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SAMMANFATTNING 
Från och med år 2005 tillämpar börsnoterade företag standarden IFRS 3 gällande 
rörelseförvärv, vilket innebär att man numera inte skriver av sin goodwill enligt plan utan 
istället årligen testar värdet för att på så sätt fastställa om nedskrivningsbehov föreligger. 
Detta nya regelverk öppnar upp för ledningens subjektiva bedömningar och även om syftet 
med IFRS 3 var att renodla posten goodwill har den istället ökat. Även om det inte finns 
några direkta mallar för hur dessa nedskrivningstester ska utföras så finns det vissa 
indikationer som företagen måste beakta, det vill säga indikationer som tyder på att ett 
nedskrivningsbehov föreligger. En av dessa faktorer är när det sker stora förändringar i 
marknadsförutsättningarna, såsom en lågkonjunktur, vilket drabbade Sverige 2008. Vi vill 
därför i vår studie se om en lågkonjunktur lett till att nedskrivningarna ökat samt om de inte 
gjort det, vad detta kan bero på. Eftersom ledningen kan påverka nedskrivningstesterna 
genom att välja en lägre diskonteringsränta vill vi även kartlägga de olika företagens 
diskonteringsräntor för att på så sätt se om det finns ett samband mellan valet av 
diskonteringsränta och nedskrivningar. Vi har i vår studie även valt att studera P/B-talet 
eftersom detta är ett mått på hur företagen värderas av aktiemarknaden. 

Vi valde att analysera 42 börsnoterade företag på Stockholmsbörsens Large och Mid Cap 
lista och begränsade oss till branscher som påverkats mest av lågkonjunkturen, vilka är 
industri och IT. Utöver dessa två branscher valde vi även företag med goodwillposter större 
än det egna kapitalet eftersom dessa företag påverkas kraftigt om goodwillvärdet skulle 
behövas skrivas ned.  

Vi har tillämpat en kvantitativ metod och en statistisk undersökning har genomförts med 
hjälp av sekundärdata från företagens koncernredovisningar. Dessa data har sedan analyserats 
genom att använda t-test.  

Våra resultat visar på att goodwillposten inte är lägre i förhållande till immateriella tillgångar 
och tidigare studier menar på att företagsledningen har svårt att identifiera och avskilja 
immateriella tillgångar från goodwill. Problemen med nedskrivningarna uppstår till följd av 
ledningens oförmåga att tillämpa det nya regelverket. Vi har med vår undersökning kommit 
fram till att nedskrivningarna har ökat till följd av en lågkonjunktur, dock med en fördröjning. 
Ändå är goodwillvärdena fortfarande väldigt höga i förhållande till företagens egna kapital. 
Vi kan inte påvisa att företagen skulle agera opportunistiskt i val av diskonteringsränta men 
kan konstatera att utav de företag vi undersökt valde hela 42 procent att sänka sin 
diskonteringsränta under lågkonjunkturen. Vidare kan vi även se att aktiemarknaden 
reagerade till följd av lågkonjunkturen och aktiekurserna halverades för att sedan sakta men 
säkert återhämta sig. Under denna tid behöll alltså företagen sina goodwillposter utan att 
justera värdet på denna post.  

Nyckelord:  
Goodwill, Nedskrivning, Nedskrivningstester, Lågkonjunktur, IFRS 3, Eget kapital, 
Börsvärde  
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SUMMARY 
From the year 2005, listed companies are obligated to apply IFRS 3 rules regarding business 
combinations, which means that they no longer write off their goodwill as planned but 
instead annually tests the value in order to determine whether impairment exists. This new 
system opens up for management's subjective judgments, and even if the purpose of IFRS 3 
was to refine the recorded goodwill, it has instead increased. Although there are no direct 
models for how these impairment tests should be performed, there are some indications the 
companies must consider, that is indications which suggest impairment exists. One of these 
factors is when there are large changes in market conditions, such as a recession, which 
affected Sweden in 2008. We would therefore in our study see if a recession leads to 
impairment charges increase and if not, what this may be due to. Because the management 
can influence impairment tests by choosing a lower discount rate, we also want to map the 
corporate discount rates to see if there is a connection between the choice of discount rate and 
impairment. We have in our paper also chosen to study the P / B's ratio, since this is a 
measurement of how companies are valued by the stock market. 

We chose to analyze 42 listed companies on the Stockholm's Large and Mid Cap list and 
limited ourselves to the industries most affected by the recession, which is the industrial and 
IT. In addition to these two sectors, we selected companies with goodwill records larger than 
equity because these firms are strongly affected if the goodwill would be impaired. 

We have applied a quantitative method and a statistical study has been carried out using 
secondary data from the companies' consolidated financial statements. These data were then 
analyzed using a t-test. 

Our results indicate that goodwill is not lower in relation to intangible assets and previous 
studies say that management has difficulty in identifying and separating intangible assets 
from goodwill. The problems with the write-downs arises from the management's inability to 
apply the new rules. We have with our survey concluded that impairment charges have 
increased due to a recession, but with a time lag. Yet the goodwill values are still very high in 
relation to companies' equity. We cannot prove that companies would act opportunistically in 
the choice of discount rate, but among the companies we studied 42 percent chose to lower its 
discount rate during the recession. Furthermore, we can also see that the stock market reacted 
as a result of the recession and that stock prices decreased to half and then slowly but surely 
recovered. During this time, the companies kept their goodwill record without adjusting the 
value. 

Keyword: 
Goodwill, Impairment, Impairment Tests, Recession, IFRS 3, Equity, Market capitalization  
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För att underlätta läsningen så redogör vi nedan förkortningar och begrepp som förekommer i 
uppsatsen 

BFN  Bokföringsnämden 
Bokföringsnämnden är en myndighet under Finansdepartementet och har huvudansvaret för 
utvecklandet  av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. 

DCF  Discounted cash flow 
Metod som används för att beräkna nuvärdet av framtida intäkter genom att diskontera dessa 
med en vald räntesats 

IAS  International Accounting Standards 
De standards som gavs ut före juli 2003 kallas IAS medans de nyare standarderna har fått 
beteckningen IFRS. 

IASB   International Accounting Standard Board  
Europeisk stiftelse som upprättar redovisningsstandarder vars syfte är att harmonisera 
redovisningspraxis mellan länderna. 

IFRS  International Financial Reporting Standards 
Standarder utgivna av IASB, vilka noterade bolag är tvingade att tillämpa. 

IFRS 3  
Standard som omfattar rörelseförvärv 

Impairmenttest Nedskrivningstest 
Nedskrivningstest ska utföras minst en gång per år men även då det finns indikationer på att 
ett nedskrivningsbehov föreligger  

Large Cap 
Lista på Stockholmsbörsen innehållande företag vars börsvärde överstiger en miljard euro 

Mid Cap 
Lista på Stockholmsbörsen innehållande företag vars börsvärde är mellan 150 miljoner och 1 
miljard euro. 

Nyttjandevärde 
En tillgångs nyttjandevärde motsvarar nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången 
förväntas generera. 

P/B-talet  Price-Book-value   
Nyckeltal som jämför hur börskursen är i förhållande till företagets egna kapital.  

Återvinningsvärde 
Det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. 
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1 INLEDNING 
I inledningen beskrivs bakgrund och problemdiskussion vilket utmynnar i ett syfte. 

Avgränsningar och uppsatsens disposition hittas i slutet av inledningen. 

1.1 PROBLEMDISKUSSION 
Goodwill är en tillgångspost i balansräkningen som diskuteras i ett flertal vetenskapliga 
artiklar då posten öppnar upp för manipulationsmöjligheter och redovisningssvårigheter 
(AbuGhazaleh et al., 2011; Bloom, 2009; Hamberg et al., 2011; Sahut et al., 2011). Redan 
1977 skrev Gordon och Falk om problemet med goodwill och att denna post uppstår till följd 
av imperfekta marknader.  

Tidigare samlades flertalet immateriella tillgångar under en och samma post i balansräkning 
under begreppet ”goodwill”. I och med införandet av IFRS skärptes reglerna för vad som 
avses med goodwill och att denna post numera i princip endast ska innehålla värdet av de 
synergier som förvärvet väntas ge upphov till och anledningen till att man ville frångå 
avskrivningar och tillämpa nedskrivningar istället var för att uppmana företagen att i större 
utsträckning än tidigare redovisa immateriella tillgångar i samband med förvärv och 
goodwillposten, dvs. restposten, då ska bli lägre (Marton et al 2010, Smith 2006). 
Efterlevnaden av IFRS förbättras ständigt men det finns dock fortfarande oacceptabla brister 
och den vanligaste kritiken gäller värderingen av goodwillposter (Lennartsson, 2011). 
Marknadsvärdena på aktier i Sverige halverades från toppen av 2007 till slutet av 2008, men 
goodwillvärdering hölls närmast oberörd, vilket tyder på att goodwillvärderingen måste göras 
begripligare (Grefberg 2009, Malmqvist 2010b).  

Även om aktiekursen kanske faller till följd av att företaget meddelar nedskrivningar så måste 
marknaden och bolagen börja acceptera att nedskrivningar av goodwill är mer en 
nödvändighet än en signal om det går dåligt för företaget (Gauffin & Thörnsten 2010, Sahut 
et al 2011). En av anledningarna till att ledningen vill undvika nedskrivningar är att detta kan 
se generande ut (Grefberg 2009). Trots lågkonjunktur och att bankerna sänkt sina styrräntor 
valde en tredjedel av företagen på Stockholmsbörsen att sänka sin diskonteringsränta, vilket 
får till följd att nedskrivning ej bör göras, vilket visar på problemen som kan uppstå när 
ledningen ska bedöma om nedskrivningsbehov föreligger. Om nedskrivningar ej görs 
kommer bolagens balansräkningar domineras av goodwillposter och eftersom denna post 
försvaras av subjektiva bedömningar så kommer de noterade företagens egna kapital baseras 
alltmer på subjektiva bedömningar om framtiden (Gauffin & Thörnsten 2010). 

Eftersom immateriella tillgångar har fått en allt större betydelse i modern ekonomi och 
beräknas på bas av prognoser vilka av naturen är otillförlitliga och kan manipuleras kan man 
fundera över om systemet med nedskrivningar av goodwill är värt att ha kvar, då nedskriven 
goodwill inte kan skrivas upp igen (Bloom 2009). 



2 

 

Innan övergången till IFRS värderade företagen sina tillgångar till anskaffningsvärde, men 
IFRS kräver istället i många sammanhang att värdering görs till verkligt värde det vill säga 
marknadsvärde. Detta kan bli ett problem den dagen en konjunktur vänder då 
marknadsvärdena sjunker under en lågkonjunktur (Precht 2007).  

Ett företag skall per varje balansdag bedöma om det föreligger en indikation på att en tillgång 
kan ha minskat i värde (Smith 2008). En av dessa indikationer är förändringar i den 
ekonomiska omgivningen, såsom en lågkonjunktur (IAS 36:12:b). Seetharaman et al 
publicerade 2006 sin studie om amerikanska företag angående vilka faktorer som ofta bidrar 
till nedskrivningar vid prövning av goodwill och kunde bekräfta att en av dessa faktorer är 
konjunkturnedgång. En annan indikation som företagen ska ta ställning till när de avgör om 
nedskrivningsbehov föreligger anges i IAS 36:12:d som menar att om företagets egna kapital 
överstiger börsvärdet, vilket innebär detsamma som att P/B-talet understiger ett, ska 
goodwillvärdet testas för nedskrivning. Därför finns det en risk med företag vars 
goodwillpost överstiger det egna kapitalet eftersom företagen då kan bli tvungna att göra en 
nyemission något som kan påverka tålamodet hos investerare (Malmqvist 2010a) 
Nedskrivning av goodwill kommer tas mot det egna fria kapitalet, det vill säga det kapital 
som kan delas ut till aktieägarna (Isskander 2010).  

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Utifrån problemdiskussionen har vi utformat följande frågeställningar. 

• Är goodwillposten mer renodlad efter införandet av IFRS3? 

• Är diskonteringsräntan lägre hos företag som ej gjort nedskrivningar?  

• Påverkar en lågkonjunktur nedskrivningarna av goodwill? 

• Har företagens P/B-tal någon påverkan på nedskrivningarna av goodwill?  

