrivningsprövningen kan göras 

genom att diskontera framtida kassaflöden med en diskonteringsränta. Denna studie undersöker 

om företag opportunistiskt justerar diskonteringsräntan vid nedskrivningsprövning av goodwill. 

Om detta varierar ökar över tid, om företagens börsvärde påverkar och om de tillfällena då 

företag sänker sin diskonteringsränta jämfört med föregående år ökar det opportunistiska 

beteendet. Detta undersöks genom att jämföra företags redovisade diskonteringsräntor med 

teoretiskt uppskattade diskonteringsräntor estimerade genom Capital Asset Pricing Model 

(CAPM). Denna studie undersöker de företag noterade på Stockholmsbörsens Large-, Mid- och 

Small Cap börslistor mellan år 2006 till år 2009. Studiens resultat visar att opportunistiska 

justeringar av diskonteringsräntor vid nedskrivningsprövning av goodwill förekommer och 

fluktuerar över tid. Däremot går det inte att se några tydliga indikationer på att företagets 

börsvärde påverkar graden av opportunistiskt beteende eller om andelen företag som 

opportunistisk justerar sin diskonteringsränta ökar när företagen sänker sin diskonteringsränta 

jämfört med föregående år. 
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1. Inledning  

Att företag ska tillhandahålla information till investerare ligger som grund för redovisningens 

betydelse. Företagsledningen som utformar denna information kan ha möjligheten att bestämma 

hur redovisningen skall upprättas. Problemet med denna funktion är att det finns möjligheter för 

ledningen att, på grund av egna intressen, manipulera sin redovisning. (Schleifer & Vishny, 

1997) Ett exempel på detta problem är bland annat Enronskandalen, där företagsledningen 

tillhandahöll manipulerad information vilket resulterade i företagets konkurs (Gwilliam & 

Jackson, 2008). Genom redovisningsmanipulation kan företagsledningen påverka de redovisade 

siffrorna så att slutresultatet gynnar dem själva. Exempelvis kan manipulationen öka företagets 

resultat, vilket bland annat kan ha en positiv inverkan på företagsledningens eventuella 

incitamentsprogram.    

 

Goodwill är en tillgångspost i balansräkningen vars manipulationsmöjligheter och 

redovisningssvårigheter har diskuterats i ett flertal vetenskapliga artiklar (Bloom, 2009; Wines, 

Dagwell & Windsor, 2007). ”Goodwill definieras som skillnaden mellan det pris ett företag 

betalar vid ett företagsförvärv, och det förvärvade företagets nettotillgångar värderade till 

verkligt värde” (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009, s.118). Goodwill är alltså mellanskillnaden 

som uppstår vid ett företagsförvärv och antas innehålla framtida ekonomiska fördelar som inte 

går att identifiera eller redovisa separat (IFRS 3, § 51). Redan under 1800-talet startade debatten 

kring hur goodwillredovisningen skulle utformas, en debatt som pågår än idag (Ding, Richard & 

Stolowy, 2008). Svårigheterna bakom goodwillredovisningen ligger i dess immateriella karaktär 

vilket har gjort tillgången svårbedömd, riskfylld och opålitlig (Carlin & Finch, 2009). 

  

Från och med år 2005 blev det obligatoriskt för börsnoterade företag inom Europeiska Unionen 

att anpassa sin redovisningsstandard efter International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Syftet med en gemensam redovisningsstandard var att harmonisera redovisningen vilket 

medförde förändringar gällande hur goodwill skulle hanteras i Sverige. Tidigare skrev svenska 

företag årligen av goodwill medan IFRS kräver att goodwill istället nedskrivningsprövas, vilket 

bättre ska spegla det verkliga värdet på tillgången. (Sundgren et al., 2009, s.12) Verkligt värde 

anses vara associerat med relevans eftersom tillgångar och skulder då värderas till dess 
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marknadsvärden (Laux & Leuz, 2009). Genom anammandet av IFRS har årliga avskrivningar 

eliminerats, något som kan leda till förändringar i företagsledningens beteende, betydande 

kostnader för investerare och för ekonomin i allmänhet (Watts, 2003a). Enligt IFRS kan 

goodwill nedskrivningsprövas genom att diskontera de framtida kassaflöden som 

goodwilltillgången antas generera med en diskonteringsränta. Valet av diskonteringsränta 

påverkar då goodwillvärdet och om ett nedskrivningsbehov föreligger.  

 

Redovisningen av goodwill är ekonomiskt viktigt för företag eftersom nedskrivningsprövningen 

och tillhörande diskonteringsränta avgör huruvida en nedskrivning av goodwill kommer att ske. 

IFRS har utformats för att göra balansräkningen mer rörlig och för att redovisade värden på 

tillgångar skall kunna krympa och växa med marknadens faktiska utveckling. Med detta i åtanke 

ifrågasättas varför svenska företag som tillämpar IFRS redovisar en stagnerad goodwill. 

Marknadsvärde på aktier halverades från år 2007 till år 2008 samtidigt som 

goodwillvärderingarna behölls konstanta.  En anledning till att undvika nedskrivningar kan vara 

att det sänker resultatet, vilket kan anses generande för företagsledning och styrelse. Istället kan 

företag välja snabb förbättring av marginaler och tillväxt i kombination med låga gynnsamma 

diskonteringsräntor för att öka sin egen vinning. (Grefberg, 2009)  

 

Osäkerheten kring svenska goodwillnedskrivningar exemplifieras vidare av analytikern Peter 

Malmqvist. Han menar att individuella företags justering av goodwill inte enbart vilseför 

placerare och analytiker utan även påverkar Sveriges finansiella anseende (Dagen Industris 

hemsida, 2011). Av samtliga 259 noterade företag på Stockholmsbörsen uppgick de 

sammanlagda goodwilltillgångarna till 613 miljarder kronor år 2008, vilket motsvarar nästan 30 

procent av dessa företags sammanlagda egna kapital. Under samma år var det enbart 39 av de 

svenska företagen som skrev ned sin goodwill, nedskrivningarna motsvarade endast 1,5 procent 

av de totala goodwilltillgångarna för alla företag. (Gauffin & Thörnsten, 2010) Det kan jämföras 

med de amerikanska företagen som under samma år skrev ner sin goodwill med 30 procent i 

förhållande till total goodwill (KPMG Institute, 2011). Nedskrivningsprövning av goodwill är 

subjektiv, då företag själva väljer vilken diskonteringsränta som ska användas (Marton, 2008, s. 

56). Genom att använda en låg diskonteringsränta minskas eller undviks en nedskrivning av 

goodwill. Att undvika nedskrivningar minskar företagets kostnader vilket har en positiv inverkan 
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på resultatet. (Carlin & Finch, 2009) Ett förvrängt resultat skapar felaktig information för 

investerare vilket förvränger redovisningens grund, men detta kan dock vara fördelaktigt för 

exempelvis företagsledningen. (Schleifer & Vishny, 1997) Ett positivt resultat visar på att 

företaget har presterat bra vilket kan vara till fördel för eventuella incitamentsprogram. Alltså 

kan det finnas incitament från företagsledningen att använda sig av en för låg diskonteringsränta. 

Att välja en för låg diskonteringsränta kan vara ett opportunistiskt beteende från 

företagsledningen. (Carlin & Finch, 2009) De låga goodwillnedskrivningarna hos de svenska 

företagen noterade på Stockolmsbörsen kan således vara resultatet av opportunistiskt justerade 

diskonteringsräntor. Utifrån ovanstående problem är det intressant att undersöka hur företag 

noterade på Stockholmsbörsen agerar utifrån följande frågeställningar: 

Existerar opportunistiska justeringar av diskonteringsräntan vid nedskrivningsprövning av 

goodwill? 

Om sådant är fallet:  

Varierar andelen företag som opportunistiskt justerar diskonteringsräntan över tid? 

Påverkar företagets börsvärde förekomsten av opportunistiska justeringar? 

Ökar andelen företag som opportunistiskt justera diskonteringsräntan vid de tillfällena företag 

sänker sin diskonteringsränta jämfört med föregående år?  

 

Syftet med denna studie är att undersöka om företag noterade på Stockholmsbörsen 

opportunistiskt justerar sina diskonteringsräntor vid nedskrivning av goodwill. Undersökningen 

utförs genom att jämföra företagens diskonteringsräntor gentemot teoretiska diskonteringsräntor. 

Samt genom att undersöka om företagen sänkt sina diskonteringsräntor jämfört med föregående 

år. Undersökningen omfattar år 2006 till år 2009 och företagen är fördelad efter 

Stockholmsbörsens Large- Mid- och Small Cap börslistor. Detta för att synligöra eventuella 

skillnader beroende på tidperiod och börsvärde. 
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2. Teori 

2.1. Redovisningens utveckling mot dagens situation 

Redovisning har traditionellt sett utvecklats på nationell nivå vilket förklarar varför skillnader 

mellan olika länders redovisning existerar. Nationella skillnader i redovisningsstandarder är 

således kopplade till landsspecifika ekonomiska och politiska strukturer. I takt med en växande 

global ekonomi har behovet av en harmoniserad och en mer internationellt jämförbar redovisning 

ökat. Harmoniseringskravet från revisorsorganisationer i olika länder resulterade år 1973 att 

International Accounting Standards Committe (IASC) grundades. Kommissionen bestod enbart 

av revisorer och skulle verka för att utveckla gemensamma redovisningsnormer. Kommissionen 

utvecklade ett antal övergripande redovisningsstandarder som benämndes International 

Accounting Standards (IAS). (Sundgren et al., 2009, s.12) 

 

I och med ökade krav på internationell harmonisering av redovisningen ombildades 

kommissionen under år 2001 till International Accounting Standards Board (IASB). 

Kommissionen förändrades då till att bestå av olika grupper från näringslivet, som komplement 

till IASC som enbart bestod av revisorer. IASB utger numera standarder som benämns 

International Financial Reporting Standards (IFRS). (Marton, 2008, s.1ff) De tidigare IAS 

direktiven finns fortfarande kvar och fungerar i symbios med de nya standarderna men inga nya 

ges ut. Båda är således aktuella för dagens redovisningsstandarder. Från och med den 1 januari år 

2005 blev de internationella redovisningsreglerna IAS/IFRS obligatoriska för svenska 

börsnoterade företag. (Sundgren et al., 2009, s.12)  
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2.2.  Goodwillredovisning 

”Goodwill definieras som skillnaden mellan det pris ett företag betalar vid ett företagsförvärv, 

och det förvärvade företagets nettotillgångar värderade till verkligt värde” (Sundgren et al., 

2009, s.118). Goodwill är således en immateriell tillgång som antas innehålla framtida 

ekonomiska fördelar som inte går att identifiera eller redovisa separat (IFRS 3, § 52). Goodwill 

ska sedan år 2005, då IFRS antogs som svensk redovisningslag, redovisas till verkligt värde. 

(Sundgren et al., 2009, s.12) 

 

Att värdera goodwill till verkligt värde påverkar hur tillgången redovisas i balansräkningen samt 

dess förändring över tid. Den tidigare metoden, att systematiskt avskriva goodwillvärdet, ersattes 

på grund av att det inte bidrog till något informativt värde för dem som använder finansiella 

rapporter (Wines et al., 2007). IFRS direktiven har utformats för att göra balansräkningen mer 

rörlig och för att redovisade värden på tillgångar skall kunna krympa och växa med marknadens 

faktiska utveckling (Grefberg, 2009). Dock påpekas att beräkning av goodwill till verkligt värde 

är förenat med subjektivitet och tvetydigheter, inte enbart för läsarna av de finansiella 

rapporterna utan även för dem som skall upprätta dem (Wines et al., 2007).   

 

IFRS 3 direktivet behandlar de regler som gäller vid rörelseförvärv, vilket innefattar goodwill. 

Varje förvärv skall redovisas enligt förvärvsmetoden, vilken huvudsakligen består av att 

identifiera rörelseförvärvets anskaffningsvärde. Det görs genom att beräkna de verkliga värdena 

för det förvärvade företagets tillgångar, skulder samt eget kapital. Det vill säga det som 

förvärvaren erhållit i utbyte mot det bestämmande inflytandet över den förvärvade enheten. 