1.3 SYFTE 
Studiens syfte är att jämföra andelen goodwill utav immateriella tillgångar för att belysa hur 
företagen värderar sin goodwill samt beskriva och analysera i vilken grad diskonteringsränta, 
lågkonjunktur samt P/B-tal påverkar nedskrivningarna. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Uppsatsen är avgränsad till att endast omfatta IFRS 3 och redovisning av förvärvad goodwill. 
Vi tar därför inte upp någon negativ goodwill och heller ingen internt upparbetad goodwill.  
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1.5 DISPOSITION 
Kapitel 1: Inledning 

• Uppsatsen inleds med en problemdiskussion som en introduktion till ämnet vilket 
sedan mynnar ut i en problemformulering. Problemformuleringen hänger samman 
med uppsatsens efterföljande syfte. Vi avslutar kapitel ett med en redogörelse för 
uppsatsens avgränsningar. 
 
Kapitel 2: Teoretisk referensram 

• I detta kapitel behandlas standarder i IAS/IFRS och andra faktorer som berör 
goodwill, samt annan relevant teori inom ämnet goodwill. Kapitlet avslutas med vår 
hypotesformulering. 
 
Kapitel 3: Metod 

• Metodkapitlet behandlar metodval och hur vi har gått tillväga för att genomföra den 
statistiska undersökningen. I detta kapitel diskuteras även uppsatsens källkritik.  
 
Kapitel 4: Empiri 

• Empirin presenterar undersökningens resultat gällande uppsatsens uppställda 
hypoteser.  
 
Kapitel 5: Analys och diskussion 

• Här analyseras empirin med hjälp av den teoretiska referensramen.  
 
Kapitel 6: Slutsats 

• Här presenteras våras slutsatser och uppsatsens frågeställning besvaras och genom 
detta angreppssätt uppfylls uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 
forskning. 

  



4 

 

2 TEORETISK REFERENSRAM 
I det här avsnittet presenteras den referensram som vi anser vara nödvändig för förståelsen 
av uppsatsen. En genomgång ges av relevanta begrepp och definitioner samt en beskrivning 
av de påverkande faktorerna. Kapitlet avslutas med vår hypotesformulering som grundar sig 

på den teori som angivits i den teoretiska referensramen. 

2.1 REDOVISNING TILL VERKLIGT VÄRDE 
En årsredovisning ska enligt årsredovisningslagen upprättas enligt god redovisningssed. Det 
finns tre normgivare som utformar god redovisningssed för svenska företag. Dessa är IASB, 
Rådet för finansiell rapportering samt Bokföringsnämnden. Dessa normgivare syftar till att 
skapa enhetliga redovisningsregler. IASB:s regelverk IFRS är tvingande för alla noterade 
koncerner men får enligt årsredovisningslagen även tillämpas frivilligt av icke-noterade 
företag.  

Goodwill är en immateriell tillgång som uppkommer vid förvärv. Enkelt sagt är det 
skillnaden mellan förvärvspriset och nettotillgångarna i det förvärvade bolaget. Om ett bolag 
exempelvis hade 500 Mkr i eget kapital men förvärvas för 800 Mkr så redovisas 
mellanskillnaden, det vill säga 300 Mkr, som goodwill (Isskander 2010).  

Förändringen mellan avskrivning och nedskrivning innebär att tidshorisonten flyttas fram och 
moderbolaget inte är begränsat till de vinstår som man bedömde vid förvärvstillfället. Detta 
innebär att när de första årets övernormala vinst blir verklighet, och sålunda borde tas bort, 
kan denna post ersättas av nytt framtida år eller en bedömning av att framtida vinster kommer 
bli större än vad man trodde vid förvärvet. Denna förändring öppnar upp för ledningens 
subjektiva bedömningar och deras framtidsbedömning blir snarare en utvärdering av de 
åtgärder som de själva genomfört. Trots att man nu öppnat upp för dessa bedömningar så 
finns det dock vissa begränsningar. Goodwillvärdet får inte bli högre än det ursprungliga 
övervärdet moderbolaget betalt vid förvärvet, samt om en nedskrivning görs får det under 
kommande år inte höjas även om de goda vinstutsikterna återkommer (Lönnqvist 2011).  

Anläggningstillgångar ska enligt årsredovisningslagen värderas till anskaffningsvärde medan 
IFRS 3 tillåter värdering till verkligt värde (Törning & Olsson 2007). Ytterligare en skillnad 
mellan IFRS och årsredovisningslagen är nyttjandeperioden som enligt årsredovisningslagen 
för immateriella tillgångar inte ska anses vara längre än 5 år, men som enligt IFRS är 
obegränsad. Avsteg har kunnat göras i svensk redovisning om man motiverat att tillgången 
haft en längre nyttjandeperiod samt att detta angivits i en not i årsredovisningen (ÅRL 4 kap 
4§). Eftersom man enligt årsredovisningslagen har begränsad nyttjandeperiod görs årliga 
avskrivningar på värdet vilket skiljer sig markant från IFRS 3 som inte tillåter några 
avskrivningar. 

International Accounting Standards Board, IASB, har ingen formell makt utan är en 
fristående och oberoende institution men deras inflytande är stort då det bygger på att deras 
regelverk är känt och accepterat som välgrundade normer bland investerare, revisorer och 
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andra aktörer på kapitalmarknaden. IASB:s regler publiceras under två olika beteckningar. 
De standards som gavs ut före juli 2003 kallas IAS medan de nyare standarderna har fått 
beteckningen IFRS (Lönnqvist 2011). 

2.2 GOODWILL 
Enligt IFRS beskrivs goodwill som en betalning för framtida ekonomiska fördelar som inte 
går att enskilt identifiera och inte heller att redovisa separat. Man ska enligt IFRS i så stor 
utsträckning som möjligt försöka att identifiera de immateriella tillgångarna och detta görs 
vid förvärvet enligt förvärvsmetoden. Goodwill är en tillgång som inte följer kriterierna att 
vara identifierbar och kan därför inte tas upp som en immateriell tillgång enligt IAS 38. 
Däremot är det en tillgång som kan regleras i IFRS 3 Rörelseförvärv. Därför kan endast 
goodwill som förvärvats tas med som en tillgång och ej internt upparbetad goodwill. 

Enligt Weise (2005) så är redovisning av goodwill något av det svåraste inom finansiell 
rapportering. Svårigheterna ligger i själva begreppet goodwill, som är svårt att mäta, och 
därför också väldigt svårt att hitta en metod att bestämma åtgången på. Weise (2005) skriver 
att det generellt inte är möjligt att bestämma nyttjandetiden på goodwill eller att bestämma 
när den är slut, därför är det också svårt att motivera varför en avskrivning av goodwill ska 
göras. Fördelen med avskrivningar är däremot att det är lätt att förstå och att det är ett 
väletablerat sätt att behandla andra tillgångar, såväl materiella som immateriella vilka har en 
bestämd nyttjandeperiod. Weise (2005) menar också att metoden med nedskrivningstester 
verkar innebära ett helt annat synsätt med mer komplicerad, kostsam och subjektiv 
redovisning 

2.3 STANDARDER SOM PÅVERKAR GOODWILL 
2.3.1 IFRS 3 Rörelseförvärv 

Den 1 januari år 2005 blev de internationella redovisningsreglerna obligatoriska för alla 
börsnoterade företag inom den Europeiska Unionen vilket för svenska börsnoterade företag 
innebar att de nu blev tvungna att tillämpa IFRS 3, vilket bland annat behandlar 
företagsförvärv (Sundgren et al, 2010). Ett rörelseförvärv innebär att separata företag eller 
verksamheter sammanförs till en rapporterande enhet och IFRS 3 tillämpas endast då, så om 
ett förvärv snarare handlar om ett köp av tillgångar och inte en rörelse skall den standard som 
behandlar redovisningen för det aktuella slaget av tillgångar tillämpas (Sundgren et al, 2010). 

IFRS 3 anger i synnerhet att alla rörelseförvärv ska redovisas genom tillämpning av 
förvärvsmetoden, vilket innebär att en förvärvare ska identifieras vid alla rörelseförvärv och 
förvärvaren är den som erhåller bestämmande inflytande över de andra företagen eller 
verksamheter som berörs av förvärvet. Den förvärvade enhetens identifierbara tillgångar och 
skulder ska redovisas till deras verkliga värde vid förvärvstidpunkten.  

IFRS 3 ställer högre krav på förvärvaren att hänföra marknadsvärden till varje separat 
tillgång vid förvärvet, vilket kan vara komplicerat och kräver ofta tillgång till 
värderingsspecialister och god kännedom om redovisningsreglerna. De övervärden som 



 

kvarstår efter att de identifierbara tillgångarna värderats, klassificeras som goodwill. 
Goodwillen ska sedan fördelas ut på de förvärvade affärsenheter till vilka övervärdena är 
hänförliga till. Detta moment består oftast av att man n
enhet och skillnaden mellan det bokförda värdet och det bedömda värdet utgör goodwill för 
enheten. Denna omfattande identifiering kräver att tillgångar och skulder i förvärvsanalysen 
skall tas upp till verkligt värde i
punkt som vi tog upp även i inledningen är att i goodwillvärdet får inte immateriella 
tillgångar som kan identifieras ingå, utan goodwillposten ska i princip endast omfatta de 
synergier som förvärvet väntas ge upphov till 

2.3.2 IAS 36 Nedskrivningar

En av IASBs definitioner av en tillgång är att den ska leda till ett positivt kassaflöde. Detta 
positiva kassaflöde kan uppstå antingen genom försäljning av tillgången eller att tillgången 
kan användas för att tillverka något som kan säljas. Vad företaget kan få ut genom att sälja 
tillgången eller att använda den i produktion är det så kallade återvinningsvärdet, vilket 
beräknas som det högsta av de två alternativen vilket framgår av figur 1. 
värdet jämförs sedan med återvinningsvärdet och om det redovisade värdet är högre än 
återvinningsvärdet ska en nedskrivning göras. För goodwill, som är en tillgång med 
obegränsad nyttjandeperiod, gäller att en prövning ska ske minst en gång 
2010). Prövning görs oftare om händelser eller omständigheter tyder på att 
nedskrivningsbehov kan föreligga (IFRS 3:55). 

    
 
  
 

  
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Figur 1: Återvinningsvärde (Marton et al 2010)

Från en del tillgångar kan det vara svårt att härleda kassaflöden 
sättas samman till kassagenererande enheter från vilka kassaflöden kan härledas. Enligt 
IAS36:6 definieras kassagenererande enheter som:

Den minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en fortlöpande användning ger 
upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller 
grupper av tillgångar. 
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tillgångar som kan identifieras ingå, utan goodwillposten ska i princip endast omfatta de 
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2010). Prövning görs oftare om händelser eller omständigheter tyder på att 
nedskrivningsbehov kan föreligga (IFRS 3:55).  
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De kassagenererande enheterna ska identifieras på så låg nivå det är möjligt, och här uppstår 
svårigheter. Om ett företag inte delar upp de kassagenererande enheterna på rätt nivå finns 
risken att kvittningar sker mellan tillgångar som har bättre respektive sämre kassaflöden och 
därmed sker ingen nedskrivning på den tillgång som har sämre kassaflöde.  

Problemet med goodwill är att det inte av sig självt kan generera ett kassaflöde. Goodwillen 
fördelas därför ut på kassagenererande enheter och fördelningen sker redan vid 
förvärvstillfället. Prövning för nedskrivning sker sedan på de kassagenererande enheterna. 
Om den kassagenererande enhetens återvinningsvärde plus goodwill sedan understiger det 
redovisade värdet tvingas företaget till en nedskrivning, och då först och främst av 
goodwillposten (Marton et al 2008). 

2.4 LEDNINGENS PÅVERKAN PÅ NEDSKRIVNINGAR 
2.4.1 Subjektiva bedömningar 

För att minska de subjektiva bedömningarnas inverkan på redovisningen används standarden 
IAS 36 som vägledning (Marton et al, 2010). Husmann och Schmidt (2008) menar dock att 
denna vägledning öppnar upp för mätfel eftersom det inte finns några exakta metoder och att 
detta kan leda till att ledningen kan manipulera vinsterna. Power (2010) menar att betydelsen 
av immateriella tillgångar inte har att göra med objektiva mätningar utan beror mer på 
ledningens förmåga att uppskatta dessa. Petersen och Plenborg (2010) samt Marton et al 
(2010) instämmer till detta och menar att IAS 36 innebär att ledningen ändå ska göra 
betydande subjektiva bedömningar, exempelvis när det gäller identifieringen av en 
kassagenererande enhet, samt att det är en komplicerad standard som kräver expertkunskaper 
inom värdering. Det krävs att ledningen förstår företagets underliggande ekonomiska 
omgivning (Chalmers et al 2010). 