Eventuell goodwill, det vill säga det eventuellt betalda överpriset, skall fördelas på de tillgångar 

där övervärdena uppskattats. Denna värdering kommer sedan att ligga som grund för framtida 

nedskrivningsprövningar. (IFRS 3, § 21) Målet med direktivet, precis som alla IFRS standarder, 

är att skapa jämförbarhet och tillförlitlighet till de principer som redovisningen använder sig av. 
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2.3. Nedskrivningsprövning av goodwill 

Nedskrivningsprövning av goodwill behandlas av IAS 36. Standarden syftar till att skildra de 

metoder som företag skall tillämpa för att säkerhetsställa att dess tillgångar, där ibland goodwill, 

inte redovisas till ett högre värde än dess återvinningsvärde (IAS 36, § 1). Ett företag ska årligen 

nedskrivningspröva goodwilltillgången. Men om det finns indikationer på att goodwill minskat i 

värde under året ska ytterligare prövningar göras. (IAS 36, § 9) Nedskrivningsprövningen görs 

genom att beräknas goodwillens återvinningsvärde (IAS 36, § 8). Återvinningsvärdet kan 

beräknas med två olika metoder: 

 

Nettoförsäljningsmetoden beräknar det framtida nettoförsäljningsvärdet för en tillgång, minus 

eventuella försäljningskostnader. Värdering av nettoförsäljningsvärdet ska göras av oberoende, 

kunniga parter som har ett intresse för att affärsuppgörelsen genomförs. Metoden kräver främst 

att en aktiv marknad existerar där tillgången kan handlas. (IAS 36, § 20) 

  

Nyttjandevärdesmetoden beräknar nuvärdet av de framtida ekonomiska fördelarna, i form av 

kassaflöden, som tillgången förväntas bringa. Dessa skall justeras för rätt tidsvärde vilket 

bestäms genom en aktuell ränta. (IAS 36, § 30) 

  

Återvinningsvärdet är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Om det inte går 

att fastställa återvinningsvärdet för goodwill skall istället återvinningsvärdet för den 

kassagenererande enhet som goodwillposten tillhör beräknas. En kassagenererande enhet är den 

minsta identifierbara grupp av flera tillgångar som ger upphov till kassaflöden och är oberoende 

av andra tillgångar och andra grupper av tillgångar. (IAS 36, § 6) Om det redovisade värdet för 

goodwilltillgången överstiger nuvärdet av de kassaflöden som den förväntas generera är denna 

för högt värderad. Om detta är fallet skall goodwill skrivas ned till det nya beräknade värdet. Det 

är inte nödvändigt att beräkna båda metoderna. Om den ena metoden överstiger det redovisade 

värdet behövs inte den andra metoden beräknas. (IAS 36, § 18) 

·           
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2.4. Diskonteringsräntan 

Vid uppskattningar av nyttjandevärdesmetoden beräknas nuvärdet av framtida kassaflöden 

genom att diskontera dessa med en ränta. Denna ränta benämns som diskonteringsränta och ska 

anges före skatt vid nuvärdesberäkningar av kassaflödena (IAS 36, § 51). Diskonteringsräntan 

bestäms utifrån företagets genomsnittliga kapitalkostnad, företagets marginella upplåningsränta 

eller andra marknadsmässiga upplåningsräntor. Dessa utgångsfaktorer skall sedan justeras för 

landsrisk, prisrisk och valutarisk. Diskonteringsräntan ska även spegla specifika risker som 

marknaden förknippar med det uppskattade kassaflödena för tillgången. (IAS 36, § A 18) Det 

innebär att diskonteringsräntan skall återspegla den avkastningen som investerare skulle kräva av 

en investering som förväntas ge upphov till betalningar vars storlek samt tids- och riskprofil 

överensstämmer med vad företaget väntas få ut av tillgången (IAS 36, § 56). Diskonteringsräntan 

kommer att avgöra storleken på de framtida kassaflödena och således om eventuella 

nedskrivningar kommer att ske. En låg diskonteringsränta kommer att generera högre nuvärde av 

förväntade kassaflöden gentemot en hög diskonteringsränta (Carlin & Finch, 2009). En 

startpunkt för företagen att beräkna sin diskonteringsränta är genom användningen av Capital 

Asset Pricing Model (CAPM). (IAS 36, § A 17) 

2.5. CAPM 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) används för att beräkna den förväntade avkastningen på en 

tillgång. Modellen baseras på att en tillgångs förväntade avkastning består av en riskfri 

placeringsränta plus en riskpremie. Teorin bakom modellen förklarar att ju högre risk en tillgång 

innefattar desto högre skall tillgångens förväntade avkastning vara. Modellen utvecklades 

självständigt av Jack Treynor (1962), William Sharpe (1964), John Litner (1965) och Jan Mossin 

(1966) (Berk & DeMarzo, 2007 s.363). CAPM beräknar förväntad avkastning genom antagandet 

att investerare vill bli kompenserad utöver en riskfria placeringsränta för den risk som inte går att 

diversifiera bort. (Sharpe, 1964) Den totala risken i en tillgång består av den systematiska risken 

och den specifika risken. Systematisk risk, även kallad marknadsrisk, är risker som alltid finns på 

marknaden, exempelvis att en lågkonjunktur inträffar. Denna risk betecknas som beta ( ) och 

visar hur en specifik tillgång samvarierar med marknaden. Specifika risker är de risker som 

enbart påverkar enskilda företag eller branscher, exempelvis att en verkställande direktör slutar. 

(Holmstrand, 2010, s.37) Betavärden baseras vanligen på 48 månader eller 52 veckors historisk 
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kursutveckling i förhållande till index. Betavärden baserat på 52 veckor, förändras mer av 

tillfälliga förändringar i företag än betavärden baserat på 48 månaders kursutveckling. 

(Affärsvärlden, 1998) Den systematiska risken går inte att diversifiera bort men det kan den 

specifika risken genom en väldiversifierad portfölj. Således ska förväntad avkastning inte vara 

beroende av den företagsspecifika risken utan investeraren ska enbart kompenseras för den 

systematiska risken (Sharpe, 1964). Formeln för CAPM är: 

 

E(R ) =Rf +    (E(RM) - Rf)
 
 

 

där  

 

E(Ri) = Det förväntade avkastningskravet 

Rf = Avkastningen på det riskfria placeringsalternativet  

   = Marknadsrisken (beta) för tillgång i 

E(RM) = Förväntad avkastning på marknadsportföljen  

E(Rm) - Rf = Riskpremie 

 

Att beräkna förväntad avkastning genom CAPM kritiseras då modellen bygger på att marknaden 

är effektiv och att alla investerare har enhetliga förväntningar (Roll, 1977). Enligt CAPM är det 

enbart tillgångens betavärde som avgör den tillgångsspecifika avkastningen. Men betavärdet hos 

företag med lågt börsvärde anses vara för lågt för att förklara dess avkastning eftersom dessa 

företag tenderar att generera högre avkastning än vad betavärdet uppvisar. (Banz, 1981) Företag 

med lågt börsvärde anses mer riskfyllda vilket kräver högre avkastning (Gaunt, 2004). Alltså är 

företags börsvärde korrelerat med dess avkastning, vilket medför att företagets börsvärde måste 

beaktas vid avkastningsberäkningar (Fama & French, 1992). Förhållandet mellan företags 

bokförda värde och marknadsvärde (P/B tal) kan även förklara delar av avkastningen för en 

tillgång (Sattman, 1980). Det finns även forskning (Basun, 1983; Fama & French, 1992) som 

påvisar att företags skuldsättningsgrad kan påverka avkastningen. En hög skuldsättningsgrad ger 

en hög finansiell risk, vilket investeraren vill bli kompenserad för genom högre avkastning 

(Basun, 1983). Ovanstående resonemang visar att den finns fler faktorer än betavärdet som 

påverkar en tillgångs avkastning. Enlig kritiken bör den förväntade avkastningen beräknas med 

modeller som tar hänsyn till fler faktorer än betavärdet (Fama & French, 1992).    
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2.6. Agentteorin 

Agentteorin bygger på hur människor, företag och information samspelar med varandra 

(Eisenhardt, 1989). Kärnan i agentteorin är problemet som uppstår vid separation mellan ägande 

och kontroll (Benston, Bromwich & Wagenhofer, 2006). Teorin bygger på att det finns en 

principal, som delegerar arbete till en agent, som genomför arbetet. De svårigheter och problem 

som detta ger upphov till definieras som principal– agent problem. Det kan uppstå problem 

gällande verksamhetens mål och risker eftersom åsikterna kring dessa kan skilja sig mellan 

principalen och agenten. Olika preferenser ger upphov till olika tänkbara handlingar. Problemet 

ligger i svårigheten för principalen att följa agentens operativa arbete eftersom principalen enbart 

har tillträde till slutprodukten. En sådan situation skapar asymmetrisk information mellan de 

inblandade partnerna som är till fördel för agenten. (Eisenhardt 1989) Förhållandet mellan 

företagsledning och aktieägare är ett klassiskt exempel på principal- agent problem. 

Företagsledningen, agenten, har utrymme för fritt handlande vilket aktieägaren, principalen, 

endast kan övervaka med hjälp av informationen i de finansiella rapporterna. Dock kan 

redovisningen i de finansiella rapporterna vara resultatet av opportunistiskt beteende vilket gör 

informationen opålitlig. (Whittington, 2008) 

2.6.1. Opportunism 

Individer antas agera rationellt efter sitt eget intresse och vara riskaverta. Således antas individen 

agera opportunistiskt i situationer som anses gynnsamma i relation till den risk de innefattar. 

(Eisenhardt, 1989) Målet från företagets ägare är ofta att skapa lönsamhet. I försök att styra 

lönsamheten införs incitamentsprogram för att motivera chefer till att prestera bättre. Enligt 

agentteorin har dock agenten, chefen i detta fall, incitament att överdriva företagets resultat i 

syfte att öka sina belöningar. (Whittington, 2008) För att minimera möjligheterna till sådant 

beteende skapar principalen ett kontrakt i avsikt att begränsa ett opportunistiskt beteende hos 

agenten (Jarva, 2009). Redovisningsstandarder som IAS 36 anses vara ett sådant kontrakt, men 

bristfällig eftersom den möjliggör en situation där företagsledningen kan välja en opportunistisk 

diskonteringsränta vid nedskrivningsprövning av goodwill. (Watts, 2003a) Eftersom 

goodwillnedskrivningar påverkar företagets resultat (IAS 36, § 60) finns det således incitament 

för opportunistiskt beteende (Watts, 2003b). 
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 2.7. Opportunistisk justering av diskonteringsräntor 

Carlin och Finchs (2009) studie visar skillnaden mellan australienska börsnoterade företags 

egenvalda diskonteringsränta och en teoretiskt framräknad diskonteringsränta vid 

nedskrivningsprövning av goodwill. Bakgrunden till undersökningen var tidigare studier (Carlin 

& Finch, 2007; Carlin & Finch, 2008) om hur det operationella arbetet vid framräkningen av 

nedskrivningsprövningar för goodwill fortskred. Dessa studier påvisade att majoriteten av 

företagen inte redovisade enligt de förordningar som föreskrevs. Carlin och Finchs (2009) 

undersökning baserades på ett urval av 105 företag som tillämpat nyttjandevärdesberäkningar 

och enbart redovisat en diskonteringsränta. De teoretiskt framräknade diskonteringsräntorna 

baserades på CAPM. CAPM ansågs vara en kvalificerad metod eftersom den uppskattar en 

diskonteringsränta som motsvarar de nuvarande marknadsbedömningar och riskerna specifika 

för den kassagenererande tillgången. Det förväntade avkastningskravet från CAPM bör således 

vara företagets diskonteringsränta. För att kunna dra några slutsatser antog Carlin och Finch 

(2009) att en diskonteringsränta som skiljer mer än 150 räntepunkter från den teoretiskt 

framräknade diskonteringsräntan är resultatet av en godtycklig justering. Antagandet baserades 

på att en felmarginal över eller under intervallet inte kan förklaras av estimeringsfel. 

Undersökningens resultat tyder på att majoriteten de undersökta företagen använde en 

diskonteringsränta lägre än diskonteringsräntan framräknad enligt CAPM. (Carlin & Finch, 

2009)  

 

Carlin och Finchs (2009) undersökning ifrågasätts dock av Gerry Gallery (2009) som menar att 

det finns andra metoder som är mindre transparenta och mer diskreta att tillämpa om 

företagsledningen vill förvränga företagets resultat. Gallery (2009) anser även att 

företagsledningen besitter mer kunskap om den kassagenererande enheten och därför kan 

kalkylera diskonteringsräntan för enheten på ett korrekt sätt. Carlin och Finchs (2009) studie 

bygger på att företagsledningen agerar utifrån eget intresse och, i avsaknad av kontrollerande 

mekanismer, opportunistiskt väljer sina diskonteringsräntor vilket är fel. En låg 

diskonteringsränta behöver inte vara resultatet av opportunistiskt beteende, utan istället en signal 

på att det underliggandet värdet överstiger det redovisade värdet och att ingen nedskrivnings 

således är nödvändig. (Gallery, 2009) Slutsatserna från Carlin och Finchs (2009) studie får 

vidare kritik, då det inte går att fastställa vilken av räntorna som skulle vara den korrekta. Den 
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teoretiska diskonteringsräntan skulle kunna innehålla estimeringsfel som gör den otillförlitlig. 

(Bradbury, 2010)  

 

Gallery (2009) fortsätter att kritisera hela undersökningsmodellen eftersom antalet företag som 

ligger under 250 räntepunkter från den teoretiska diskonteringsräntan utgörs av hela 50 procent 

av urvalet. Det är orimligt att ett sådant stort antal företag skulle manipulera sina 

diskonteringsräntor således bör felaktiga uppskattningar gjorts. Även valet av CAPM för 

framräkningen av teoretiska diskonteringsräntor kritiseras eftersom CAPM endast är en 

startpunkt enligt IAS 36. CAPM skall sedan kompletteras med andra risker. Carlin och Finch 

(2009) använder betavärdet från det första kvartalet efterföljande år baserat på 48 månaders 

historik. Vidare elimineras betavärde som överstiger 2,0. Gallery (2009) ifrågasätter även Carlin 

och Finch (2009) val av betavärden från första kvartalet efterföljande år, då dessa inte är 

tidsmässigt korrekta. Dessutom kritiseras elimineringen av betavärden över 2,0 eftersom detta 

bidrar till osäkerhet gällande slutresultaten (Gallery, 2009). 

 

Urvalet i Carlin och Finchs (2009) studie kritiseras också eftersom endast 105 företag av 400 

möjliga användes, vilket är ett för stort bortfall (Gallery, 2009). Urvalet motiveras genom att visa 

att endast 200 av det totala antalet företag redovisade goodwill. Resterande bortfall redovisas i 

studien och motiveras av att dessa företags diskonteringsräntor inte kan jämföras med den 

teoretiska diskonteringsräntan. (Carlin & Finch, 2009). Till skillnad från Gallery (2009) och 

Bradbury (2010) anser Lonergan (2009) att Carlin och Finchs (2009) studie bevisar att det finns 

skillnad i hur återvinningsvärde kalkyleras i praktiken och i teorin. Utifrån sin egen 

arbetslivserfarenhet menar Lonergan (2009) att studien överensstämmer med företagsbeteende 

vid nedskrivningsprövningar. Lonergan (2009) påpekar även att användandet av CAPM är 

mycket utbrett i praktiken och således kan motiveras som kalkyleringsmodell. Bradbury (2010) 

menar dock att Carlin och Finch (2009) inte redovisat alla relevanta beräkningar och anser att 

dessa skulle varit bifogade för att öka förståelsen för studien. Lonergan (2009) anser att Carlin 

och Finch (2009) bidrar med relevant och väsentlig kritik till nuvarande nedskrivningsprocess. 

Dock skulle Bradbury (2010) hellre sett en jämförelse mellan tidsserier för att kunna urskilja 

eventuella skillnader över tid.  
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I Carlin och Finch (2010) utökas tidigare studie (Carlin & Finch, 2009) genom att undersöka 

diskonteringsräntor från nya zeeländska samt australienska börsnoterade företag. Studien 

undersöker även hur utvecklingen sett ut från år 2006 fram till år 2008. Vid framräkningen av 

teoretiska diskonteringsräntor används fortfarande CAPM. Författarna motiverar valet av metod 

med att tidigare forskning (Carlin & Finch, 2009) tyder på att den övervägande metoden för att 

internt beräkna sin kapitalkostnad är CAPM. Det betyder att ett användande av CAPM är 

korrelerat med hur företag faktiskt beräknar sina diskonteringsräntor (Carlin & Finch, 2010). 

Gränsvärde 150 räntepunkter vidhålls även som ett mått på huruvida företagens räntor är 

opportunistiskt justerade. Vilket återigen motiveras med att en skillnad högre än 150 

räntepunkter inte kan förklaras genom estimeringsfel. Det betyder att om företagens 

diskonteringsräntor understiger de teoretiskt framräknade diskonteringsräntorna med 150 

räntepunkter eller mer, definieras det som ett opportunistiskt beteende. Slutsatsen är att företagen 

förbättrat sin förmåga att beräkna sin diskonteringsränta under tidsserien, dock finns fortfarande 

företag som systematiskt felvärderar sin diskonteringsränta under hela perioden (Carlin & Finch, 

2010). 
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3. Metod 

3.1. Operationalisering 

Den teoretiska referensramen grundar sig i hur företag ska fastställa sin diskonteringsränta och 

hur teoretiska uppskattningar av densamma kan estimeras. För att operationalisera teorin och 

besvara våra frågor har företags redovisade diskonteringsränta jämförts mot en, via CAPM, 

teoretiskt framräknad diskonteringsränta för respektive företag. Därefter beräknades andelen 

företag som sänkt sin diskonteringsränta jämfört med föregående år. För att på bästa sätt svara på 

studiens frågor och därigenom uppnå syftet genomfördes en kvantitativ undersökningsmetod. 

För att kunna dra några generella slutsatser huruvida företag noterade på Stockholmsbörsen 

opportunistiskt justerar sin diskonteringsränta krävs det ett stort antal observationer. En 

kvantitativ studie möjliggör en standardisering av datainsamlingen vilket underlättar 

användandet av ett stort antal observationer (Eliasson 2006).  

 

För att urskilja eventuella företag som opportunistiskt justerat sin diskonteringsränta har 

företagen klassificerats i tre olika kategorier: under, inom och över. Kategorin under innefattar 

de företag vars diskonteringsränta är mer än 150 räntepunkter lägre än den teoretiska 

diskonteringsräntan. De företag vars diskonteringsränta föll inom denna kategori definieras som 

opportunistiskt justerade. Kategorin inom innefattar de företag vars diskonteringsränta ligger 

inom intervallet -150/+150 räntepunkter jämfört med den teoretiska diskonteringsräntan. 

Kategorin över innefattar de företag vars företags diskonteringsränta var mer än 150 räntepunkter 

högre än den teoretiska diskonteringsräntan. Gränsvärdet på 150 räntepunkter används då större 

skillnader inte kan förklaras genom estimeringsfel (Carlin & Finch, 2009). Då företag som 

klassificeras i kategorin under antas använda en opportunistisk diskonteringsränta är det denna 

kategori som är intressant för att besvara studiens frågeställningar. Det är dock betydelsefullt för 

studien att klassificera de undersökta företagen enligt tre olika kategorier. Detta eftersom de 

företag som klassificeras i kategorin inom antas beräknat sin diskonteringsränta i enlighet med 

den teoretiska diskonteringsräntan. Kategorin inom bidrar således med relevans till studien, 

eftersom den påvisar hur många företag som faktiskt redovisat sin diskonteringsränta enligt 

teorin. Kategoriseringen har genomförts på alla företag under tidsperioden år 2006 till år 2009 

för att åskådligöra eventuella skillnader över tid. För att vidare åskådliggöra eventuella skillnader 

beroende på företagens börsvärde studeras företagen även utifrån Large- Mid- och Small Cap. 
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Slutligen beräknades andelen företag som sänkt sina diskonteringsräntor jämfört med föregående 

år. Det beräknades för att urskilja om de företag som sänker sina diskonteringsräntor jämfört 

med föregående år påverkar andelen företag som klassificeras i kategorin under. Därutöver 

beräknas den procentuella medelvärdessänkningen för de företag som sänkte diskonteringsränta 

jämför med föregående år. Beräkningen gjordes för att åskådligöra hur stora sänkningarna var i 

genomsnitt för respektive år.   

3.2. Urvalsprocess 

Den ursprungliga undersökningsperioden för studien var tänkt att vara mellan år 2005 och år 

2010. Avsikten var att ha ett så långt tidsintervall som möjligt med samma företag för att urskilja 

eventuella tidsmässiga trender. Studiens stardatum kunde dock inte vara före år 2005 eftersom 

den europeiska redovisnings standard, med att goodwill ska nedskrivningsprövas, infördes i 

Sverige år 2005. Dessvärre visade det sig att det var ett stort antal företag som inte redovisade 

diskonteringsränta för år 2005 vilket ökade borfallet kraftigt. Vidare hade ett flertalet företag, vid 

undersökningstillfället, inte publicerat årsredovisningen för år 2010. Eftersom avsikten var att 

urvalet skulle bestå av samma företag under hela undersökningsperioden begränsades därför 

tidsintervallet för studien till att omfatta år 2006 till och med år 2009.  

 

Eftersom studiens syfte var att undersöka företag noterade på Stockholmsbörsen baseras urvalet 

på företag noterade på NASDAQ OMX Nordics Stockholmsmarknad (Stockholmsbörsen). 

Stockholmsbörsens företag är fördelade beroende på börsvärde enligt Small Cap, Mid Cap och 

Large Cap börslistor (NASDAQ OMX Nordic, 2011). Large Cap utgörs av företag med ett 

börsvärde på minst 1 miljard euro, Mid Cap mellan 150 miljoner och 1 miljard euro och Small 

Cap mindre än 150 miljoner euro (Aktiespararnas hemsida, 2011). Urvalet baserades på företag 

noterade på Stockholmsbörsen per den 1 mars år 2011 som då uppgick till 251 företag 

(NASDAQ OMX Nordic, 2011). Då undersökningen studerade diskonteringsräntan vid 

nedskrivningsprövning av goodwill krävdes att företagen uppvisat en goodwillpost under hela 

undersökningsperioden. De företag som inte uppvisade någon goodwill för något år under 

undersökningsperioden inkluderades inte i undersökningen. För att möjligöra undersökningen av 

de företag som uppvisade goodwill under hela undersökningsperioden krävdes att jämförbara 

uppgifter presenteras. För att företags diskonteringsränta ska vara jämförbar över tid, mellan 
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olika företag samt mot den teoretiska diskonteringsräntan, var kravet att företagen enbart 

redovisat en diskonteringsränta samt angett om denna var före eller efter skatt. För de företag 

som redovisat en diskonteringsränta efter skatt har denna omräknats enligt formeln: 

diskonteringsränta före skatt = diskonteringsränta efter skatt / (1-t), där t är den rådande 

bolagsskatten för det aktuella året.  

 

Då undersökningsperioden baserades på helårsbasis krävdes även att företagen inte hade brutet 

räkenskapsår. Beräkningen av den teoretiska diskonteringsräntan krävde betavärden från 

respektive företag, för hela undersökningsperioden. För att erhålla betavärde krävdes att 

företaget hade varit börsnoterat sedan december år 2003.  

3.3. Teoretisk diskonteringsränta 

Företagets redovisade diskonteringsränta har jämförts mot en teoretisk framräknad 

diskonteringsränta. Beräkningen av den teoretiska diskonteringsräntan har gjorts enligt CAPM. 

Företagens diskonteringsränta för goodwill skall återspegla den avkastning som investerare 

skulle kräva av en likvärdig investering. Denna investering förväntas ge upphov till samma 

betalningar, vars storlek samt tids- och riskprofil överensstämmer med vad företaget väntas få ut 

av goodwilltillgången (IAS 36, § 56). Eftersom studien baserades på de företag som använt en 

diskonteringsränta för all goodwill bör således företagens diskonteringsränta överensstämma 

med investerarnas avkastningskrav på hela företaget, vilket CAPM beräknar. 

3.4. Antaganden vid CAPM 

Beräkningarna av de teoretiska diskonteringsräntorna enligt CAPM krävde uppgifter om de 

faktorer som modellen innehåller. Alltså behövdes den riskfria placeringen, betavärdet samt att 

riskpremien skattas med lämpliga variabler. Avkastningen på det riskfria placeringsalternativet 

uppskattades med den svenska 10-åriga statsobligationsräntan vilket hämtades från Svenska 

Riksbankens hemsida (2011). Studien använde den svenska 10-åriga statsobligationsräntan 

eftersom det är den vanligaste underliggande riskfria räntan vid fastställande av avkastningskrav 

på aktier (Riskpremien på den svenska aktiemarknaden, 2009). Vidare har det årliga medelvärdet 

för aktuellt år beräknats för att på så sätt försöka spegla den årliga genomsnittsavkastningen på 

det riskfria placeringsalternativet. Ett årligt genomsnitt ansågs vara till fördel eftersom eventuella 

extremvärden utjämnades. Vidare reglerar inte IAS 36 vid vilken tidpunkt under året som 
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nedskrivningsprövningen på goodwill tillgången ska genomföras (IAS 36 § 96). Eftersom det 

inte framkom vid vilken tidpunkt under året som företagen faktiskt utfört sina 

nedskrivningsprövningar bör ett årligt genomsnittsvärde för varje aktuellt år ge en mer 

rättvisande bild. Användandet av ett årligt genomsnitt gör att studien skiljer sig från Carlin och 

Finch (2009) studie eftersom de använde en riskfri placering med lika lång löptid, men enbart 

räntan per december.  