Allt eftersom redovisningen i större utsträckning än tidigare baseras på marknadsvärde av 
tillgångar istället för som tidigare på anskaffningsvärde ökar behovet av värderingar för 
redovisningsändamål. Eftersom goodwill ska fördelas ut på de förvärvade affärsenheter till 
vilka övervärdena är hänförliga till, innebär detta att en värdering måste göras mellan det 
bokförda värdet och det redovisade värdet för enheten. För att kunna beräkna om 
nedskrivning enligt IAS 36 bör göras måste företagen först fastställa tillgångens 
återvinningsvärde, vilket är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet (se fig 
1 sid 9). För att detta värde ska kunna räknas fram krävs att tillgången genererar ett 
kassaflöde, som är oberoende av andra tillgångars kassaflöde.  

Vid nedskrivningstest är Discounted Cash Flow (DCF) den modell som de flesta företag 
använder sig utav. Denna modell bygger på att företagsledningen först måste bestämma 
framtida prognostiserade kassaflöden. Detta kassaflöde diskonteras sedan till dess nuvärde, 
och om detta värde är lägre än det bokförda föreligger nedskrivningsbehov. Valet av 
diskonteringsränta är då en faktor som påverkar om nedskrivningsbehov av goodwill 
föreligger. (IFRS, Lander & Reinstein 2003). Enligt IAS 36:55 så ska diskonteringsräntan 
som används för att beräkna nyttjandevärde anges före skatt men enligt Petersen och 
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Plenborg (2010) är det lika vanligt att använda diskonteringsränta efter skatt. Vid ett förvärv 
beräknas det verkliga värdet utifrån en värderingsmodell, vilket innebär att man i så stor 
utsträckning som möjligt ska använda sig av faktiska siffror, så som försäljningspris, 
marknadsvärden, etcetera. Detta skiljer sig mot hur man värderar tillgången i 
nedskrivningssammanhang då detta istället bestäms utifrån företagsledningens bedömningar 
(Smith 2006).  

Hayn och Hughes (2006) visar i sin studie att nedskrivningar sker med en fördröjning på i 
genomsnitt tre-fyra år men att det även inom vissa företag kan dröja upp till tio år innan 
nedskrivningar görs.  Även om företagen under en lågkonjunktur vill skydda det egna 
kapitalet kommer detta behov minska när tiderna förbättras och det kommer bli större 
nedskrivningar (Gauffin & Thörnsten 2010). 

Massoud och Raiborn (2003) tvivlar på utförandet av nedskrivningstester och hur de beräknas 
eftersom de angivna riktlinjer som finns ger utrymme för subjektiva tolkningar, bedömningar 
och partiskhet och menar även att eftersom ledningen själva väljer tidpunkt för när dessa 
nedskrivningstester ska utföras kan ledningen indirekt påverka utfallet. 

2.4.2 Identif iering av immateriel la t i l lgångar 

Immateriella tillgångar anses ha ökat i betydelse under de senaste decennierna, i takt med att 
ekonomin blivit mer kunskapsbaserad. Däremot har det inte varit helt enkelt att hantera dessa 
tillgångar i redovisningen (Bloom 2009). En immateriell tillgång är en identifierbar icke-
monetär tillgång utan fysisk form och kan exempelvis vara varumärken, programvaror, patent 
med mera. Denna definition kräver att en immateriell tillgång måste vara identifierbar för att 
kunna avskilja den från goodwill. De immateriella tillgångarna delas upp eller redovisas 
tillsammans i mindre respektive större grupper om detta ger användarna av de finansiella 
rapporterna mer relevant information (Internationell redovisningsstandard i Sverige 
IFRS/IAS 2008).  

IAS 38 är en heltäckande standard för immateriella tillgångar och dess syfte är att identifiera 
vilka immateriella tillgångar som ska tas med i balansräkningen, dvs. vilka som ska aktiveras. 
Dessa tillgångar som redovisas i balansräkningen brukar normalt skrivas av systematiskt över 
nyttjandeperioden, men för immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod sker 
ingen avskrivning (IAS 38:107). Istället testas dessa tillgångars värde årligen och ibland 
oftare om det finns indikationer på att värdet skulle ha ändrats. Om immateriella tillgångar 
genererar intäkter i framtiden så bör dessa självklart tas upp som en tillgång i 
balansräkningen.  För att en tillgång ska kunna tas upp som just en tillgång krävs att företaget 
har kontroll över tillgången samt att den förväntas ge ekonomiska framtida fördelar. 
Problemet med att objektivt bestämma immateriella tillgångars värde har lett till att såväl 
redovisare och finansanalytiker historiskt sett varit försiktiga i värderingen av immateriella 
tillgångar. Under senare halvan av 1990-talet riktades stark kritik mot denna försiktighet och 
alternativa värderingsmetoder började diskuteras, vilket har lett till att redovisningen har 
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utvecklats till att det nu tas upp fler immateriella tillgångar i balansräkningen än tidigare 
(Marton et al 2010). 

Under införandet av IFRS omklassade företagen immateriella tillgångar till goodwill, detta 
för att hårdare regler introducerades, under posten immateriella tillgångar klassas endast de 
immateriella tillgångar som går att identifiera. Under införandet av IFRS omklassificerade 
företagen även andra tillgångar till goodwill samt immateriella tillgångar varför dessa poster 
ökade i värde (Sahut 2011). 

2.4.3 Ledningens incitament att undvika nedskrivningar 

Watts och Zimmerman (1990) identifierade tre nyckelhypoteser som försöker förklara varför 
ledningar väljer en speciell redovisningsmetod. En av dessa är bonusplanhypotesen som säger 
att organisationer med ledning som får bonus knuten till vinsten, troligen kommer använda 
sig utav redovisningsmetoder som ökar den berörda periodens vinst. Utifrån de tre 
nyckelhypoteserna antas att ledningen kommer att agera opportunistiskt när de väljer 
redovisningsmetod. Det opportunistiska perspektivet bygger på redan existerande kontrakt 
och innebär att ledningen kommer att välja den redovisningsmetod som leder till 
bonusmaximering (Deegan & Unerman 2011). 

Daske et al. (2008) och Jeanjean et al. (2008) menar att det inte är ledningens goda omdöme 
som förhindrar opportunistiskt beteende utan snarare vilka institutionella regler som finns 
samt hur företagen kontrolleras av myndigheter. I en studie av Gauffin och Thörnsten (2010) 
undersöktes skillnader mellan Sverige och USA. De kom fram till att USA skrev ned sina 
goodwillposter till följd av lågkonjunkturen med 30 procent medan de svenska företagen 
skrev ned med 1,5 procent, vilket enligt dem beror på att de amerikanska bolagen granskas 
hårdare av myndigheterna än svenska. Jarva (2009) menar däremot att goodwill-
nedskrivningar har mer att göra med ekonomiska faktorer än ledningens opportunistiska 
beteende, men har i sin studie även nämnt att det förekommer insideraffärer i samband med 
nedskrivningar, det vill säga att de som beslutar om att nedskrivning ska göras säljer sina 
andelar strax innan informationen släpps till övriga aktieägare. 

På den amerikanska marknaden har enligt Seetharaman et al. (2006) ledningens fokus, fyra år 
efter införandet av nedskrivningstester, skiftats till att försöka förhindra att nedskrivningar av 
goodwill görs och om det görs, försöka minimera nedskrivningen till så lite som möjligt. 
Investerare kan även se nedskrivning av goodwill som ett misslyckande det vill säga att 
ledningen har gjort ett felaktigt eller dyrt förvärv. Delvis därför måste ledningen vara varsam 
vid förvärvet så att de kan undvika nedskrivningar av goodwill (Massoud & Raiborn 2003).  
Även Masters-Stout et al. (2008) menar att ledningen kan vara ovilliga att skriva ned den 
goodwill som har kommit till av deras egna beslut eller på grund av att de har bonus på 
resultatet. Lhaopadchan (2010) instämmer till detta men menar samtidigt att ledningen kan 
vara villig att använda finanskriser eller vikande marknad som ursäkt för att till slut skriva 
ned goodwill för varaktigt dåliga förvärv.  Sahut et al. (2011) instämmer till att ledningen kan 
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använda finanskriser som en ursäkt att få skriva ned goodwill som tillkommit genom 
felaktiga förvärv och på så sätt dölja sina egna misstag. 

Nedskrivningar påverkar företagens resultat och balansräkningar vilket i sin tur påverkar 
nyckeltalen, och eftersom ledningen vill visa upp bra prestationer för investerare finns det 
incitament att undvika nedskrivning av goodwillposten (Smith 2006). Genom att använda sig 
av en låg diskonteringsränta slipper företagen skriva ned sin goodwill och kan på så sätt 
undvika en minuspost på resultaträkningen. Detta ger ledningen incitament att använda en 
diskonteringsränta som kan anses vara opportunistisk (Carlin & Finch 2009, Massoud & 
Raiborn 2003, Sahut 2011). 

2.5 KONJUNKTURLÄGET 
Enligt konjunkturinstitutets (KI) konjunkturrapport från december 2008 så spåddes 
finanskrisen och den globala konjunkturnedgången få betydande följder på den svenska 
ekonomin. Exporten förväntades minska, konsumtionen stagnera, investeringarna sjunka, 
arbetsmarknaden försvagas och BNP förväntades falla.  

I prognosen utgiven mars 2009 förväntades industrin drabbas hårdast av konjunkturläget och 
där konstaterades även att den globala ekonomin var i en mycket intensiv lågkonjunktur. KI 
prognostiserade även att arbetslösheten skulle öka och att industrin skulle komma att stå för 
ungefär hälften av uppsägningarna 

I KI:s rapport från juni 2009 fastställdes att industrin drabbats av lågkonjunkturen och att 
produktionen inom industrin under året minskade med 25 procent. BNP i Sverige föll mer än 
i Europa och USA. Det konstaterades att Sverige drabbats hårt av den internationella krisen. 
Då konjunkturnedgången på de marknader och branscher som svenska företag agerat på varit 
kraftig minskade exporten.  KI antar att den svenska ekonomin kommer att förbättras i takt 
med den internationella ekonomin, men att återhämtningen kommer att gå långsamt.  

Under andra halvåret av 2009 förväntade sig KI i sin konjunkturrapport från augusti att det 
skulle ske en ökning i orderingången hos företagen. Efterfrågan från hushållen förväntades 
börja öka och nedgången i ekonomin skulle börja avta. 

I KI:s rapport från december konstaterades att Sverige under 2009 befunnit sig i en djup 
lågkonjunktur. Däremot förväntades ekonomin stärkas under de kommande åren, detta delvis 
på grund av att världsmarknaden var på väg att återhämta sig. Det fastställdes även i 
prognosen att finanskrisen minskade sysselsättningen främst inom industri men att 
tjänstesektorn, där IT ingår, också drabbades. 
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2.6 AKTIEMARKNADENS VÄRDERING  
Den effektiva marknadshypotesen (EMH) menar att aktiekursen bestäms av förväntningar på 
nuvärdet av framtida kassaflöde och när information släpps som förändrar dessa 
förväntningar, så förväntas också aktiekursen ändras. Eftersom aktiepriserna förväntas 
reflektera information från flera källor (relaterade till att förutse framtida kassaflöden) antar 
hypotesen att ledning inte kommer att kunna manipulera aktiepriser genom att på ett 
opportunistiskt sätt byta redovisningsmetod. Om bytet av redovisningsmetod inte signalerar 
en förändring i kassaflödet menar EMH att kapitalmarknaden inte kommer att reagera. 
(Deegan & Unerman 2011).  