  

För att beräkna marknadsrisken, beta, beaktades kritiken framhållen av Gallery (2009), att Carlin 

och Finch’s betavärde saknade relevans. Carlin och Finch (2009) valde betavärden från det första 

kvartalet efterföljande år. För att bemöta den kritiken användes betavärdet per den 31 december 

för respektive år, baserat på 48 månaders kursutveckling. Genom detta betavärde avspeglas den 

årliga ackumulerande risken. Alternativet, att använda ett betavärde baserat på 52 veckor, 

förändras för mycket vid tillfälliga förändringar i företaget (Affärsvärlden, 1998) och användes 

således ej. Genom att använda kursutvecklingen för 48 månader påverkades inte betavärdet av 

tillfälliga förändringar i företagen vilket är fördelaktigt eftersom eventuella fluktuationer mattas 

ut. 

 

Det fanns även företag som hade olika typer av aktier noterade (A-, B- och ibland C-aktier). Vid 

en sådan situation användes den aktietyp som hade högst omsättning på Stockholmsbörsen enligt 

NASDAQ OMX Nordics. Val av aktie hade påverkat CAPM beräkningen eftersom betavärdet 

skiljer sig mellan aktierna. 

 

Marknadens riskpremie hämtades från en undersökning gjord av PWC som årligen tillfrågar 

aktörer inom riskkapitalbolag, investmentbanker, institutionell förvaltning och rådgivning samt 

inom Corporate Finance. Undersökningen baseras på vad dessa aktörer anser att den årliga 

marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden bör uppskattas till. Att använda denna 

studie motiveras genom att aktörerna skattar riskpremien utifrån den riskfria räntan (Riskpremien 

på den svenska aktiemarknaden, 2009) vilket i enlighet med CAPM (Sharpe, 1964). De 

tillfrågade aktörerna redovisade något olika riskpremier, dock var skillnaden marginell. Ett 

medelvärde beräknades ändå på aktörernas riskpremieuppskattningar för att tillgodose alla 

aktörers uppskattningar. Enligt CAPM ska riskpremien vara densamma för alla tillgångar och 
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enbart betavärdet ska påverkar avkastningen. För att beakta kritiken mot CAPM, att även 

börsvärdet påverkar avkastningen, justerades riskpremien beroende på företagens börsvärde. 

Företagen delades således in i olika grupper beroende deras börsvärde där varje grupp fick ett 

riskpremietillägg (Bilaga 2). Alltså varierar riskpremien för företagen beroende på dess 

börsvärde och bör generera ett mer korrekt avkastningskrav. 

 

Börsvärdet kalkyleras genom att antal utestående aktier multipliceras med aktiekursen 

(Holmstrand, 2010, s. 24). Det årliga börsvärdet för ett företag estimerades i denna studie genom 

att addera det aktuella årets ingående börsvärde med årets utgående börsvärde och dividera detta 

med två. Ett genomsnittligt börsvärde ansågs mer lämpligt än ett börsvarde baserats på senaste 

betalda kurs eftersom det reducerar eventuella extremvärden.  

 

Det förväntade avkastningskravet som CAPM genererar, den teoretiska diskonteringsräntan, har 

angivits efter skatt och omräknades till före skatt för att bli jämförbar med företagens redovisade 

diskonteringsräntor. (Carlin & Finch, 2009) Beräkningarna gjordes enlig Holmstrand (2010, 

s.16):  

 

E(Ri)/(1-t) 

där 

E(Ri) = Det förväntade avkastningskravet 

t = den rådande bolagsskatten gällande det aktuella året 

3.5. Genomförande 

För att ta reda på om företagen i urvalet uppfyller urvalskriterierna undersöktes alla företag på 

Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small Caps årsredovisningar. Genom att använda de 

årsredovisningar som publicerats elektroniskt möjliggjordes sökningar på specifika ord. 

Årsredovisningarna hämtades från företagens hemsidor. Om företagen inte uppfyllde kriterierna 

för något år bearbetades inte resterande årsredovisningar för dessa företag. Via 

årsredovisningarna kunde data för beräkningar av företagens genomsnittliga börsvärde för 

respektive år inhämtas. Därefter tilldelades varje företag en riskpremie beroende på deras 

börsvärde. För att inhämta företagens betavärde för respektive år bearbetades tidskriften 

Aktiespararen, som publicerar betavärden per den 31 december för det aktuella året. Efter att 
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CAPM beräknade klassificerades företagen fördelat enligt de tre olika kategorierna. Därefter 

beräknades företagens procentuella förändring av diskonteringsränta jämfört med föregående år. 

Vidare har kritiken från Bradbury (2010) beaktats vilket innebär att all data har bifogats som 

bilagor, Bilagorna 1-6. 

 

För att säkerställa att studiens mätningar gjorts på ett tillförlitligt sätt har dessa baserats på 

Bryman och Bells (2003, s. 162ff) reliabilitets anvisningar. Det medförde att följande åtgärder 

vidtogs: Varje företags diskonteringsränta i det slutgiltiga urvalet har kontrollerats minst två 

gånger för att minimera att fel siffror avlästs. Alla beräkningar har gjorts minst två gånger för att 

säkerställa resultaten. Det betyder att vid eventuella avvikelser för någon variabel har denna 

testats ytterligare tills dess att variabeln erhållit samma värde två gånger. För att reducera 

eventuella tolkningsfel har all datainsamling och alla beräkningar gjorts av båda författarna 

samtidigt. Genomförandet orsakade bortfall som presenteras i en tabell, Tabell 1. 

 

 

 

 
Large 

Cap 

Mid 

Cap 

Small 

Cap 
Totalt 

Totalt antal noterade företag 56 77 118 251 

Bortfall         

Redovisade inte goodwill för ett eller flera år 13 23 52 88 

Redovisade flera diskonteringsräntor för ett eller flera år 11 4 4 19 

Redovisade diskonteringsräntan inom ett intervall för ett eller flera år 6 11 7 24 

Redovisade ej någon diskonteringsränta för ett eller flera år 11 13 19 43 

Brutet räkenskapsår 1 5 10 16 

Betavärden kunde ej erhållas pga att företaget noterats för nyligen 1 4 3 8 

Totalt bortfall 43 60 95 198 

Slutgiltigt urval 13 17 23 53 

Tabell 1: tabellen visar hur borfallet fördelat sig utifrån urvalet  

  

Tabell 1 – Bortfall 
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3.6. Bortfallsanalys 

Kriterierna för vårt urval resulterade i att 53 företag undersöktes utifrån de 251 företag som fanns 

noterade på Stockholmsbörsen per den första mars år 2011 enligt NASDAQ OMX Nordic 

(2011). De företag som undersökts representerade ungefär en femtedel av urvalet. Det kan 

diskuteras om det slutliga urvalet är för litet för att vara representativt för Stockholmsbörsen. 

Gruppen företag som inte redovisade goodwill någon gång under studiens undersökningsperiod 

är den enskilt största bortfallsgruppen och består av två typer av företag. Dels företag som aldrig 

uppvisade goodwill och dels företag som inte uppvisade goodwill för något av 

undersökningsperiodens år. De företag som aldrig uppvisade goodwill påverkade inte studiens 

utfall eftersom dessa företag aldrig använde någon diskonteringsränta för nedskrivningsprövning 

av goodwill. De företag som under vissa år redovisat goodwill men inte gjort det under hela 

undersökningsperioden, medförde svårigheter för analys över tid. För de företag som redovisade 

flera diskonteringsräntor eller diskonteringsräntor inom ett intervall fanns möjligheten att 

beräkna någon typ av vägt medelvärde. Sådana beräkningar anses dock vara alltför godtyckliga 

eftersom olika goodwill tillgångar innehåller olika risker (IAS 36, § 56). Intervallerna hade för 

flera företag ett stort spann, vilket skulle medföra stora skillnader mellan ett vägt medelvärde och 

de faktiska redovisade diskonteringsräntorna. För att reducera moment som hade inneburit 

uppskattningar, som kunde påverkat resultatet i undersökning, exkluderades denna typ av 

företag. Den enskilt näst största posten av det totala borfallet hänförs till att företagen inte 

redovisade någon diskonteringsränta i årsredovisning, vilket är en direkt överträdelse av IAS 36 

(IAS 36 § 55). Undersökningens metod möjliggjorde dock inte att dessa företags 

diskonteringsräntor kunde beräknas. Studiens metod var beroende av att företagen hade följt de 

riktlinjer som angivits i IAS 36. Urvalskriterierna är nödvändiga eftersom de möjliggör 

jämförbarhet över tid och mellan företag, utan att godtyckliga justeringar behövs göras. Denna 

jämförbarhet är nödvändig för att besvara våra frågor och därigenom uppnå syftet.  
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3.7. Kritik till vald metod 

Kritik kan riktas till valet av CAPM för att beräkna de teoretiska diskonteringsräntorna. 

Modellen används då den antas generera den förväntade avkastningen för varje företag vilket 

borde överensstämma med företagets diskonteringsränta (Carlin & Finch, 2009; IAS 36, A 17). 

Gallery (2009) menar dock att modellen är försvarbar i teorin men att den fallerar i parktiken. 

För att CAPM ska fungera som modell krävs alltså att den beräknar förväntad avkastning för 

varje företag. Men modellen har fått kritik för att inte spegla hela den förväntade avkastningen 

(Fama & French, 1992). Även om alla faktorer i CAPM är korrekta behöver det inte betyda att 

det förväntade avkastningskravet är korrekt. Det medför att vår teoretiska diskonteringsränta inte 

behöver spegla det förväntade avkastningskravet. Således behöver inte den teoretiska 

diskonteringsräntan vara den diskonteringsränta som företaget bör använda. Det finns således fog 

för att använda en annan modell som har högre förklaringsgrad gällande företags förväntade 

avkastning än vad CAPM har.  

 

Även om CAPM skulle antas spegla det korrekta förväntade avkastningskravet krävs att 

faktorerna som CAPM bygger på är korrekt skattade. För att beräkna CAPM krävs alltså 

estimering av de faktorer som ingår i modellen. Alltså kommer alla faktorer som påverkar den 

förväntade avkastningen i en tillgång påverkas av estimeringar för data inhämtningen. 

Exempelvis skulle den riskfria räntan istället kunna skattas med den 5-åriga 

statsobligationsräntan. Den är generellt sätt lägre än den 10-åriga statsobligationsräntan, som 

studien använder. Även det årliga genomsnittet av statsobligationsräntan har använts. En annan 

ränta skulle erhållas om en statsobligationsränta gällande vid ett specifik datum istället hade 

använts. Marknadsrisken, beta, beskriver hur en aktie historiskt har samvarierat med marknaden. 

Det säger således inget om framtiden. Olika betavärden för samma tillgång kan användas i 

CAPM uträkningar beroende på den historiska tidshorisonten som betavärdet baserats på. 

Marknadens riskpremie är en uppskattning baserad på åsikter från aktörer inom finansmarknaden 

och innehåller enbart deras samlade åsikter. Skulle någon av ovanstående beskrivna variabler 

förändras skulle utfallet från CAPM förändras.  
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Även urvalskriterierna kan kritiseras eftersom företag som redovisat en diskonteringsränta inom 

ett intervall, inte redovisat någon diskonteringsränta eller inte angett om diskonteringsräntan är 

före eller efter skatt har uteslutits ur studien. Denna typ av redovisning skulle kunna vara 

resultatet av opportunistiskt beteende från företagsledningen i hopp om att maskera dess 

diskonteringsränta. Det skulle innebära att våra urvalskriterier har tagit bort de företag som 

faktiskt använder ett opportunistiskt beteende vid beräkning av diskonteringsräntan.          

 

Kritik kan även riktas mot hur resultaten från undersökningen tolkas. Som tidigare definierat 

kommer företag som redovisat en diskonteringsränta 150 räntepunkter lägre än den teoretisk 

framräknade diskonteringsräntan antas vara opportunistiskt justerade. Enligt Gallery (2009) kan 

dock företagsledningen i ett företag besitta mer kunskap om tillgången vilket har resulterat i att 

de valt en diskonteringsränta som speglar tillgångens korrekta värde. Alltså behöver 

diskonteringsräntor som skiljer sig mer än 150 räntepunkter inte vara en opportunistisk justering 

från företagens sida.  

 

Opportunism utgår från principal- agentteorin där agenten, i detta fall företagsledningen, agerat 

gynnsamt på bekostnad av principalen, ägaren. Dock kan även principalen vinna på denna typ av 

redovisningsmanipulering. Genom justeringar av diskonteringsräntor kan 

nedskrivningskostnader undvikas vilket påverkar företagets resultat. Ett högre resultat kan, men 

behöver inte nödvändigtvis, innebära högre utdelningar till aktieägarna. Således kan ett förhöjt 

resultat, genom för låga diskonteringsräntor, även gynna principalen i form av monetär 

utdelning. Studien baseras på att ägande och kontroll är separerat, utifrån principal– agentteorin. 

Det finns dock situationer när dessa sammanfaller. Om ägaren även har kontroll över företaget 

bör inte ett principal – agentproblem existera. Det gör att principal- agentteorin, och sålunda 

opportunistiskt beteende, inte kan förklara varför företags diskonteringsränta skiljer sig gentemot 

en teoretisk diskonteringsränta.    

 

Sammanfattningen av kritiken är att användningen av CAPM för beräkning av en teoretisk 

diskonteringsränta, variablerna i CAPM och definitionen opportunism kan påverka studiens 

validitet. Men för att uppnå studiens syfte krävs en teoretisk diskonteringsränta och en definition 

av opportunism, vilket förklarar varför dessa antaganden är nödvändiga. 
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4. Resultat och analys 

Det första steget i resultatgenomgången är att skapa en övergripande bild av hur företagens 

redovisade diskonteringsräntor förhöll sig till de teoretiskt framräknade diskonteringsräntorna. 

För att göra detta överskådligt presenteras, i Tabell 2, de ackumulerade antalet företag fördelad 

utifrån de tre kategorierna beskrivna i metoden. Även den procentuella andelen företag 

redovisas. Tabellen baseras på data ifrån Bilagorna 1–3. Resultaten presenteras för hela urvalet 

samt för respektive år för att ge en överblick över generella trender över tid. Analysen kommer 

fokuseras på de företag som klassificerats i kategorin under. Dessa företag antas agera 

opportunistiskt då de har redovisat en diskonteringsränta 150 räntepunkter under den teoretiskt 

framräknade diskonteringsräntan, vilket inte kan förklaras genom estimeringsfel.  

 

 

 

Tabell 2 påvisar att andelen företag i kategorin under alltid varit mer än en tredjedel av det 

slutliga urvalet under hela undersökningsperioden. Toppnoteringen av andelen företag i 

kategorin under var år 2008 på dryga 50 procent. Denna toppnotering är den högsta för alla 

kategorier för alla år. År 2009 uppvisade fortfarande en relativt hög andel företag en 

opportunistisk diskonteringsränta samtidigt som kategorin över redovisade sin toppnotering. Den 

generella trenden är att andelen företag i kategorin under kontinuerligt ökat från år 2006 till år 

2008 för att sedan falla tillbaka något år 2009. För att besvara frågan om företags börsvärde 

påverkar graden av opportunistiska justeringar är det intressant att undersöka fördelningen 

utifrån de olika börslistorna. 

 

 

Tabell 2 - Antal (andel) företag fördelat enlig respektive kategori 

 

 

 
Urval  Under Inom Över 

    

 

Mer än 150 räntepunkter lägre än den 
teoretiska diskonteringsräntan 

 

Inom -150/+150 räntepunkter jämfört med 
den teoretiska diskonteringsräntan 

 

Mer än 150 räntepunkter än den teoretiska 
diskonteringsräntan 

     2006 53 18 (33,96%) 18 (33,96%) 17 (32,08%) 

2007 53 20 (37,47%) 21 (39,62%) 12 (22,64%) 

2008 53 27 (50,94%) 16 (30,19%) 10 (18,87%) 

2009 53 23 (43,40%) 11 (20,75%) 19 (35,85%) 
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Tabell 3 visar hur företagens redovisade diskonteringsränta förhåller sig till den teoretiskt 

framräknade diskonteringsräntan över tid samt mellan de olika börslistorna. Tabellen baseras på 

data från Bilagorna 1–3. Analysen kommer att behandla en börslista i taget för att undersöka 

börsvärdets inverkan på opportunistiska justeringar. 

 

 

 

Av Tabell 3 framgår att företag i kategorin inom kontinuerligt minskat för Large Cap, vilket är 

resultat av att antalet företag som redovisat en, enligt CAPM, korrekt diskonteringsränta minskat. 

Notera att endast ett företag på Large Cap klassificerade sig i kategorin inom för år 2009. Large 

Cap har gått från att vara den börslista där störst andel företag placerats i kategorin inom till den 

börslistan där minst andel företag placerats. År 2006 var andelen i kategorin under lägst hos 

Large Cap, jämfört med övriga börslistor. Däremot var andelen företag i kategorin under högst 

hos Large Cap både år 2008 och år 2009. På Mid Cap har alltid minst 41 procent av företagen 

placerat sig i kategorin under. Mid Cap uppvisade högst andel företag i kategorin under för år 

2006 och år 2007, jämfört med övriga börslistor. Andelen företag på Mid Cap i kategorin under 

har för varje år varit högre än andelen på Small Cap. Small Cap har haft lägst andel i kategorin 

under för alla år utom år 2006, då Large Cap stod för den lägsta andelen. Small Cap har alltså 

varit den börslista, som mellan åren 2007–2009 haft minst andel företag i kategorin under 

jämfört med övriga börslistor.  

 

  

Tabell 3 - Antal (andel) företag fördelat enlig respektive kategori för varje börslista 

 

År 

 
Urval Under Inom Över 

 

Large 

Cap 

Mid 

Cap 

Small 

Cap 

 

Mer än 150 räntepunkter lägre än den 

teoretiska diskonteringsräntan 

 

Inom -150/+150 räntepunkter jämfört med den 

teoretiska diskonteringsräntan 

 

Mer än 150 räntepunkter högre än den 

teoretiska diskonteringsräntan 

   

 

  Large       Mid      Small 
 

 Large            Mid           Small 
 

Large       Mid        Small 
 

2006 13 17 23 3(23%)      7(41%)       8(35%)  7(54%)             5(29%)            6(26%) 3(23%)      5(29%)        9(39%) 

2007 13 17 23 4(31%)      9(53%)       7(30%)  6(46%)             6(35%)            9(39%) 3(23%)      2(12%)        7(30%) 

2008 13 17 23 9 (69%)     8(47%)     10(43%)  2(15%)             6(35%)            8(35%) 2(15%)      3(18%)        5(22%) 

2009 13 17 23 8(62%)      7(41%)       8(35%)  1(8%)               5(29%)            5(22%) 4(31%)      5(29%)      10(43%) 
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För att ge en mer överskådlig bild av hur den opportunistiska justeringen ter sig mellan 

börslistorna sammanställs resultaten från Tabell 2 och 3 i en figur, Figur 1. Figuren visar en 

sammanställning av andelen företag som ligger i kategorin under fördelat enligt Large- Mid, 

Small Cap och utifrån genomsnittet för respektive år. 

 

Figur 1 - Sammanställning av andel företag i kategorin under  

  

Figur 1: Figuren visar andelen företag som använder en diskonteringsränta mer än 150 

räntepunkter lägre än den teoretiska diskonteringsräntan.  

 

Av Figur 1 framgår att den påtagligt största förändringen i kategorin under var mellan år 2007 

till år 2008 för företag på Large Cap. Det var under denna tidpunkt som Large Cap gick från att 

ha varit under det totala genomsnittet till att vara över det totala genomsnittet. På motsatt sätt var 

Mid Cap över genomsnittet år 2007, med sin toppnotering i kategorin under, för att sedan ha en 

lägre andel än genomsnittet år 2008. Att Mid Cap hade en lägre andel företag än genomsnittet 

kan förklaras med att genomsnittet ökade för år 2008. Att genomsnittet ökade år 2008 beror till 

största del av Large Caps förändring. Andelen företag noterade på Small Cap i kategorin under 

var endast högre än det totala genomsnittet år 2006, då andelen bara var 0,8 procentenheter över 

genomsnittet. Small Cap är också den enda börslistan som under undersökningsperioden aldrig 

uppvisar att majoriteten av företagen i kategorin under. Small Caps toppnotering av företag i 

kategorin under var år 2008. Figuren förtydligar även att andelen företag i kategorin under alltid 
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varit lägre på Small Cap jämfört med Mid Cap. Denna typ av fördelning kan dock inte hänföras 

till Large Cap. Eftersom andelen företag i kategorin under hos Large Cap varit lägst av alla 

börslistorna år 2006 för att sedan år 2008 och år 2009 vara den börslista med högst andel företag 

i kategorin under. Om Large Cap hade uppvisat högst andel företag i kategorin under år 2006 

och år 2007 skulle det kunna indikera att börsvärdet påverkar huruvida opportunistiska 

justeringar förekommer. Eftersom det då hade visat att andelen företag i kategorin under på 

Large Cap alltid varit mer än de övriga börslistorna. Mid Cap hade då alltid haft en lägre andel 

företag i kategorin under gentemot Large Cap och bibehållit en högre andel än Small Cap. Small 

Cap hade då varit den börslista med lägst andel företag i kategorin under.  

 

Studiens resultat har hittills behandlat hur företags diskonteringsräntor förhållit sig till teoretiskt 

framräknade diskonteringsräntor. För att besvara frågan om andelen företag som opportunistiskt 

justerar diskonteringsräntan ökar vid de tillfällena företag sänker sin diskonteringsränta, jämför 

med föregående år, krävs kunskap hur företagen faktiskt har ändrat sin diskonteringsränta.  

 

Figur 2 visar andelen företag som sänkte diskonteringsräntan jämför med föregående år. 

Observera att siffror för år 2006 inte kan visas då det skulle krävas information från år 2005. 

Figuren visar inte hur stor den procentuella sänkningen var, utan bara andelen företag som sänkte 

sin diskonteringsränta. Figur 3 visar hur stor den genomsnittliga sänkningen var jämfört med 

föregående år. Figurerna baseras på data från Bilagorna 4–6. 
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Figur 2 - Andel företag som sänkte          Figur 3 - Genomsnittlig sänkning 

      diskonteringsränta         

  

 

 

 

 

Som Figur 1 visade hade Large Cap den högsta andelen företag i kategorin under år 2008. Figur 

2 visar att det var under detta år som störst andel i Large Cap sänkte sina faktiska 

diskonteringsräntor jämfört med föregående år. Figur 3 visar att den genomsnittliga procentuella 

sänkningen var som störst för Large Cap företagen under år 2008. Ett samband som är av 

intresse för studien. Eftersom detta visar att över 50 procent av företagen väljer att sänkta sina 

diskonteringsräntor (Figur 2) med en genomsnittlig sänkning på över 12 procent (Figur 3). Dessa 

sänkningar resulterade i att knappt 70 procent av placerades i kategorin under år 2008 (Figur 1). 

Det betyder att när många företag sänker sina diskonteringsräntor, jämfört med föregående år, 

har samtidigt företagen i kategorin under ökat. 
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Figur 3: Figuren visar den procentuella 

genomsnittliga sänkningen jämfört med föregående 

år för de företag som sänkte diskonteringsräntan. 

Figur Figur 2: figuren visar andelen företag som sänkte  

          diskonteringsräntan jämfört med föregående år. 
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Figur 2 visar att andelen företag på Mid Cap som sänkte diskonteringsräntan, jämfört med 

föregående år, kontinuerligt ökat. Den genomsnittliga procentuella sänkningen (Figur 3) har 

dock kontinuerligt minskat för Mid Cap. Det betyder att andelen företag som sänkte 

diskonteringsräntan ökade medan den genomsnittliga sänkningen minskade. Figur 3 visar även 

att Mid Cap har den lägsta, jämfört med övriga börslistor, genomsnittliga procentuella 

minskningen för år 2008 och år 2009. Under dessa två år sänkte alltså Mid Cap företagen sina 

räntor mindre än de övriga börslistorna. Andelen företag som sänkte sin diskonteringsränta har 

alltså kontinuerligt ökat, samtidigt som företagen som placerats i kategorin under minskat från år 

2007. Det innebär att ett klart samband inte kan avläsas mellan huruvida företag som sänker sin 

diskonteringsränta, jämfört med föregående år, och andelen företag i kategorin under.  

 

Figur 2 visar att andelen företag på Small Cap som sänkte diskonteringsräntan kontinuerligt 

ökade från år 2007. Samtidigt visar Figur 3 att den genomsnittliga procentuella sänkningen, 

under samma tidpunkt, kontinuerligt minskade för företagen på Small Cap. Från år 2007 till år 

2008 ökade andelen företag i kategorin under för Small Cap samtidigt som antalet företag som 

sänkte diskonteringsräntan jämfört med föregående år ökade. Däremot minskade andelen företag 

i kategorin under mellan år 2008 och år 2009 samtidigt som antalet företag som sänkte 

diskonteringsräntan jämfört med föregående år fortsatte att öka. Det betyder att inget entydigt 

svar kan utläsas från Small Cap huruvida andelen företag i kategorin under ökar samtidigt som 

företagen sänker diskonteringsräntan jämför med föregående år. 