P/B-talet, se bilaga 1, som är ett av många nyckeltal, mäter hur börsen värderar ett företag en 
viss tidpunkt (aktiekunskap.nu). P/B-talet är ett enkelt verktyg för att känna igen under- eller 
övervärderade företag. När P/B-talet är lika med ett så värderar börsen och företaget sig till 
samma värde. När P/B-talet är under ett är företaget undervärderat och för investerare betyder 
det i normala fall att tillgångarna är övervärderade eller att avkastningen på totala tillgångar 
är för dålig. När P/B-talet är över ett är företaget övervärderat och detta kan betyda att 
företaget har hög avkastning på tillgångarna (Investopedia.com 2010). 
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2.7 HYPOTESFORMULERING 
2.7.1 Hypotes 1 

Tidigare samlades flertalet immateriella tillgångar under en och samma post i balansräkning 
under begreppet ”goodwill”. I och med införandet av IFRS skärptes reglerna för vad som 
avses med goodwill och att denna post numera i princip endast ska innehålla värdet av de 
synergier som förvärvet väntas ge upphov till (Marton et al 2010). Anledningen till att man 
ville frångå avskrivningar och tillämpa nedskrivningar istället var för att uppmana företagen 
att i större utsträckning än tidigare redovisa immateriella tillgångar i samband med förvärv 
och goodwillposten, dvs. restposten, då ska bli lägre (Smith 2006). 

• Hypotes 1: Goodwillposterna är lägre i förhållande till immateriella tillgångar efter 
införandet av IFRS än före. 

2.7.2 Hypotes 2 

En låg diskonteringsränta kommer att generera ett högre nuvärde av förväntade framtida 
kassaflöden gentemot en hög diskonteringsränta. Om ett nedskrivningsbehov föreligger 
kommer således detta påverkas av diskonteringsräntan (Carlin & Finch, 2009). 

• Hypotes 2: Företag som ej gjort nedskrivningar har lägre diskonteringsränta än de 
företag som gjort nedskrivningar. 

2.7.3 Hypotes 3 

Vid bedömningen av om det finns någon indikation på att en tillgång kan ha minskat i värde 
skall företagen enligt IAS 36 ta hänsyn till att det under en period har skett betydande 
förändringar så som marknadsförutsättningar, vilken tillgången är avsedd för.  

Vi valde att granska företag som påverkats av lågkonjunkturen och med ovanstående utdrag 
ur IAS 36 anser vi att det borde föreligga skillnader mellan åren före lågkonjunkturen och 
åren efter i hur stora nedskrivningar som gjorts i förhållande till goodwillposterna. 

• Hypotes 3a: Nedskrivningar av goodwill är större efter en lågkonjunktur än före. 

• Hypotes 3b: Antalet företag som gör nedskrivningar av sin goodwill är fler efter en 
lågkonjunktur än före. 

2.7.4 Hypotes 4 

En annan indikation på att företagen ska testa för nedskrivning är enligt IAS 36 att det 
redovisade värdet av nettotillgångar (dvs. eget kapital), i företaget är större än börsvärdet.  

Om börsvärdet överstiger det egna kapitalet innebär detta detsamma som att P/B-talet 
understiger ett. Därför menar vi att företag vars P/B-tal understiger ett borde ha större 
benägenhet att göra nedskrivningar. 

• Hypotes 4: Företag med P/B-tal under ett har större benägenhet att skriva ned sin 
goodwill än företag med P/B-tal över ett. 
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3 METOD 
Här förklarar vi varför vi valde detta ämne samt ger en beskrivning över vilken metod som 
tillämpats. Vidare redogör vi för hur litteraturen tillhandahölls och vad vårt urval består av 
samt hur denna analyserats. Kapitlet avslutas med uppsatsens källkritik, reliabilitet och dess 

validitet. 

3.1 VAL AV ÄMNE 
Under kursen i koncernredovisning kom vi för första gången i kontakt med goodwill och vi 
började då fundera över vad goodwill består av. Ju mer vi började läsa desto mer nyfikna blev 
vi på hur man värderar denna post. De problem som vi fann att man diskuterade var huruvida 
nedskrivningar var att föredra framför avskrivningar. Vårt val av ämne riktar därför in sig på 
just denna problematik och vi ville se om införandet av dessa nya regler gav upphov till 
nedskrivningar.  

3.2 VAL AV METOD 
Karl Popper, en av de mest välkända vetenskapsteoretikerna, definierar forskning som ”en 
undersökning av huruvida empiriska observationer avviker från formulerade idéer/teorier” 
(Halvorsen 1992). Popper menade att hypoteser ska kunna motbevisas för att kunna vara 
vetenskapliga, och med detta ställningstagande blev Popper symbolen för det som 
representerar det deduktivt-logiska tänkesättet (Halvorsen 1992). Vi har valt en deduktiv 
ansats vilket innebär att vi kommer att testa vår teori med hypoteser. Ett av problemen med 
den deduktiva ansatsen är svårigheten med att testa den teoretiskt formulerade hypotesen på 
ett empiriskt sätt (Eneroth 1994). 

Vi har valt en kvantitativ metod genom bearbetning och analys av årsredovisningar. Väldigt 
förenklat kan man säga att skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är att de 
kvantitativa beskriver med siffror medan de kvalitativa beskriver med ord. Kvantitativa 
metoder lämpar sig därför bra när man vill kunna generalisera utifrån en mindre grupp vilket 
vi ämnar göra i uppsatsen (Eliasson 2006). 

Då vårt syfte är att visa i vilken grad olika faktorer påverkar nedskrivningarna och jämföra 
andelen goodwill utav immateriella tillgångar för att belysa hur företagen värderar sin 
goodwill valde vi att endast göra en kvantitativ undersökning och av tidsbrist valdes den 
kvalitativa metoden bort. Vi tror också att det hade kunnat bli svårt att genom intervjuer 
kunna påvisa ledningens påverkan på nedskrivningar, då man inte gärna erkänner om fel 
gjorts. 

Då vi försöker ge en detaljerad bild eller beskrivning av en eller annan social företeelse, 
miljö, grupp eller erfarenhet anser vi att vi även har en deskriptiv vinkling. Genom att måla 
upp en deskriptiv bild försöker man med denna slags forskning att vara så ”riktig” som 
möjligt (Ruane 2009). 
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3.3 DATAINSAMLING OCH OPERATIONALISERING 
3.3.1 Datainsamling 

Vi inhämtade information från noterade företag inom IT och industri på Stockholmsbörsen. 
Dessa företag uppgick till 46 stycken. Utöver dessa företag lades ytterligare 13 företag till 
undersökningen på grund av att dessa hade goodwillposter större en det egna kapitalet. Med i 
undersökningen finns efter bortfall totalt 42 företag representerade, och vi valde att 
undersöka åren 2003-2004 samt 2007-2010, vilket innebar att sammantaget ingår 252 
årsredovisningar. För att genomföra vår undersökning valde vi vissa poster från 
balansräkningarna och viss information fick även tas från noterna. Antalet aktier inhämtades 
från not i årsredovisningen och aktiekursen togs från OMX Nordics hemsida.  

3.3.2 Operationalisering 

Operationalisering handlar om att göra teoretiska begrepp mätbara (Eliasson 2010). De data 
vi hämtat från koncernredovisningarna är: immateriella tillgångar, goodwill, 
nettotillgångarna(EK), nedskrivning av goodwill samt antalet aktier.  

• Då subjektiva bedömningar ligger till grund för vald diskonteringsränta vill vi 
analysera om det föreligger någon skillnad i företagens diskonteringsräntor, genom att 
jämföra diskonteringsräntorna hos de företagen som gjort nedskrivningar gentemot de 
företag som inte gjort nedskrivningar.  

• Immateriella tillgångar har vi hämtat därför att vi vill se ifall andelen goodwill av 
immateriella tillgångar är mindre efter införandet av IFRS.  Innan var goodwill en 
slaskpost medan företagen efter IFRS tvingas identifiera övervärdena mer noggrant 
och att klassificera om dem till immateriella tillgångar. 

• Goodwill har vi hämtat för att kunna se storleken på posten över åren, posten har vi, 
för att öka jämförbarheten, satt i proportion till immateriella tillgångar.  

• Nettotillgångarna (EK) har vi hämtat därför att vi ska kunna räkna ut P/B-talet. Ett 
P/B-tal under ett är en av indikationspunkterna i IAS 36. 

• Nedskrivning av goodwill har vi hämtat därför att vi vill se storleken på 
nedskrivningarna samt om det är fler företag som gjort nedskrivningar av goodwill till 
följd av en lågkonjunktur.  

• Antalet aktier togs fram för att kunna räkna ut P/B-talet. 

• Börskursen har vi hämtat för att kunna räkna på P/B-talet. Börskursen har vi tagit på 
bokslutsdagen för B-aktien, vilken är den som oftast handlas på börsen.  

• Uppgifter om företagens diskonteringsräntor har inhämtats från not i företagens 
koncernredovisningar. De företag som redovisade olika diskonteringsräntor för olika 
enheter vilket goodwill är fördelat på, har vi räknat på en viktad diskonteringsränta. 
Av de företag som ej angivit diskonteringsräntan för varje enhet utgick vi ifrån 
medianvärdet. Då inte alla företag redovisar diskonteringsräntan före skatt valde vi att 
justera de företag som redovisade efter skatt med skattesatsen 26,3 procent för åren 
2009 & 2010 samt med 28 procent för åren 2007 & 2008.  
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3.4 L ITTERATURSÖKNING 
Via databasen affärsdata som Mittuniversitetet tillhandahåller togs koncernredovisningar 
fram för respektive bolag.  Vetenskapliga artiklar hämtades från Business Source Premier,  
Emerald samt Science Direct. För att hitta stöd för pågående debatt i ämnet gjordes en 
genomsökning i branschtidningen Balans, så långt tillbaka som 2004. Litteratur söktes fram 
via Mittuniversitetets bibliotekskatalog: MIMA. Även kurslitteratur från tidigare kurser i 
ekonomutbildningen användes. Vi har vid enstaka tillfällen använt oss av samtal med 
bibliotekarie. Vi har till viss del använt oss utav lagar och normer. Vi har även använt oss av 
kedjereferenser, det vill säga andra artiklars och uppsatsers referenser.  

Sökord som vi använde var: goodwill, impairment test, nedskrivning, IFRS, IAS 36, 
lågkonjunktur. 

3.5 URVAL 
Vår uppsats undersöker både IT-företag och industriföretag noterade på Stockholmsbörsens 
Mid och Large Cap lista. Valet av dessa två branscher beror på att dessa drabbades hårt av 
lågkonjunkturen och det borde därför bli tydligast påverkan på deras resultat och indirekt på 
goodwillposten. Med i vår undersökning finns även företag där goodwillposten varit högre än 
det egna kapitalet och dessa företag valdes utifrån en artikel av Isskander (2010) och denna 
grupp av företag påverkas mest om värderingen visar sig vara felaktig.  

För att kunna se om det föreligger någon skillnad i storleken på goodwillposten i förhållande 
till immateriella tillgångar efter införandet av IFRS 3 år 2005 valde vi att jämföra åren 2003-
2004 mot 2007-2010. Vi ville inte använda 2005 och 2006 därför att vi tror att det kan ha 
funnits problem att implementera IFRS 3. Vidare valde vi 2007 att jämföra mot 2009-2010 
för att kunna se lågkonjunkturens påverkan på nedskrivningar. 2008 utelämnades för att vi 
ville undvika den osäkerhet som uppstod i början av lågkonjunkturen. Urvalet för test av 
diskonteringsräntan samt P/B-talet är åren 2007-2010. En annan förutsättning är även att 
företagen ska vara noterade företag, eftersom dessa är de som är tvingade att följa IFRS 3. Vi 
valde att endast ta med företagens B-aktier eftersom vissa A-aktier inte finns för försäljning. 

Utav de 59 företag vi valde föll 3 företag bort för att de var utlandsägda samt 14 företag för 
att dessa inte varit börsnoterade under 2003-2004 vilket vi behövde för vår jämförelse, vilket 
framgår av figur 2. Eftersom lågkonjunkturen drabbade Sverige under 2008 valde vi att inte 
ta med redovisningarna från detta år när vi analyserade hypotes 3. 