 

Att undersöka om andelen företag i kategorin under ökar när företag väljer att sänka sin 

diskontkonteringsränta har en betydande funktion för studien. Anta exempelvis att inga företag 

hade sänkt diskonteringsräntorna jämfört med föregående år. Vid ett sådant scenario hade alla 

fluktuationer i kategorin under orsakats av förändringar av den teoretiska diskonteringsräntan. 

Men genom att undersöka andelen företag som sänker diskonteringsräntan jämfört med 

föregående år påvisas att denna är en variabel som företag förändrar. År 2009 var det den totala 

andelen som sänkte diskonteringsräntan, jämför med föregående, år drygt 50 procent. Det 

betyder att mer än hälften av alla företag väljer att ändra sin diskonteringsränta. Oberoende om 

den faktiska sänkningen kan hänföras till opportunism eller inte påvisar detta att många företag 

inte låter diskonteringsräntan vara konstant över tid. 
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5. Resultatdiskussion 

5.1. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om företag noterade på Stockholmsbörsen 

opportunistiskt justerar sina diskonteringsräntor vid nedskrivning av goodwill. Syftet grundar sig 

på IAS 36 direktivet, som innebär att företagen sedan 2005 ska nedskrivningspröva sina 

goodwilltillgångar. Eftersom goodwillnedskrivningar påverkar företagets resultat kan det finnas 

incitament för företagsledningen att undvika dessa, genom att använda en opportunistisk 

diskonteringsränta (Carlin & Finch, 2009). Denna undersökning baserades på företag som 

redovisat en diskonteringsränta mindre än 150 räntepunkter lägre än en teoretisk 

diskonteringsränta. En sådan situation antogs vara resultatet av opportunistiskt beteende från 

företagsledningen. 

 

Denna studie visar att det finns skillnader mellan de diskonteringsräntor företag på 

Stockholmsbörsen har använt och de teoretiska diskonteringsräntorna som estimerats genom 

CAPM. Under undersökningsperioden har alltid minst en tredjedel av företagen använt en för låg 

diskonteringsränta. Differensen mot den teoretiska diskonteringsräntan har varit så pass stor, mer 

än 150 räntepunkter, att den inte kan hänföras till estimeringsfel. Mot denna bakgrund antas att 

det finns ett opportunistiskt agerande från företagen vid valet av diskonteringsränta. 

 

Undersökningen utformades även för att svara på om opportunistiska justeringar av 

diskonteringsräntan vid nedskrivningsprövning av goodwill varierar över tid. För 

undersökningsperioden har kategorin under ökat från år 2006 till år 2008 för att sedan minska 

under år 2009. Slutsatsen i Carlin och Finch (2010) studie var bland annat att företagen förbättrat 

sin förmåga att beräkna sin diskonteringsränta över tid. En slutsats som denna studie går emot då 

det inte finns någon kontinuerlig minskning av andelen företag i kategorin under. Denna studie 

påvisar istället att andelen företag i kategorin under, det vill säga, de företag som definierats 

använda en opportunistisk diskonteringsränta fluktuerar över tid. Däremot har inte andelen 

kontinuerligt ökat eller minskat för hela undersökningsperioden. 
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Därefter studerades huruvida företags börsvärde påverkar graden av opportunistiska justeringar 

av diskonteringsräntan vid nedskrivningsprövning av goodwill. Det gjordes genom att jämföra de 

olika börslistorna Large-, Mid- och Small Cap på Stockholmsbörsen gentemot varandra. Studien 

visar att ingen börslista kontinuerligt varit den börslista som i större utsträckning placerats i 

kategorin under. För att kunna dra slutsatsen att börsvärdet påverkar graden av opportunism hade 

de olika börslistorna behövt uppvisa olika andelar företag i kategorin under. Andelen företag 

med lågt börsvärde, Small Cap, i kategorin under har under vissa år varit högre än andelen 

företag med högt börsvärde, Large Cap, och under vissa år vice versa. Det förfarandet gör att det 

inte går att påvisa att börsvärdet skulle påverka graden av opportunism 

 

Slutligen studerades om andelen företag som opportunistiskt justerar diskonteringsräntan ökar 

vid de tillfällena företag sänker sin diskonteringsränta jämfört med föregående år. Detta 

studerades genom att andelen företag i kategorin under jämfördes med andelen företag som sänkt 

diskonteringsräntan jämfört med föregående år. För Large Cap ökade andelen företag i kategorin 

under när störst andel företag väljer att sänka diskonteringsränta jämfört med föregående år. 

Däremot kan inte liknande samband avläsas från Mid- och Small Cap. Anledningen till detta är 

att företag i kategorin under minskat vissa år samtidigt som andelen företag som sänker 

diskonteringsräntan jämför med föregående år ökat för dessa år. Den totala andelen företag som 

sänker diskonteringsräntan har ökat för varje år under undersökningsperioden. Något som 

påvisar att diskonteringsränta är en variabel som företagen anpassar över tid.   
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5.2. Studiens relevans  

Studien bygger på antagandet att ett företags diskonteringsränta som är lägre än 150 räntepunkter 

än den teoretiska diskonteringsräntan förklaras med opportunistisk beteende. Vidare antas 

agentteorin definiera företagets agerande i situationer med möjligheter till opportunistiskt 

beteende. Skillnader mellan företagets diskonteringsränta och den teoretiska diskonteringsräntan 

kan dock förklaras av andra faktorer än opportunism. Exempelvis kan företagsledningen som 

beräknar diskonteringsräntorna besitta mer kunskap om tillgången och försöka förmedla det 

genom valet av diskonteringsräntan (Gallery, 2009). Det skulle innebära att de företag som har 

en diskonteringsränta lägre än 150 räntepunkter än den teoretiska diskonteringsräntan inte 

nödvändigtvis kan hänföras till opportunism.  

 

Vidare krävs det ett principal– agent problem för att ett opportunistiskt beteende ska föreligga. 

Dock kan det vara så att både principalen, ägaren, och agenten, företagsledningen, är medvetna 

och tjänar på exempelvis en låg diskonteringsränta. Vid en sådan situation kan agerandet inte 

hänföras till opportunism definierat enligt principal- agentteorin. Dock kvarstår faktumet att 

redovisningen skiljer sig från hur den teoretiskt bör struktureras, men huruvida någon och vilka 

som missgynnats av detta kan då inte förklaras av denna typ av studie.  

 

Andelen företag som ligger inom intervallet +150/-150 räntepunkter (kategorin inom) kan 

indikera hur träffsäker den teoretiska diskonteringsräntan varit. Om beräkningarna av den 

teoretiska diskonteringsräntan är korrekta borde företag som inte agerar opportunistiskt befinna 

sig inom intervallet. På motsatt sätt kan spridningen som sker över respektive under intervallet 

motiveras genom att den teoretiska diskonteringsräntans träffsäkerhet är låg. Exempelvis var det 

bara ett Large Cap företag som låg inom intervallet år 2009. Ovanstående resonemang påvisar 

hur viktiga antagandena kring undersökningens utformning är och även hur begreppet 

opportunism definierats. För att kunna studera opportunism krävs dock antaganden kring vad och 

hur det ska mätas.  
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5.3. Framtida forskning 

Studien av diskonteringsräntor har fångat en intressant indikation gällande företags 

diskonteringsräntor och de faktorer som ligger till grund för beräkningen av den teoretiska 

diskonteringsräntan. Den totala andelen företag som sänkte sin diskonteringsränta jämfört 

föregående år har sin toppnotering år 2009 (Figur 2), ett år då riskpremien ökat och också 

uppvisar den högsta noteringen (Bilaga 1). Samtidigt har det riskfria placeringsalternativet 

sjunkigt detta år och uppvisar sin lägsta notering (Bilaga 1). Den riskfria räntan har även 

kontinuerligt sjunkigt från år 2007 (Bilaga 1) samtidigt som den totala andelen företag som sänkt 

diskonteringsräntan har ökad från år 2007 (Figur 2). Enligt (IAS 36) ska diskonteringsräntan 

baseras på kapitalkostnaden med påslag för specifika risker alternativt det avkastningskrav som 

investerare skulle kräva för en likande investering. Det riskfria placeringsalternativet speglar 

räntenivån. Vid en låg notering av det riskfria placerings alternativet går det då att anta 

sjunkande räntekostnader för företaget, vilket minskar företagets kapitalkostnad. Dock påverkas 

även kapitalkostnaden av avkastningskravet från aktieägarna. Om riskpremien ökar, ceteris 

paribus, kommer avkastningskravet öka, vilket ökar företagets kapitalkostnad. Det skulle således 

vara inressant att vidare studera om företagen i större utsträckning justerar sin diskonteringsränta 

utifrån ränteläge utan att beakta förändrad riskpremie. En sådan studie skulle svara på om 

företagen anpassar sin diskonteringsränta utifrån ränteläget snarare än risk. 
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Företag Redovisad diskonteringsränta, före skatt Riskpremie* 
   

Betavärde 
   

CAPM** 
   

 
2006 2007 2008 2009 

 
2006 2007 2008 2009 

 
2006 2007 2008 2009 

 
2006 2007 2008 2009 

Alfa Laval 10,59 10,74 9,35 10,93 
 

4,5 4,3 4,9 5,4 
 

0,8 1 0,9 1 
 

10,142 11,758 11,538 11,737 

AstraZeneca 12 12 11 14 
 

4,5 4,3 4,9 5,4 
 

0,8 0,8 0,3 0,3 
 

10,142 10,563 7,455 6,609 

Atlas Copco A 11,5 11,8 11,8 9,9 
 

4,5 4,3 4,9 5,4 
 

1,2 1,4 1,3 1,3 
 

12,642 14,146 14,261 13,936 

Axfood 8,19 10 9,31 9 

 

4,5 4,3 4,9 5,4 

 

0,3 0,4 0,4 0,4 

 

7,017 8,174 8,136 7,341 

Boliden 11 12 10 10 

 

4,5 4,3 4,9 5,4 

 

1,4 1,2 1,4 1,5 

 

13,892 12,952 14,941 15,401 

Ericsson A 12 18,05 16,67 16,28 

 

4,5 4,3 4,9 5,4 

 

2,4 1,6 1,2 0,8 

 

20,142 15,341 13,580 10,272 

Handelsbanken A 4,2 5,5 3,8 3,8 

 

4,5 4,3 4,9 5,4 

 

0,5 0,6 0,7 0,9 

 

8,267 9,369 10,177 11,005 

Meda A 12,92 12,92 12,92 12,62 

 

4,5 4,3 4,9 5,4 

 

0,7 0,9 0,9 0,8 

 

9,517 11,160 11,538 10,272 

Sandvik 11 10 10 10 

 

4,5 4,3 4,9 5,4 

 

0,6 1 1,2 1,3 

 

8,892 11,758 13,580 13,936 

SCANIA B 11 11 11 11 

 

4,5 4,3 4,9 5,4 

 

1 1 1,2 1,3 

 

11,392 11,758 13,580 13,936 

Seco Tools B 9,8 10,6 10 9 

 

4,5 4,3 4,9 5,4 

 

0,6 0,9 0,9 0,9 

 

8,892 11,160 11,538 11,005 

Trelleborg B 11,39 10,69 10,69 10,45 

 

4,5 4,3 4,9 5,4 

 

1 1,3 1,6 1,4 

 

11,392 13,549 16,302 14,668 

Volvo B 12 12 12 12 

 

4,5 4,3 4,9 5,4 

 

1 1,1 1,4 1,4 

 

11,392 12,355 14,941 14,668 

                    
Företag Skillnad mellan redovisad och CAPM 

 

Klassificering: under, inom, över 

 

10-årig Statobligationsränta 

 

Bolagsskatt 

  

 
2006 2007 2008 2009 

 

2006 2007 2008 2009 

 

2006 2007 2008 2009 

 

2006 2007 2007 2009 

Alfa Laval 0,448 -1,018 -2,188 -0,807 

 

inom inom under inom 

 

3,7025 4,1654 3,8977 3,2505 

 

28% 28% 28% 26,3% 

AstraZeneca 1,858 1,437 3,545 7,391 

 

över inom över över 

          
Atlas Copco A -1,142 -2,346 -2,461 -4,036 

 

inom under under under 

    

Sammanställning Klassificering 

  
Axfood 1,173 1,826 1,174 1,659 

 

inom över  inom över 

      

2006 2007 2008 2009 

Boliden -2,892 -0,952 -4,941 -5,401 

 

under inom under under 

    

Antal under 3 4 9 8 

Ericsson A -8,142 2,709 3,090 6,008 

 

under över  över över 

    

Fördelning (%) 23,08% 30,77% 69,23% 61,54% 

Handelsbanken A -4,067 -3,869 -6,377 -7,205 

 

under under under under 

    

Antal inom 7 6 2 1 

Meda A 3,403 1,760 1,382 2,348 

 

över över  inom över 

    

Fördelning (%) 53,85% 46,15% 15,38% 7,69% 

Sandvik 2,108 -1,758 -3,580 -3,936 

 

över under under under 

    

Antal över 3 3 2 4 

SCANIA B -0,392 -0,757 -2,580 -2,936 

 

inom inom under under 

    

Fördelning (%) 23,08% 23,08% 15,38% 30,77% 

Seco Tools B 0,908 -0,560 -1,538 -2,005 

 

inom inom under under 

          
Trelleborg B -0,002 -2,859 -5,612 -4,218 

 

inom under under under *Inget riskpremietillägg tillkommer då företag på Large Cap har haft ett högre börsvärde än 2000mkr 

Volvo B 0,608 -0,355 -2,941 -2,668 

 

inom inom under under **CAPM har beräknats enligt: (10-årig statsobligation + betavärdet*riskpremien)/(1-bolagsskatten). 

 

Bilaga 1 – Data för företag noterade på Large Cap  
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Företag 
Redovisade diskonteringsräntor, före skatt  Börsvärde* (Mkr) 

 

Riskpremie** 

  

Betavärde 

    2006 2007 2008 2009 

 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

Beijer G&L B 
7,1 7,1 6,2 6,7 

 

1190 2074 2025 3090 5,5 5,3 5,5 6,6 0,6 0,8 0,6 0,6 

Betsson B 
8 16 16 16 

 

1030 2155 2729 3732 5,5 5,3 5,5 6,6 0,9 1 1 0,7 

Bilia A 
7,5 10,5 11,67 11,13 

 

3255 2540 1275 1124 4,8 5,3 6,2 7 0,7 1,1 1,3 1,4 

Fagerhult 
12 12 12 12 

 

1967 1917 1763 1509 5,5 5,6 6,2 7 0,6 0,7 0,6 0,4 

Fenix Outdoor B 
10 10 10 10 

 

803 836 788 1279 5,5 5,6 6,2 7 0,5 0,6 0,5 0,7 

Gunnebo 
9 8 8 8 

 

3884 3527 1860 3455 4,8 5,3 6,2 6,6 0,8 1,1 1,2 1,2 

HiQ International 
13,9 13,9 13,9 13,9 

 

1978 1861 1388 1300 5,5 5,6 6,2 7 2 1,3 0,9 0,7 

Industrial & Financial 
14,1 14,3 13,2 12,8 

 

228 210 520 1340 7,1 6,3 6,2 7 1,7 1,2 1,1 1 

Intrum Justitia 
7,4 7,98 7,34 7,93 

 

5886 7800 6716 5669 4,5 4,3 4,9 5,4 0,6 0,7 0,7 0,8 

JM 
11 11 11 11 

 

11814 16502 7435 6792 4,5 4,3 4,9 5,4 0,8 1,1 1,7 1,6 

Mekonomen 
16,5 14 13,89 13,67 

 

2906 3928 3230 3569 4,8 5,3 5,5 6,6 0,6 0,7 0,5 0,5 

Net Insight B 
15 12,8 12,28 12,21 

 

2058 2279 1757 1762 4,8 5,3 6,2 7 1,2 0,9 0,9 0,8 

New Wave B 
9 9 12 12 

 

5482 4801 2447 1120 4,5 5,3 5,5 7 0,7 0,7 0,9 0,8 

NIBE Industrier B 
10,6 11,2 12 13,1 

 

8253 9063 5748 5352 4,5 4,3 4,9 5,4 0,5 0,8 0,7 0,7 

Nolato B 
10,5 10,6 11,11 10,85 

 

2105 1661 1146 1170 4,8 5,6 6,2 7 1,2 0,9 0,8 0,8 

Nordnet B 
11,5 11,4 10,8 10,4 

 

3886 3614 2219 2709 4,8 5,3 5,5 7 1,8 1,4 1,2 1 

ÅF B 10 10 11,4 11 

 

2069 2642 2452 2678 4,8 5,3 5,5 7 0,4 0,7 1 0,9 

                  
*Börsvärdet har estimerats genom ingående börsvärde för respektive år adderat med utgående börsvärdet för respektive år dividerat med två. 

   

                  **Riskpremietillägg på riskpremien har fördelats enligt nedslående tabell 

           Börsvärde (Mkr) 

 

Riskpremietillägg (uttryckt i procentenheter) 

           
  

2006 2007 2008 2009 

            2000-5000 

 

0,3 1,0 0,6 1,2 

            500-1999 

 

1,0 1,3 1,3 1,6 

            100-499 

 

2,6 2,0 2,5 2,6 

            <99 

 

3,1 3,1 3,9 3,9 

            Riskpremie  

 
4,5 4,3 4,9 5,4 

             

Bilaga 2 – Data för företag noterade på Mid Cap  
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Företag 
CAPM* 

    

Skillnad mellan redovisad och CAPM och  

 

Klassificering: under, inom, över 

  
2006 2007 2008 2009 

 

2006 2007 2008 2009 

 

2006 2007 2008 2009 

Beijer G&L B 
9,726 11,674 9,997 9,784 

 

-2,626 -4,574 -3,797 -3,084 

 

under under under under 

Betsson B 
12,017 13,146 13,052 10,679 

 

-4,017 2,854 2,948 5,321 

 

under över över över 

Bilia A 
9,809 13,883 16,608 17,708 

 

-2,309 -3,383 -4,938 -6,578 

 

under under under under 

Fagerhult 
9,726 11,230 10,580 8,210 

 

2,274 0,770 1,420 3,790 

 

över inom inom över 

Fenix Outdoor B 
3,819 4,667 4,306 6,649 

 

6,181 5,333 5,694 3,351 

 

inom inom inom inom 

Gunnebo 
5,333 8,097 10,333 10,746 

 

3,667 -0,097 -2,333 -2,746 

 

inom under under under 

HiQ International 
15,278 10,111 7,750 6,649 

 

-1,378 3,789 6,150 7,251 

 

under under inom över 

Industrial & Financial 
16,764 10,500 9,472 9,498 

 

-2,664 3,800 3,728 3,302 

 

under under under inom 

Intrum Justitia 
3,750 4,181 4,764 5,862 

 

3,650 3,799 2,576 2,068 

 

inom under under under 

JM 
5,000 6,569 11,569 11,723 

 

6,000 4,431 -0,569 -0,723 

 

inom inom under under 

Mekonomen 
4,000 5,153 3,819 4,478 

 

12,500 8,847 10,071 9,192 

 

över över över över 

Net Insight B 
8,000 6,625 7,750 7,598 

 

7,000 6,175 4,530 4,612 

 

över inom inom inom 

New Wave B 
4,375 5,153 6,875 7,598 

 

4,625 3,847 5,125 4,402 

 

inom under inom inom 

NIBE Industrier B 
3,125 4,778 4,764 5,129 

 

7,475 6,422 7,236 7,971 

 

över inom över över 

Nolato B 
8,000 7,000 6,889 7,598 

 

2,500 3,600 4,221 3,252 

 

under under inom inom 

Nordnet B 
12,000 10,306 9,167 9,498 

 

-0,500 1,094 1,633 0,902 

 

under under under under 

ÅF B 2,667 5,153 7,639 8,548 

 

7,333 4,847 3,761 2,452 

 

över inom under under 

               
               Sammanställning Klassificering 

    
10-årig Statobligationsränta 

  

Bolagsskatt 

   

 

2006 2007 2008 2009 

 
2006 2007 2008 2009 

 

2006 2007 2007 2009 

Antal under 7 9 8 7 

 
3,7025 4,1654 3,8977 3,2505 

 

28% 28% 28% 26,3% 

Fördelning (%) 41,18% 52,94% 47,06% 41,18% 

          Antal inom 5 6 6 5 

          Fördelning (%) 29,41% 35,29% 35,29% 29,41% 

          Antal över 5 2 3 5 

          Fördelning (%) 29,41% 11,76% 17,65% 29,41% 

          

      
*CAPM har beräknats enligt: (10-årig statsobligation + betavärdet*riskpremien)/(1-bolagsskatten). 

  

Bilaga 2 fort. – Data för företag noterade på Mid Cap  
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Företag Redovisad diskonteringsränta före skatt Börsvärde* (Mkr) 
   

Riskpremie** 
   

Betavärde 
  

 
2006 2007 2008 2009 

 
2006 2007 2008 2009 

 
2006 2007 2008 2009 

 
2006 2007 2008 2009 

                    
 Acando B 15,28 15,28 15,28 14,93 

 
1009 1103 964 955 

 
5,5 5,6 6,2 7 

 
1,4 1,1 0,8 0,6 

 Addnode B 19 13 13 13 

 
590 514 475 516 

 
5,5 5,6 7,4 7 

 
1 0,7 0,7 0,5 

 Aspiro 16 10 16,3 12,5 

 
746 467 240 300 

 
5,5 6,3 7,4 8 

 
0,5 0,8 0,8 0,7 

 Beijer Electronics 12,8 14,3 14 14,3 

 
849 946 695 643 

 
5,5 5,6 6,2 7 

 
1 0,8 0,7 0,7 

 Bong Ljungdahl 12,5 12,5 14 13,7 

 
836 625 486 457 

 
5,5 5,6 7,4 8 

 
0,6 0,6 1,1 1 

 Elanders B 9 9 9,3 9,1 

 
1063 1675 844 359 

 
5,5 5,6 6,2 8 

 
1,3 1,1 1 1,1 

 ElektronikGruppen B 14 16 16 12 

 
349 344 153 103 

 
7,1 6,3 7,4 8 

 
1,4 0,8 0,6 0,6 

 Feelgood 11 11 11 10 

 
225 171 131 127 

 
7,1 6,3 7,4 8 

 
0,9 1 0,6 0,4 

 Jeeves 16,5 16,5 12,5 10 

 
280 229 139 128 

 
7,1 6,3 7,4 8 

 
1,3 0,9 0,8 0,7 

 KnowIT 12 12 12 12,5 

 
588 837 581 576 

 
5,5 5,6 6,2 7 

 
1,2 1,1 1,4 1,2 

 Midsona B* 11,11 12,5 12,5 11,53 

 
1074 1092 396 446 

 
5,5 5,6 7,4 8 

 
0,6 0,8 0,7 0,5 

 Midway A 11,11 12,4 10,4 10,2 

 
1256 1574 1070 725 

 
5,5 5,6 6,2 7 

 
0,7 0,9 0,9 0,8 

 MultiQ Int, 16,66 19,58 16,52 16,96 

 
105 110 74 52 

 
7,1 6,3 8,8 9,3 

 
0,6 1,1 0,8 0,7 

 OEM B 12 12 12 11 

 
1361 1226 902 883 

 
5,5 5,6 6,2 7 

 
0,5 0,7 0,6 0,4 

 Opcon 13 13 10 7,1 

 
572 1031 930 1110 

 
5,5 5,6 6,2 7 

 
1 1,1 1,1 1 

 Prevas B 10 18 12,78 14,5 

 
226 236 198 196 

 
7,1 6,3 7,4 8 

 
0,8 1,1 1 0,6 

 ProAct IT Group 15 15 15 14 

 
315 371 361 496 

 
7,1 6,3 7,4 8 

 
1,2 1,1 0,8 0,7 

 ProfilGruppen B 10 11 10 12,45 

 
449 403 264 217 

 
7,1 6,3 7,4 8 

 
0,3 0,5 0,8 0,6 

 Readsoft B 11,8 11,6 11,7 12 

 
835 715 365 324 

 
5,5 5,6 7,4 8 

 
1,1 1,1 0,9 0,7 

 Rejlerkoncernen 16,67 16,67 16,67 16,28 

 
419 588 533 532 

 
7,1 5,6 6,2 7 

 
1 1 0,9 0,7 

 Semcon 7,5 9 9 9 

 
1122 1324 836 363 

 
5,5 5,6 6,2 8 

 
1,7 1,3 1,3 1,1 

 Svedbergs B 12,5 12,5 12 12 

 
1420 1388 869 763 

 
5,5 5,6 6,2 7 

 
0,5 0,8 0,8 0,7 

 VBG Group B 11,12 11,12 11,12 9,5 

 
1182 1626 1201 893 

 
5,5 5,6 6,2 7 

 
0,4 0,9 1,1 1,1 

                    *Börsvärdet har estimerats genom ingående börsvärde för respektive år adderat med utgående börsvärdet för respektive år dividerat med två. 