 

 

 

 

 



 

 
  
 

      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Figur 2: Urvalsträd 

3.6 DATAANALYS 
Under hypotesprövning utgår man ifrån att det är nollhypotesen (H
tror vi på ända tills vi blir överbevisade. Mothypotesen (H
H0 (Byström & Byström, 2011)
nollhypotesen utan större risk att för att göra fel (Lövås 2006). P
sannolikheten att de resultat man fått skulle ha uppstått slumpmässigt. Ett lågt p
innebär alltså signifikans (Eggeby

För att testa hypotes 3b och hypotes 4
utav Chi2 – test eller χ2, vilket
nominalskalemätta variabler (Eggeby & Söderberg 1999).

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Under hypotesprövning utgår man ifrån att det är nollhypotesen (H0) som stämmer och denna 
tror vi på ända tills vi blir överbevisade. Mothypotesen (H1) tror vi på om vi inte kan bevisa 

& Byström, 2011). Om p- värdet är litet betyder det att vi kan förkasta 
större risk att för att göra fel (Lövås 2006). P-värde är ett mått på 

sannolikheten att de resultat man fått skulle ha uppstått slumpmässigt. Ett lågt p
signifikans (Eggeby & Söderberg 1999). 

För att testa hypotes 3b och hypotes 4, som prövar två kvalitativa variabler,
, vilket används för att mäta om oberoende föreligger mellan två 
ler (Eggeby & Söderberg 1999). 
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För test av hypotes 1, 2 och 3a, vilket prövar en kvalitativ och en kvantitativ variabel, har vi 
använt oss utav signifikanstest, eller t-test, vilket som jämför ett dataresultat med mönstret för 
stickprovets avvikelse. Bevis mot hypoteser tillhandahålls när ett datavärde ligger utanför den 
vanliga spridningen av variationen. Ju större spridning desto högre p-värde. Vid ett högt p-
värde (större än 0,12) ger det insamlade data inga bevis mot att det antagna värdet skulle vara 
det sanna värdet (Wild & Seber 2000). 

 

Uppskattat p-värde % Tolkning 

>0,12 12% Inget samband 

0,10 10% Svagt samband 

0,05 5% Visst samband 

0,01 1% Starkt samband 

<0,001 0,1% Väldigt starkt samband 

 

Figur 3: Tolkning av P-värden (Wild & Seber, 2000). 

3.7 KÄLLKRITIK 
3.7.1 Ti l lförl it l ighet 

Ett urval är i statistisk mening representativt om varje undersökt enhet har en känd 
sannolikhet att komma med i urvalet. Då vi valde att undersöka ett så pass stort antal företag 
stärker detta vår tillförlitlighet (Eggeby & Söderberg 1999). Vi är medvetna om att en del av 
de artiklar vi använt oss utav baseras på studier av amerikanska bolag vilka inte följer IFRS 
utan FASB, vilka har liknande men inte helt samma standarder, men vi anser att dessa är så 
pass snarlika att det inte påverkar vår analys. 

Lagar och förordningar har hög tillförlitlighet och har i vår uppsats använts till stor del. Även 
om årsredovisningarna som använts redan har granskats av auktoriserad revisor har vi ändå 
haft i åtanke att det är företagen själva som framställt årsredovisningarna.  

I valet av internetkällor har vi varit extra kritiska och hänsyn har tagits till vem/vilka den 
ursprungliga källan är.  

Kvalitén på våra analyser blir aldrig bättre än kvalitén på de data som vi samlar in (Lövås 
2006). Vi diskuterade igenom vilka poster vi skulle inhämta innan vi påbörjade insamlingen 
till vårt arbete. När det under arbetets gång uppstod oklarheter rådfrågade vi i första hand 
varandra och tog ibland även hjälp utav sakkunniga. 
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3.7.2 Reliabi l itet och Validitet 

Reliabilitet handlar i grund och botten om ifall undersökningen är pålitlig (Eliasson 2006). 
Enligt Eneroth (1994) ger hög reliabilitet samma utslag vid upprepade mätningar, oavsett 
vem som utför mätningen. Eftersom att vi gjort en dokumentstudie så kommer samma data 
att hittas om studien görs om. En fördel som dokumentstudien ger är att vi inte kunnat 
påverka undersökningsobjekten (redovisningarna) i vår insamling av data. Eftersom vi har 
använt oss utav befintliga poster i koncernredovisningarna och angett i vår operationalisering 
hur dess poster har jämförts så innebär detta att de mätningar vi utfört ska kunna utföras av en 
annan och ge så när på samma identiska resultat för att ha hög reliabilitet (Halvorsen 1992). 
Exempelvis valde vi vid insamling av diskonteringsräntan att justera denna med skattesatsen 
då vissa bolag valde att redovisa denna efter skatt. 

Validitet handlar om att samla in data som är relevant för den problemställning man arbetar 
med, samt att det ska råda överrensstämmelse mellan teori och empiri (Halvorsen 1992). 
Validitet handlar om ifall det som mäts är det som vi avsett att mäta (Björklund & Paulsson 
2003). I vårt fall har vi begränsat oss till att i koncernredovisningarna endast ta ut de data som 
vi behöver för att besvara våra frågeställningar.  
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4 EMPIRI  
I detta stycke redovisas våra resultat både i tabeller, diagram samt i löpande text. 

4.1 REDOGÖRELSE FÖR RESULTATEN 
4.1.1 Goodwillposten i förhållande ti l l  immateriella t i l lgångar 

Tabell 1: Skillnaden i andelen goodwill av immateriella tillgångar mellan före och efter 
införandet av IFRS.  

 Totalt för hela mätenheten 

Före IFRS 2003-2004 76,9% 

Efter IFRS 2007-2010 75,2% 

Totalt för alla år 75,8% 

P-värde 0,666 

 

Hypotes 1: Goodwillposterna är lägre i förhållande till immateriella tillgångar efter 
införandet av IFRS än före. – Hypotesen får inget stöd  

Före IFRS var medelvärdet för andelen goodwill av immateriella tillgångar 76,9 procent 
medan medelvärdet efter införandet av IFRS är 75,2 procent. Skillnaden mellan före och efter 
införandet av IFRS är alltså 1,7 procentenheter (76,9-75,2). Andelen goodwill av 
immateriella tillgångar är alltså lägre efter införandet av IFRS men ej statistiskt säkerställt (p-
värde=0,666).  

 

4.1.2 Diskonteringsräntans påverkan 

Tabell 2: Diskonteringsräntan (medelvärde) för de företag som inte gjort/ gjort 
nedskrivning av goodwill. 

 Diskonteringsränta 

Ingen Nedskrivning  11,22% 

Gjort Nedskrivning 10,88% 

P-värde 0,589 

 

Hypotes 2: Företag som ej gjort nedskrivningar har lägre diskonteringsränta än de företag 
som gjort nedskrivningar – Hypotesen får inget stöd. 

Diskonteringsräntan där företagen gjort nedskrivning är 0,34 procentenheter (11,22-10,88) 
lägre än där företagen inte gjort nedskrivning. Skillnaden är dock ej statistiskt säkerställd (p-
värde = 0,589). 



 

För att komplettera t-testet har vi kartlagt 31 företags 
för att påvisa hur dessa har förändrats.

Figur 4: Förändring av diskonteringsränta

Av de 31 företag inom IT- och industribranschen som vi funnit diskon
det 42 procent (13st) som från 2008 till 2

 

4.1.3 Nedskrivningarnas storlek

Tabell 3: Nedskrivningar i medeltal före och efter lågkonjunktur (tkr)

År 

2007 (Före lågkonjunktur) 
Medelvärde 2007 

2009 ( Efter lågkonjunktur) 

2010 ( Efter lågkonjunktur) 

Medelvärde 2009/2010 

P-värde 

 

Hypotes 3a: Nedskrivning av goodwill är större efter en lågkonjunktur än före. 
får inget stöd. 

Under 2007 var medelvärdet för nedskrivningarna 
var 1,76 procent skillnaden är dock ej statistiskt säkerställd (p
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diskonteringsränta 

och industribranschen som vi funnit diskonteringsräntan för så är 
(13st) som från 2008 till 2009 sänkt diskonteringsräntan. 

Nedskrivningarnas storlek 

ngar i medeltal före och efter lågkonjunktur (tkr) 

Nedskrivning i procent av 
goodwillposten 

Totalt för hela mätenheten

0,78 % 13 345

0,78 % 13 345

1,66 % 27 327

1,86 % 109 467

1,76 % 67 902

0,368 0,293

Hypotes 3a: Nedskrivning av goodwill är större efter en lågkonjunktur än före. 

delvärdet för nedskrivningarna 0,78 procent medan de under 2009
skillnaden är dock ej statistiskt säkerställd (p-värde=0,368
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Totalt för hela mätenheten 
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Hypotes 3a: Nedskrivning av goodwill är större efter en lågkonjunktur än före. – Hypotesen 

medan de under 2009-2010 
värde=0,368). 
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Även beskrivande statistik över goodwillposternas storlek har tagits fram för att belysa hur 
dessa poster ökat trots att nedskrivningar gjorts. 

Tabell 4: Goodwillpostens storlek (medelvärde) och storleksökning (tkr) 

År Goodwillpostens storlek Index referensår 2007 

2007 3 949 987 1,00 
2008 4 495 394 1,14 

2009 4 589 124 1,16 

2010 4 866 070 1,23 

 

Goodwillposten har ökat varje år från 2007, ökningen mellan 2007 och 2008 var 13,81 
procent och den totala ökningen av goodwillposterna mellan 2007 och 2010 är 23 procent. 

 

4.1.4 Andelen företag som gjort nedskrivningar 

Tabell 5: Andelen företag som gjort nedskrivningar före och efter lågkonjunkturen 

 Före lågkonjunktur Efter lågkonjunktur Totalt 

Nedskrivning 11,9 % 5 st 25,3 % 21 st 26 (20,8 %) 

Ej nedskrivning 88,1 % 37 st 74,7 % 62 st 99 (79,2%) 

Totalt 100 % 42 st 100 % 83 st 125 

P-värde 0,071     

 

Hypotes 3b: Antalet företag som gör nedskrivningar av sin goodwill är fler efter en 
lågkonjunktur än före. – Hypotesen får visst stöd 

Andelen företag som gjort nedskrivning av goodwill före lågkonjunkturen (år 2007) var 11,9 
procent medan andelen företag efter lågkonjunkturen (år 2009-2010) var 25,3 procent. 
Skillnaden är 13,4 procent och ett p-värde på 0,071 tyder på visst till svagt samband.  
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4.1.5 P/B-talets påverkan 

Tabell 6: Antalet nedskrivningar efter införandet av IFRS beroende på om P/B-talet är 
större eller mindre än ett. 

År 2007-2010 P/B-tal mindre än ett P/B-tal större än ett Totalt 

Nedskrivning 28,6 % 8 st 20,1 % 28 st 36 (21,6 %) 

Ej nedskrivning 71,4 % 20 st 79,9 % 111 st 131 (79,9%) 

Totalt 100 % 28 st 100 % 139 st 167 

P-värde 0,336     

 

Hypotes 4: Företag med P/B-tal under ett har större benägenhet att skriva ned sin goodwill 
än företag med P/B-tal över ett. – Hypotesen får inget stöd. 

Hos de bolag som har ett P/B-tal under ett har 28,6 procent av företagen gjort nedskrivningar 
av goodwill medan det hos bolag med P/B-tal större än ett endast är 20,1 procent som gjort 
nedskrivning av goodwill. Det sker fler nedskrivningar om P/B-talet är under ett, däremot är 
det ej statistiskt säkerställt (p-värde=0,336). 

P/B-talet beskriver skillnaden mellan företagens och marknadens värdering av företaget. 
Därför kompletteras avsnittet med diagram och tabeller över företagens börskurs och egna 
kapital för att på så sätt visa hur dessa förhåller sig. 

Tabell 7: Genomsnittlig börskurs 

År Urvalets genomsnittliga 
börskurs (31/12) 

2007 103,50 
2008 52,04 

2009 80,63 

2010 104,55 

 

Marknadens värdering (aktiekursen) på företagen har sjunkit från 2007 till 2008 men sedan 
ökat, och i slutet av 2010 ligger värderingen på samma nivå som 2007. 
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Tabell 8: Storleken på eget kapital 

 Eget kapital för urvalet 
(medeltal) 

Index, referensår 2007 

2007 10 850 737 1,00 
2008 11 350 196 1,05 

2009 11 334 763 1,04 

2010 12 710 862 1,17 

 

Medelvärdet för urvalets egna kapital har ökat totalt mellan 2007 och 2010 med 17 procent. 

 

 
 
Figur 5: Andel goodwill av eget kapital 2010 

Av vårt urval under 2010 så var det 9 företag som hade en andel goodwill av eget kapital över 
100 procent. För vårt urval så ligger goodwillposterna i snitt på 60,31 procent utav företagens 
egna kapital, och som framgår av diagrammet är det 15 av 41 som ligger över snittet. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel analyserar vi de resultat vi fick från empirikapitlet och diskuterar troliga orsaker till 
varför resultaten artade sig på ett specifikt sätt. Vi kommer också jämföra resultaten med tidigare 
forskning, samt jämföra hur resultaten stämde överens med våra hypoteser. 

• Goodwillposterna är lägre i förhållande till immateriella tillgångar efter införandet 
av IFRS än före. 

Vid undersökning av uppsatsens första hypotes att goodwillposterna är lägre i förhållande till 
immateriella tillgångar efter införandet av IFRS 3 kan nollhypotesen inte förkastas, vilket 
innebär att det inte finns någon signifikant skillnad mellan storleken på de bägge posterna 
före och efter införandet av IFRS 3. Då syftet med denna studie var att belysa hur företagen 
värderar sin goodwill valde vi att mäta andelen goodwill utav immateriella tillgångar. 
Goodwillen borde enligt Smith (2006) och Marton et al. (2010) vara lägre efter införandet av 
IFRS eftersom företagen i större utsträckning än tidigare identifierar de immateriella 
tillgångarna vid ett förvärv. Vi kan i våra resultat inte se att goodwillposten är mer renodlad 
då det endast skiljer 1,7 procentenheter i storleksförhållandet mellan goodwillposten och 
övriga immateriella tillångar före och efter införandet av IFRS. Detta kan bero på att 
ledningen har svårt att identifiera de immateriella tillgångarna samt att denna identifiering 
kräver expertkunskaper (Petersen & Plenborg 2010, Power 2010). När en tillgång 
identifierats kan denna avskiljas ifrån goodwill enligt IFRS, men detta kräver då att ledningen 
kan identifiera den, vilket alltså är svårt. Ytterligare en förklaring till att det inte är så stor 
skillnad mellan storleken på posterna kan enligt Marton et al (2010) bero på att redovisningen 
utvecklats till att det nu tas upp fler immateriella tillgångar i balansräkningen än tidigare. 
Sahut et al (2011) visade i sin studie att europeiska företag i genomsnitt ökade goodwill och 
immateriella tillgångar med 21 procent. I samband med övergången till IFRS var företagen 
även tvungna att omklassificera tidigare tillgångar vilket även detta påverkat posternas 
storlek.  

• Företag som ej gjort nedskrivningar har lägre diskonteringsränta än de företag som 
gjort nedskrivningar. 

Watts och Zimmerman (1990) identifierade bonusplanhypotesen vilket innebär att ledningen 
om de har bonus på resultatet kommer att välja den redovisningsmetod som ger högst 
resultat. Enligt Carlin och Finch (2009) kan ledningen genom att sänka diskonteringsräntan 
undvika nedskrivningar, vi kan dock inte se att detta förekommer då vår analys visar på att 
företagen som gjort nedskrivningar har lägre diskonteringsränta i genomsnitt jämfört med de 
företag som ej gjort nedskrivningar. Dock menar Jeanjean et al (2006) att detta inte endast 
beror på ledningens goda omdöme utan på vilka institutionella regler som finns samt hur 
företagen kontrolleras av myndigheter. En sänkt diskonteringsränta innebär att man skulle 
kunna undvika nedskrivningar vilket vi i våra resultat inte kan styrka. Även om företagen inte 
sänkt diskonteringsräntan tillräckligt mycket för att förhindra nedskrivning kan detta ändå 
vara ett medvetet beslut från ledningen i ett försök att enligt Seetharaman et al (2006) 
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begränsa effekten av nedskrivningar. I tabell 9 visar vi på vilken effekt en sänkt 
diskonteringsränta får på återvinningsvärdet om man sänker den med 1 procent. 

• Nedskrivningar av goodwill är större efter en lågkonjunktur än före.  

• Antalet företag som gör nedskrivningar av sin goodwill är fler efter en lågkonjunktur 
än före. 

Enligt konjunkturinstitutet så har företagen i Sverige påverkats av lågkonjunkturen. IAS 
36:12:b säger att förändrade marknadsförutsättningar (lågkonjunktur) är en 
nedskrivningsindikator och därmed borde företagen ha skrivit ned goodwill. Seetharaman et 
al (2006) anger också lågkonjunktur som en faktor för nedskrivning av goodwill. Resultatet 
från vår datainsamling visar också att så är fallet, medelvärde för nedskrivningarna 2007 är 
0,78 procent utav goodwillposten medan det för 2009/2010 är 1,76 procent av 
goodwillposten. Dock så är skillnaden mellan före och efter lågkonjunkturen inte statistiskt 
säkerställd.  

Lhaopadchan (2010) menar att ledningen ibland kan använda lågkonjunkturen för att ta 
tillfället i akt att skriva ned goodwill som uppstått vid ett dåligt förvärv och på så sätt skylla 
det dåliga förvärvet på konjunkturen. Vi kan även från hypotes 3b se att andelen 
nedskrivningar är fler efter (25,3%) lågkonjunkturen än före (11,9%). Trots att 
nedskrivningarna har ökat så har även goodwillposterna ökat (se tabell 4) vilket stämmer med 
Hamberg et als. (2011) studie som säger att förvärvstakten ökat under senare år samt att 
goodwillavskrivningarna avskaffats. Fördröjningen av nedskrivning av goodwill efter en 
lågkonjunktur kan enligt Hayn och Hughes (2006) vara tre-fyra år men även upp till tio år. En 
annan anledning till att nedskrivningarna inte ökat drastiskt till följd av en lågkonjunktur kan 
enligt Bloom (2009) vara att nedskriven goodwill inte kan återföras vilket i sin tur leder till 
att företagen är försiktiga med att utföra dessa utan istället väntar ut lågkonjunkturen. 

• Företag med P/B-tal under ett har större benägenhet att skriva ned sin goodwill än 
företag med P/B-tal över ett.  

Den effektiva marknadshypotesen menar att aktiekursens pris påverkas av informationen 
kring företaget och i vårt fall hur marknaden reagerar på höga goodwillposter. Tycker 
marknaden att företagen har värderat sin goodwill för högt svarar de med att låta aktiens pris 
bli lägre än vad företaget enligt redovisningen är värt. Det är då vi får ett P/B-tal under ett. 
IAS 36:12:d säger att en av indikationerna på nedskrivning är att företagens egna kapital 
överstiger börsvärdet. Detta har vi tolkat som att företag med P/B-tal under ett är mer 
benägna att göra nedskrivning av goodwill. Vi kan även i vår datainsamling se att i de företag 
där P/B-talet är under ett så är andelen nedskrivningar (28,6 %) större än hos de företag som 
har ett P/B-tal över ett (20,1%). Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd.  

Precis som Grefberg (2009) påpekat så kan vi i tabell 7 se hur aktiernas pris förändrats vid 
bokslutsdagen 2007 till 2010. Från slutet av 2007 till slutet av 2008 halverades aktiekurserna, 
i slutet av 2010 kan vi se att kurserna har återhämtat sig till 2007 års nivå. Marknaden har 
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halverat företagens värde under lågkonjunkturen, medan företagen har värderat sig själva till 
samma och till och med högre nivå, enligt tabell 8. Företagens bedömningar när det gäller 
värdering sammanfaller alltså inte med marknadens, som värderar företagen på andra grunder 
än goodwillposten. Företagsledningen antas enligt flertalet författare (Husmann & Schmidt, 
2008; Massoud & Raiborn, 2003; Petersen & Plenborg, 2010) göra subjektiva bedömningar 
när de värderar sina tillgångar, inklusive goodwill.  

  



27 

 

6 SLUTSATS 
Avsnittet innehåller de slutsatser vi kan dra av studiens resultat, samt förslag till vad vi anser vore 

intressant att forska vidare kring. 

6.1 GOODWILLPOSTENS STORLEK I FÖRHÅLLANDE TILL 
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

Vår slutsats är att företagen har svårt att identifiera immateriella tillgångar vid ett förvärv och 
kan därför inte avskilja dem från goodwillposten. I den teoretiska referensramen har vi nämnt 
olika författare som alla påpekat att det krävs expertkunskaper och enorma resurser från 
företagen att utföra denna identifiering.  

Företagen kan inte värdera sig själva till verkligt värde utan det är först när de blir köpta som 
det verkliga värdet syns och då i form av övervärden och en goodwillpost hos den 
förvärvande enheten. Goodwill som uppstår vid förvärv beror på att det företag som man 
förvärvade har lyckats åstadkomma något och detta är vad man förvärvar. Om detta värde 
inte sjunker något alls så anser vi att detta således innebär att förvärvaren själv måste ha 
tillfört något, vilket i sin tur borde räknas som internt upparbetad goodwill, vilket inte får 
räknas som en tillgång enligt IFRS. Därför menar vi att det naturliga förloppet borde vara att 
goodwillvärdet avtar successivt och att detta framför allt borde synas till följd utav en 
lågkonjunktur. 

6.2 DISKONTERINGSRÄNTANS PÅVERKAN PÅ 

GOODWILLNEDSKRIVNINGAR 
Vi kompletterade vår analys av hypotes 2 genom att se hur många företag som valt att sänka 
sin diskonteringsränta (se figur 4) och kan konstatera att av de företag vi undersökte så var 
det 42 procent som valde att sänka sin diskonteringsränta trots en lågkonjunktur. En orsak till 
detta kan vara att de använder sig av standardiserade modeller för att bestämma 
diskonteringsräntan, vilket innebär att om marknadsräntorna sjunker så sjunker även 
diskonteringsräntan, och detta behöver alltså inte nödvändigtvis vara ett medvetet beslut från 
ledningen.  Vi förutsätter att de flesta företag agerar medvetet och därför indikerar våra 
resultat ändå på att subjektiva bedömningar påverkar nedskrivningsbehovet. En sänkt 
diskonteringsränta får stora följder på återvinningsvärdet vilket framgår av räkneexemplet i 
bilaga 2. Ett annat bevis på att företagsledningen inte tillämpar regelverket fullt ut är att 
ledningen själva väljer att i årsredovisningen presentera diskonteringsräntan efter skatt trots 
att IFRS tydligt menar att man ska redovisa före skatt (Petersen & Plenborg 2010). 

6.3 LÅGKONJUNKTURENS PÅVERKAN PÅ GOODWILLNEDSKRIVNINGAR 
Varför har inte företagen skrivit ned sin goodwill under lågkonjunkturen? Marknaden och 
ledning har olika synsätt och vi tror att företagsledningen har ett längre perspektiv än vad 
marknaden och investerare har. Företagen är medvetna om att konjunkturen kommer vända 
och har därför mer tålamod. Av vår insamlade data kan vi se att det är 20 av 42 företag som 
inte gjort någon nedskrivning alls efter lågkonjunkturen och detta tolkar vi som att dessa 
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företag inte påverkats tillräckligt av den stora finanskrisen. Vad det är som gör att företagen 
inte tycker att prognoserna för de kassagenererande enheterna förändrats kan vi endast 
spekulera i. I koncernredovisningarna kan vi inte se vilka prognoser företagen har för de 
kassagenererande enheterna men eftersom att nedskrivningarna är få så får vi anta att de har 
goda marginaler vid beräkningen av nyttjandevärdet både för prognostiserade kassaflöden 
och diskonteringsräntan.  