     **Riskpremietillägg på riskpremien har fördelats enligt samma tabell som i bilaga 2. 

            

Bilaga 3 – Data för företag noterade på Small Cap  
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Företag CAPM* 

    

Skillnad mellan redovisad och CAPM  Klassificering: under, inom, över Sammanställning Klassificering 

   

 

2006 2007 2008 2009 

 

2006 2007 2008 2009 

 
2006 2007 2008 2009 

 
2006 2007 2008 2009 

 

                      Acando B 15,837 14,341 12,302 10,109 

 

-0,557 0,939 2,978 4,821 

 
inom inom över över Antal under 8 7 10 8 

  Addnode B 12,781 11,230 12,608 9,159 

 

6,219 1,770 0,392 3,841 

 
över inom inom över Fördelning (%) 34,78% 30,43% 43,48% 34,78% 

  Aspiro 8,962 12,785 13,636 12,009 

 

7,038 -2,785 2,664 0,491 

 
över under över inom Antal inom 6 9 8 5 

  Beijer Electronics 12,781 12,008 11,441 11,059 

 

0,019 2,293 2,559 3,241 

 
inom över över över Fördelning (%) 26,09% 39,13% 34,78% 21,74% 

  Bong Ljungdahl 9,726 10,452 16,719 15,265 

 

2,774 2,048 -2,719 -1,565 

 
över över under under Antal över 9 7 5 10 

  Elanders B 15,073 14,341 14,025 16,351 

 

-6,073 -5,341 -4,725 -7,251 

 
under under under under Fördelning (%) 39,13% 30,43% 21,74% 43,48% 

  ElektronikGruppen B 18,948 12,785 11,580 10,923 

 

-4,948 3,215 4,420 1,077 

 
under över över inom 

       Feelgood 14,017 14,535 11,580 8,752 

 

-3,017 -3,535 -0,580 1,248 

 
under under inom inom 

       Jeeves 17,962 13,660 13,636 12,009 

 

-1,462 2,840 -1,136 -2,009 

 
inom över inom under 

       KnowIT 14,309 14,341 17,469 15,808 

 

-2,309 -2,341 -5,469 -3,308 

 
under under under under 

       Midsona B* 9,726 12,008 12,608 9,838 

 

1,384 0,493 -0,108 1,692 

 
inom inom inom över 

       Midway A 10,490 12,785 13,163 12,009 

 

0,620 -0,385 -2,763 -1,809 

 
inom inom under under 

       MultiQ Int, 11,059 15,410 15,191 13,244 

 

5,601 4,170 1,329 3,716 

 
över över inom över 

       OEM B 8,962 11,230 10,580 8,210 

 

3,038 0,770 1,420 2,790 

 
över inom inom över 

       Opcon 12,781 14,341 14,886 13,908 

 

0,219 -1,341 -4,886 -6,808 

 
inom inom under under 

       Prevas B 13,031 15,410 15,691 10,923 

 

-3,031 2,590 -2,911 3,577 

 
under över under över 

       ProAct IT Group 16,976 15,410 13,636 12,009 

 

-1,976 -0,410 1,364 1,991 

 
under inom inom över 

       ProfilGruppen B 8,101 10,160 13,636 10,923 

 

1,899 0,840 -3,636 1,527 

 
över inom under över 

       Readsoft B 13,545 14,341 14,663 12,009 

 

-1,745 -2,741 -2,963 -0,009 

 
under under under inom 

       Rejlerkoncernen 15,003 13,563 13,163 11,059 

 

1,667 3,107 3,507 5,221 

 
över över över över 

       Semcon 18,128 15,896 16,608 16,351 

 

-10,628 -6,896 -7,608 -7,351 

 
under under under under 

       Svedbergs B 8,962 12,008 12,302 11,059 

 

3,538 0,493 -0,302 0,941 

 
över inom inom inom 

       VBG Group B 8,198 12,785 14,886 14,858 

 

2,922 -1,665 -3,766 -5,358 

 
över under under under 

      

                     10-årig Statobligationsränta 

    
Bolagsskatt 

             2006 2007 2008 2009 

  
2006 2007 2007 2009 

           3,7025 4,1654 3,8977 3,2505 

  
28% 28% 28% 26,3% *CAPM har beräknats enligt: (10-årig statsobligation + betavärdet*riskpremien)/(1-bolagsskatten). 

 

Bilaga 3 fort. – Data för företag noterade på Small Cap  
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Tabellen visar först företagens 

diskonteringsräntor för angivet är sedan anges 

den procentuella förändringen jämför med året 

innan. 

    

     

 

2006 2007 2008 2009 

Alfa Laval 10,59 10,74 9,35 10,93 

Procentuell förändring jmf föreg. år 

 

1,42% -12,94% 16,90% 

AstraZeneca 12 12 11 14 

Procentuell förändring jmf föreg. år 

 

0,00% -8,33% 27,27% 

Atlas Copco A 11,5 11,8 11,8 9,9 

Procentuell förändring jmf föreg. år 

 

2,61% 0,00% -16,10% 

Axfood 8,19 10 9,31 9 

Procentuell förändring jmf föreg. år 

 

22,10% -6,90% -3,33% 

Boliden 11 12 10 10 

Procentuell förändring jmf föreg. år 

 

9,09% -16,67% 0,00% 

Ericsson A 12 18,05 16,67 16,28 

Procentuell förändring jmf föreg. år 

 

50,42% -7,65% -2,34% 

Handelsbanken A 4,2 5,5 3,8 3,8 

Procentuell förändring jmf föreg. år 

 

30,95% -30,91% 0,00% 

Meda A 12,92 12,92 12,92 12,62 

Procentuell förändring jmf föreg. år 

 

0,00% 0,00% -2,32% 

Sandvik 11 10 10 10 

Procentuell förändring jmf föreg. år 

 

-9,09% 0,00% 0,00% 

SCANIA B 11 11 11 11 

Procentuell förändring jmf föreg. år 

 

0,00% 0,00% 0,00% 

Seco Tools B 9,8 10,6 10 9 

Procentuell förändring jmf föreg. år 

 

8,16% -5,66% -10,00% 

Trelleborg B 11,39 10,69 10,69 10,45 

Procentuell förändring jmf föreg. år 
 

-6,15% 0,00% -2,25% 

Volvo B 12 12 12 12 

Procentuell förändring jmf föreg. år 
 

0,00% 0,00% 0,00% 

 
 

   

     Antal företag som sänkte 

 

2 7 6 

Andel företag som sänkte redovisad 

diskonteringsränta jmf med föregående år 

 

15,38% 53,85% 46,15% 

Genomsnittlig procentuell sänkning jmf med 

föreg. år (per företag som sänkte) 

 

7,62% 12,72% 6,06% 

 

Bilaga 4 - Large Cap, procentuell förändring av diskonteringsräntor jämfört med föregående år 
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Bilaga 5 - Mid Cap, procentuell förändring av diskonteringsräntor jämfört med föregående år 

 
Tabellen visar först företagens diskonteringsräntor för angivet är 
sedan anges den procentuella förändringen jämför med året innan. 

 
 2006 2007 2008 2009 

Beijer B 7,1 7,1 6,2 6,7 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0,00% -12,68% 8,06% 

Betsson B 8 16 16 16 

Procentuell förändring jmf föreg. år  100,00% 0,00% 0,00% 

Bilia A 7,5 10,5 11,67 11,13 

Procentuell förändring jmf föreg. år  40,00% 11,14% -4,63% 

Fagerhult 12 12 12 12 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0,00% 0,00% 0,00% 

Fenix Outdoor B 10 10 10 10 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0,00% 0,00% 0,00% 

Gunnebo 9 8 8 8 

Procentuell förändring jmf föreg. år  -11,11% 0,00% 0,00% 

HiQ International 13,9 13,9 13,9 13,9 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0,00% 0,00% 0,00% 

Industrial & Financial.. 14,1 14,3 13,2 12,8 

Procentuell förändring jmf föreg. år  1,42% -7,69% -3,03% 

Intrum Justitia 7,4 7,98 7,34 7,93 

Procentuell förändring jmf föreg. år  7,84% -8,02% 8,04% 

JM 11 11 11 11 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0,00% 0,00% 0,00% 

Mekonomen 16,5 14 13,89 13,67 

Procentuell förändring jmf föreg. år  -15,15% -0,79% -1,58% 

Net Insight B 15 12,8 12,28 12,21 

Procentuell förändring jmf föreg. år  -14,67% -4,06% -0,57% 

New Wave B 9 9 12 12 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0,00% 33,33% 0,00% 

NIBE Industrier B 10,6 11,2 12 13,1 

Procentuell förändring jmf föreg. år  5,66% 7,14% 9,17% 

Nolato B 10,5 10,6 11,11 10,85 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0,95% 4,81% -2,34% 

Nordnet B 11,5 11,4 10,8 10,4 

Procentuell förändring jmf föreg. år  -0,87% -5,26% -3,70% 

ÅF B 10 10 11,4 11 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0,00% 14,00% -3,51% 

     

Antal företag som sänkte  4 6 7 

Andel företag som sänkte redovisad 

diskonteringsränta jmf med föregående år 

 23,53% 35,29% 41,18% 

Genomsnittlig procentuell sänkning jmf med 
föreg år (per företag som sänkte) 

 10,45% 6,42% 2,77% 
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 2006 2007 2008 2009 

 Acando B 15.28 15.28 15,28 14,93 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0% 0% -2,29% 

 Addnode B 19 13 13 13 

Procentuell förändring jmf föreg. år  -31,58% 0% 0% 

 Aspiro 16 10 16,3 12,5 

Procentuell förändring jmf föreg. år  -37,50% 63,00% -23,31% 

 Beijer Electronics 12,8 14,3 14 14,3 

Procentuell förändring jmf föreg. år  11,72% -2,10% 2,14% 

 Bong Ljungdahl 12.5 12,5 14 13,7 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0% 12% -2,14% 

 Elanders B 9 9 9,3 9,1 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0 3,33% -2,15% 

 ElektronikGruppen B 14 16 16 12 

Procentuell förändring jmf föreg. år  14,29% 0,00% -25,00% 

 Feelgood 11 11 11 10 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0% 0% -9,09% 

 Jeeves 16.5 16,5 12,5 10 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0% -24,24% -20,00% 

 KnowIT 12 12 12 12,5 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0% 0,00% 4,17% 

 Midsona B 11,11 12,5 12,5 11,53 

Procentuell förändring jmf föreg. år  12,51% 0,00% -7,76% 

 Midway A 11,11 12,4 10,4 10,2 

Procentuell förändring jmf föreg. år  11,61% -16,13% -1,92% 

 MultiQ Int. 16,66 19,58 16,52 16,96 

Procentuell förändring jmf föreg. år  17,53% -15,63% 2,66% 

 OEM B 12 12 12 11 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0% 0% -8,33% 

 Opcon 13 13 10 7,1 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0% -23,08% -29,00% 

 Prevas B 10 18 12,78 14,5 

Procentuell förändring jmf föreg. år  80% -29,00% 13,46% 

 ProAct IT Group 15 15 15 14 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0% 0% -6,67% 

 ProfilGruppen B 10 11 10 12,45 

Procentuell förändring jmf föreg. år  10,00% -9,09% 24,50% 

 Readsoft B 11,8 11,6 11,7 12 

Procentuell förändring jmf föreg. år  -1,69% 0,86% 2,56% 

 Rejlers B 16.67 16,67 16,67 16,28 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0% 0% -2,34% 

 Semcon 7,5 9 9 9 

Procentuell förändring jmf föreg. år  20% 0% 0% 

 Svedbergs B 12.5 12,5 12 12 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0% -4% 0% 

 VBG Group B 11.12 11,12 11,12 9,5 

Procentuell förändring jmf föreg. år  0% 0 -14,57% 

     Antal företag som sänkte 

 

3 8 14 

Andel företag som sänkte redovisad  

 

13,04% 34,78% 60,87% 

diskonteringsränta jmf med föregående år 

   
Genomsnittlig procentuell sänkning jmf med föreg. 23,59% 16,08% 11,52% 

år (per företag som sänkte) 

     

 

 

 

 

Bilaga 6 - Small Cap, procentuell förändring av diskonteringsräntor jämfört med föregående år 

Tabellen visar först företagens diskonteringsräntor för angivet är 

sedan anges den procentuella förändringen jämför med året innan. 

 