Även om lågkonjunktur är en indikation enligt IFRS på att nedskrivningsbehov föreligger och 
vi kan se att företagens nedskrivningar ökat till följd av detta så menar Gauffin och Thörnsten 
(2010) att dessa borde varit större, vilket vi även anser eftersom företagens egna kapital inte 
ökat i samma grad, se tabell 8. Om denna utveckling fortsätter menar Gauffin och Thörnsten 
(2010) att företagen kommer få balansräkningar som domineras av goodwillposter och som 
försvaras av subjektiva bedömningar, vilket vi instämmer till. Enligt IAS 36 så ska dessa 
impairmenttester utföras minst en gång per år men det är upp till företagsledningen att själva 
välja när, vilket även detta öppnar upp för manipulationer då ledningen kan välja den period 
på året som enheterna genererar störst kassaflöde. Dock ska dessa prognoser avspegla en 
framtidsprognos, men kan alltså beroende på när man utför testerna ge olika resultat eftersom 
ledningen är mer hoppfull i bra tider än i dåliga (Massoud & Raiborn 2003). 

6.4 P/B-TALET –  AKTIEMARKNADENS VÄRDERING  
Riskerna med goodwillposterna visar sig den dag då företagen tvingas göra nedskrivningar, 
vilket då kommer påverka aktieägarna. Vi kan i tabell 7 se att aktiemarknaden avspeglar 
lågkonjunkturen genom att sänka priset på aktierna men trots detta så är goodwillposterna 
fortfarande väldigt höga i jämförelse med företagens egna kapital, se figur 5. Då 
aktiekurserna idag ligger på samma värde som före lågkonjunkturen kan vi förstå varför 
företagen väljer att inte skriva ned sin goodwill, eftersom nedskriven goodwill inte får 
återföras och kanske är det här problemet ligger. Då hoppet är det sista som överger en kan 
även detta vara en förklaring till att man inte skriver ned goodwillen under själva 
lågkonjunkturen utan att detta sker senare då det är ett faktum. Eftersom aktiemarknaden 
agerar effektivt vilket effektiva marknadshypotesen förutsätter kanske det inte är så stort 
problem att företagen inte gjort nedskrivningar till följd av lågkonjunkturen, utan problemet 
snarare ligger i att posterna är så stora. Nedskrivning av goodwill påverkar resultatet och 
därmed det egna kapitalet, gör företaget en stor nedskrivning kan de tvingas att göra en 
nyemission för att inte gå i konkurs, vilket påverkar aktieägarna negativt. 

Även om företagen kanske har svårt att tillämpa de nya reglerna så är nedskrivningar inget 
nytt, inte heller tankesättet är nytt utan har tillämpats tidigare i andra former så som 
matchningsprincipen. Investerare kan se nedskrivningar som ett tecken på att de framtida 
förtjänsterna som man räknade med vid förvärvet inte längre finns kvar och vill därför inte 
investera. Nedskrivning tolkas av omgivningen som något negativt snarare än något som är 
naturligt (Gauffin & Thörnsten 2010; Sahut et al 2011). 
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6.5 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Eftersom USA skrev ned sina goodwillposter till följd av lågkonjunkturen med 30 procent 
medan svenska företag skrev ned med 1,5 procent, skulle vi vilja studera detta närmre för att 
se om det beror på att de amerikanska bolagen granskas hårdare av myndigheterna än 
svenska. Då USA har haft mer regelstyrd redovisning än de svenska företagen som tillämpat 
principer tror vi att även detta kan vara en av förklaringarna till de stora skillnaderna.  

Vi skulle även vilja komplettera vår undersökning med intervjuer eller enkäter till revisorer 
angående vilka problem de ser och vad har de att sätta emot om de inte anser att företagen 
räknar rätt på sina kassaprognoser. Kan en revisor verkligen uttala sig om företagens egna 
experter säger att värdet på goodwill kvarstår?  

En annan studie som kan vara av stort intresse är att se om företagen tillämpar faktorerna som 
uppges i IAS 36 i detalj när det gäller till exempel real eller nominell diskonteringsfaktor, 
eftersom vi upptäckte skillnader mellan företagen. 
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8 BILAGOR 

8.1 B ILAGA 1:  P/B-  TALET  
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Priset på aktien

Bokfört värde på aktien
 

Figur 6: Price-book-value (aktiekunskap.nu) 

8.2 B ILAGA 2:  RÄKNEEXEMPEL 
Tabell 9: Räkneexempel diskonteringsränta (Björketun et al 2011) 

 
Exempel 1  Exempel 2  
Diskonteringsränta (dr):  12 %  Diskonteringsränta (dr):  13 %  
Tillväxt (g):  8 %  Tillväxt (g):  8 %  
Tillväxt >5år (g5):  5 %  Tillväxt >5år (g5):  5 %  
Kassaflöden år (an)  Kassaflöden år (an)  
a1  1 000 000  a1  1 000 000  
a2  1 080 000  a2  1 080 000  
a3  1 166 400  a3  1 166 400  
a4  1 259 712  a4  1 259 712  
a5  1 360 489  a5  1 360 489  
TV  19 435 557  TV  17 006 112  
Återvinningsvärde:  15 184 851  Återvinningsvärde:  13 280 388  
 
Skillnad i återvinningsvärde med 1 % högre diskonteringsränta:  

 
1 904 463 eller 12,5 % 
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8.3 B ILAGA 3:  INSAMLADE DATA 
Företag Im tillg Goodwill EK Av/Nedsk Diskont

erings-

ränta 

Börs 

kurs 

P/B-tal Antal aktier År 

Addtech 35 000 32 000 410 000 -6 500  38,90 2,41 25407730 2003 

Addtech 156 000 144 000 460 000 -8 300  57,59 3,03 24229018 2004 

Addtech 521 000 286 900 676 000 0 12,00% 136,95 4,56 22529018 2007 

Addtech 606 000 335 400 833 000 0 11,00% 80,51 2,09 21630362 2008 

Addtech 554 000 318 800 814 000 0 12,00% 110,69 2,94 21633050 2009 

Addtech 793 000 463 100 922 000 0 12,00% 194,21 4,56 21638426 2010 

Alfa Laval 4 200 000 3 098 500 4 897 000 -191 300  109,16 2,49 111671993 2003 

Alfa Laval 3 718 500 2 794 600 4 967 000 -191 500  106,73 2,40 111671993 2004 

Alfa Laval 5 734 000 4 459 000 7 937 000 0 10,74% 360,28 5,07 111671993 2007 

Alfa Laval 7 273 000 5 383 000 10 493 000 0 9,35% 66,24 2,71 429393416 2008 

Alfa Laval 8 633 000 6 143 000 12 229 000 0 10,93% 99,14 3,42 422039466 2009 

Alfa Laval 8 533 000 5 952 000 13 582 000 0 11,23% 141,72 4,40 422039466 2010 

Assa Abloy 14 933 000 14 766 000 10 678 000 -964 000  86,28 2,80 346742711 2003 

Assa Abloy 14 154 000 14 012 000 10 448 000 -978 000  112,93 3,75 346742711 2004 

Assa Abloy 18 708 000 17 271 000 18 838 000 0 9,28% 129,15 2,38 346743000 2007 

Assa Abloy 22 662 000 20 669 000 15 668 000 0 9,29% 88,46 1,96 346743000 2008 

Assa Abloy 22 324 000 20 333 000 19 334 000 -64 000 9,27% 138,57 2,49 346743000 2009 

Assa Abloy 25 193 000 22 279 000 20 821 000 0 9,34% 190,25 3,17 347002000 2010 

Atlas Copco 11 276 000 10 672 000 21 015 000 -463 000  234,55 0,78 69703168 2003 

Atlas Copco 10 984 000 9 971 000 22 267 000 -486 000  277,37 0,87 69703168 2004 

Atlas Copco 11 665 000 7 902 000 14 640 000 0 11,80% 88,69 2,36 390219008 2007 

Atlas Copco 12 916 000 8 399 000 23 768 000 0 11,80% 58,80 0,97 390219008 2008 

Atlas Copco 12 697 000 8 254 000 25 671 000 -16 000 9,90% 94,32 1,43 390219008 2009 

Atlas Copco 13 464 000 8 769 000 29 321 000 0 10,50% 152,05 2,02 390219008 2010 

Axis 29 557 0 300 324 0  17,17 3,94 68900000 2003 

Axis 38 608 0 339 387 0  18,03 3,66 68900000 2004 

Axis 62 700 0 551 400 0  155,10 19,51 69372200 2007 

Axis 61 400 0 441 100 0  55,15 8,67 69373700 2008 

Axis 79 700 0 608 400 0  83,53 9,52 69375700 2009 

Axis 82 600 0 627 200 0  121,68 13,48 69461250 2010 

B&B Tools 270 000 194 000 814 000 -21 600  46,14 1,58 27950139 2003 



C 

 

B&B Tools 293 000 230 400 927 000 -35 000  76,34 2,20 26683418 2004 

B&B Tools 1 755 000 1 640 000 1 571 000 0 11,00% 190,55 3,32 27346228 2007 

B&B Tools 1 913 000 1 796 000 1 757 000 0 8,00% 49,97 0,78 27351604 2008 

B&B Tools 1 857 000 1 749 000 1 769 000 0 8,00% 95,21 1,47 27354292 2009 

B&B Tools 1 813 000 1 715 000 1 855 000 0 10,00% 112,24 1,66 27359668 2010 

Beijer Alma B 90 655 90 655 451 691 -16 596  67,25 1,18 7913300 2003 

Beijer Alma B 61 147 61 147 558 046 -29 196  133,63 1,92 8033700 2004 

Beijer Alma B 116 397 116 162 846 747 0 11,00% 68,39 1,95 24101100 2007 

Beijer Alma B 130 779 130 592 962 850 0 11,00% 55,21 1,38 24101100 2008 

Beijer Alma B 121 287 121 147 989 030 -1 916 9,00% 91,48 2,23 24101100 2009 

Beijer Alma B 349 834 341 559 1 397 209 -6 135 10,00% 159,28 3,06 26801100 2010 

Cision 2 450 674 2 395 758 1 774 760 -144 493  34,02 1,34 69957325 2003 

Cision 2 296 412 2 240 428 1 644 539 -163 256  34,90 1,48 69957325 2004 

Cision 2 015 831 1 879 207 1 285 573 0  17,24 1,00 74544418 2007 

Cision 1 961 425 1 802 653 1 090 385 -240 843  2,26 0,15 74544418 2008 

Cision 1 565 888 1 476 413 681 283 -267 113  6,46 0,71 74544418 2009 

Cision 1 521 962 1 418 745 902 324 0  4,81 0,79 149095836 2010 

Cybercom 69 690 60 617 149 480 -13 675  28,43 2,03 10672468 2003 

Cybercom 86 689 74 303 173 210 -7 119  30,03 1,94 11196355 2004 

Cybercom 815 858 758 044 708 447 0  52,29 1,65 22384362 2007 

Cybercom 1 366 294 1 225 827 998 066 0  12,34 0,30 24584840 2008 

Cybercom 1 082 404 950 662 906 896 -280 000  26,52 1,06 36087899 2009 

Cybercom 1 028 317 923 755 930 648 0  23,91 0,93 36089899 2010 

Eniro 4 754 000 4 726 000 2 367 000 -637 000  69,09 4,89 167397557 2003 

Eniro 4 642 000 4 534 000 1 758 000 -347 000  68,77 6,19 158151875 2004 

Eniro 15 968 000 12 508 000 4 064 000 0  57,76 2,31 162271368 2007 

Eniro 14 270 000 11 374 000 2 214 000 -913 000  10,67 0,78 162271368 2008 

Eniro 14 453 000 12 088 000 6 112 000 -25 000  35,16 0,93 161581839 2009 

Eniro 8 336 000 6 494 000 3 469 000 -4 208 

000 

 0,56 0,02 98526000 2010 

Ericsson 11 210 000 5 739 000 60 481 000 -1 941  12,92 3,31 15476040038 2003 

Ericsson 10 415 000 5 324 000 77 299 000 -453 000  21,25 4,08 14823478760 2004 

Ericsson 50 445 000 22 826 000 135 052 000 0 18,06% 15,10 1,66 14823478760 2007 

Ericsson 48 246 000 24 877 000 142 084 000 0 16,67% 58,74 1,23 2984595752 2008 

Ericsson 48 192 000 27 375 000 141 027 000 0 16,28% 66,43 1,42 3011595752 2009 



D 

 

Ericsson 46 819 000 27 151 000 146 785 000 0 10,85% 78,65 1,61 3011595752 2010 

Fagerhult 1 300 1 300 545 600 -800  104,33 2,41 12600000 2003 

Fagerhult 4 200 0 471 100 -1 400  105,92 2,83 12600000 2004 

Fagerhult 459 000 367 800 601 500 0 12,00% 154,09 3,29 12850000 2007 

Fagerhult 430 000 349 400 706 000 0 12,00% 121,31 2,21 12850000 2008 

Fagerhult 474 500 389 800 717 400 0 12,00% 126,03 2,26 12850000 2009 

Fagerhult 928 100 806 400 722 400 0 12,00% 160,06 2,85 12850000 2010 

G&L Beijer 159 487 149 856 401 352 -14 688  80,90 1,12 5574283 2003 

G&L Beijer 286 960 276 941 406 656 -19 601  133,00 1,82 5574283 2004 

G&L Beijer 483 242 459 208 726 906 0 7,10% 173,17 2,66 11148566 2007 

G&L Beijer 576 679 545 068 989 952 0 6,20% 108,07 1,22 11148566 2008 

G&L Beijer 910 988 821 517 2 175 530 0 6,70% 174,22 1,57 19585995 2009 

G&L Beijer 782 390 710 740 2 358 692 0 9,79% 277,71 2,30 19542395 2010 

Getinge 4 310 300 4 262 400 3 530 400 -192 200  69,98 3,73 188371760 2003 

Getinge 4 457 900 4 106 800 3 999 100 -248 100  82,69 3,89 188371760 2004 

Getinge 10 524 000 8 844 000 6 593 000 0  174,79 4,99 188371760 2007 

Getinge 15 879 000 12 104 000 10 676 000 0  92,96 1,74 200144995 2008 

Getinge 20 353 000 14 934 000 12 726 000 0  137,28 2,40 222383327 2009 

Getinge 19 224 000 13 880 000 13 248 000 0  141,63 2,38 222383327 2010 

Gunnebo 1 048 400 958 800 1 870 100 -14 900  179,87 2,11 21889974 2003 

Gunnebo 1 229 500 1 108 900 1 772 700 -75 100  82,81 2,05 43779948 2004 

Gunnebo 1 232 400 1 103 000 1 142 200 0 8,00% 65,32 2,60 45513359 2007 

Gunnebo 1 360 200 1 240 100 1 073 000 0 8,00% 15,22 0,65 45513359 2008 

Gunnebo 1 199 500 1 091 200 1 413 000 -105 600 8,00% 27,12 1,45 75616422 2009 

Gunnebo 1 048 300 952 100 1 605 800 0 9,00% 51,70 2,44 75855598 2010 

Haldex 507 000 287 000 1 384 000 -32 000  101,75 1,62 22064750 2003 

Haldex 489 000 264 000 1 376 000 -34 000  116,30 1,88 22296220 2004 

Haldex 711 000 425 000 1 871 000 0  113,32 1,33 21919750 2007 

Haldex 1 761 000 967 000 1 823 000 0 15,28% 26,47 0,32 21919730 2008 

Haldex 1 715 000 954 000 2 373 000 0 9,00% 44,35 0,83 44215970 2009 

Haldex 1 500 000 865 000 2 351 000 0 9,00% 104,63 1,97 44215970 2010 

Hexagon 1 072 000 770 000 2 272 000 -63 000  196,06 1,51 17441477 2003 

Hexagon 1 912 000 1 682 000 2 345 000 -91 000  316,53 2,36 17451647 2004 

Hexagon 14 151 000 9 523 000 11 099 000 0 9,05% 136,74 3,12 253537486 2007 



E 

 

Hexagon 16 832 000 10 522 000 11 492 000 0 7,80% 37,58 0,83 253707270 2008 

Hexagon 16 396 000 10 196 000 12 484 000 0 9,00% 104,88 2,13 253707270 2009 

Hexagon 32 235 000 22 121 000 19 476 000 0 9,40% 144,55 2,51 337552842 2010 

HiQ Int 146 415 146 415 246 012 -20 539  12,54 2,39 46843599 2003 

HiQ Int 116 595 165 595 287 856 -22 127  23,22 0,40 4923220 2004 

HiQ Int 220 060 212 637 431 451 0 13,90% 32,83 3,84 50473890 2007 

HiQ Int 368 330 346 622 575 946 0 13,90% 20,43 1,83 51605258 2008 

HiQ Int 348 867 333 417 596 035 0 13,90% 28,85 2,50 51605258 2009 

HiQ Int 344 846 330 656 633 842 0 13,90% 38,18 3,15 52302723 2010 

IFS 854 000 215 000 315 000 -27 000  8,68 1,82 65903713 2003 

IFS 742 000 185 000 462 000 -24 000  4,94 2,05 191384238 2004 

IFS 722 000 232 000 1 117 000 0 14,30% 6,02 1,34 249550019 2007 

IFS 715 000 254 000 1 229 000 0 13,20% 32,54 0,68 25561259 2008 

IFS 769 000 262 000 1 305 000 0 12,80% 67,54 1,30 25161259 2009 

IFS 686 000 302 000 1 295 000 -4 000 13,30% 106,48 2,06 25055652 2010 

Intrum Justitia 1 645 900 1 528 100 1 240 800 -227 000  37,82 2,59 84985604 2003 

Intrum Justitia 1 505 200 1 401 000 1 436 300 -112 100  51,11 3,02 84985604 2004 

Intrum Justitia 1 788 600 1 614 600 1 842 500 0 7,98% 113,32 4,86 79089851 2007 

Intrum Justitia 2 291 500 1 895 900 2 395 300 -60 700 7,34% 78,07 2,59 79592171 2008 

Intrum Justitia 2 261 100 1 825 300 2 548 900 0 7,93% 90,06 2,83 79994651 2009 

Intrum Justitia 2 640 500 2 152 500 2 576 600 0 7,87% 103,55 3,21 79994651 2010 

Know IT 48 000 48 000 90 500 -10 900  13,50 1,49 9974000 2003 

Know IT 45 300 45 300 108 900 -11 700  25,63 2,35 9974000 2004 

Know IT 386 461 386 461 333 154 0  59,06 2,19 12374675 2007 

Know IT 660 865 660 865 456 676 0  17,54 0,54 14027018 2008 

Know IT 677 055 677 055 558 009 0  57,55 1,54 14922971 2009 

Know IT 860 594 860 594 716 512 0  71,80 1,72 17124170 2010 

NCC 2 045 000 2 127 000 6 188 000 -265 000  54,92 0,45 50395997 2003 

NCC 1 628 000 1 597 000 6 728 000 -262 000  87,13 0,69 53583939 2004 

NCC 1 747 000 1 651 000 7 237 000 -90 000  137,06 1,16 61499836 2007 

NCC 1 894 000 1 772 000 6 865 000 -32 000  48,37 0,44 62018236 2008 

NCC 1 870 000 1 750 000 7 488 000 0  115,95 1,02 66018236 2009 

NCC 1 728 000 1 613 000 8 132 000 0  147,96 1,40 77111759 2010 

Net Insight 15 385 0 126 691 0  1,57 2,79 225483400 2003 



F 

 

Net Insight 26 338 3 701 114 046 -653  1,88 4,72 286583400 2004 

Net Insight 73 548 4 354 181 215 0 12,80% 4,12 8,38 368702820 2007 

Net Insight 72 218 4 354 274 474 0 15,30% 3,34 4,60 377990569 2008 

Net Insight 101 940 4 354 335 233 0 12,20% 4,74 5,50 388633009 2009 

Net Insight 128 110 4 354 440 574 0 16,30% 3,41 3,01 388783009 2010 

Nibe 

Industrier  

191 617 187 104 646 940 -19 106  127,35 3,88 19719968 2003 

Nibe 

Industrier  

280 247 275 353 865 157 -24 763  183,91 4,25 20001932 2004 

Nibe 

Industrier  

732 200 691 100 1 547 700 0 11,20% 80,53 4,20 80759744 2007 

Nibe 

Industrier  

944 700 826 800 1 888 700 0 12,00% 43,94 1,88 80759744 2008 

Nibe 

Industrier  

1 018 400 913 500 2 190 000 0 13,10% 68,68 2,53 80759744 2009 

Nibe 

Industrier  

1 188 500 1 007 500 2 482 700 0 14,20% 102,83 3,34 80759744 2010 

Nolato 54 000 40 000 569 000 -49  48,63 2,01 23548008 2003 

Nolato 48 000 37 000 655 000 -7  57,26 2,06 23548008 2004 

Nolato 383 000 324 000 881 000 0 10,60% 44,32 1,18 23548008 2007 

Nolato 377 000 324 000 1 058 000 0 8,00% 31,14 0,69 23548008 2008 

Nolato 373 000 324 000 1 086 000 0 10,20% 59,06 1,28 23548008 2009 

Nolato 441 000 386 000 1 179 000 0 8,90% 82,88 1,66 23548008 2010 

Orc Group 24 338 286 244 278 -420  84,64 5,07 14625000 2003 

Orc Group 15 400 190 197 635 -96  56,66 4,11 14336500 2004 

Orc Group 274 068 176 867 602 853 0 11,50% 162,04 4,09 15202282 2007 

Orc Group 264 339 167 539 619 250 0 14,70% 70,18 1,72 15202282 2008 

Orc Group 258 428 167 539 755 416 0 13,20% 133,45 2,70 15308182 2009 

Orc Group 1 654 247 1 055 003 2 296 134 0 15,60% 127,72 1,30 23386650 2010 

Peab 340 000 328 000 2 196 000 -54 000  43,54 1,53 77390242 2003 

Peab 341 000 331 000 2 473 000 -69 000  64,93 2,03 77390242 2004 

Peab 452 000 335 000 3 606 000 0 12,00% 66,64 2,86 154841302 2007 

Peab 2 112 000 1 781 000 6 378 000 0 9,00% 21,66 0,87 256710536 2008 

Peab 2 281 000 1 749 000 7 606 000 -9 000 8,60% 45,98 1,58 261729773 2009 

Peab 2 190 000 1 720 000 7 673 000 -23 000 9,00% 57,52 1,96 261729773 2010 

Proffice 292 000 291 000 264 000 -44 000  19,54 4,66 62960000 2003 

Proffice 283 000 282 000 187 000 -49 000  16,82 5,66 62960000 2004 



G 

 

Proffice 450 000 448 000 457 000 0 10,50% 14,53 2,09 65723773 2007 

Proffice 416 000 415 000 519 000 -30 000 9,50% 7,91 1,00 65723773 2008 

Proffice 438 000 431 000 620 000 0 8,50% 25,84 2,74 65723773 2009 

Proffice 491 000 460 000 615 000 0 8,50% 35,21 3,70 64623773 2010 

SAAB 2 497 000 1 627 000 7 003 000 -139 000  108,23 1,55 100063260 2003 

SAAB 2 693 000 1 489 000 7 964 000 -150 000  114,92 1,48 102696041 2004 

SAAB 7 940 000 3 404 000 11 008 000 0 10,60% 129,29 1,21 102896041 2007 

SAAB 7 690 000 3 438 000 9 330 000 -103 000 14,30% 68,49 0,75 101575590 2008 

SAAB 7 108 000 3 457 000 10 682 000 0 15,60% 117,73 1,10 100256821 2009 

SAAB 6 413 000 3 470 000 11 444 000 -5 000 15,50% 122,87 1,10 102810606 2010 

Sandvik 4 860 000 4 349 000 21 440 000 -975 000  247,22 2,98 258710150 2003 

Sandvik 4 798 000 4 024 000 21 856 000 -354 000  267,84 3,23 263566796 2004 

Sandvik 11 425 000 8 933 000 29 823 000 0 10,00% 109,98 4,37 1186287175 2007 

Sandvik 12 472 000 9 831 000 36 725 000 0 10,00% 48,81 1,58 1186287175 2008 

Sandvik 14 137 000 11 135 000 29 957 000 -154 000 10,00% 87,14 3,45 1186287175 2009 

Sandvik 13 193 000 10 334 000 33 813 000 0 10,00% 131,69 4,62 1186287175 2010 

SAS 2 810 000 2 158 000 13 134 000 -134 000  68,63 0,86 164500000 2003 

SAS 3 029 000 2 579 000 11 159 000 -161 000  60,50 0,89 164500000 2004 

SAS 1 226 000 1 031 000 17 149 000 0 12,90% 82,97 0,80 164500000 2007 

SAS 1 092 000 894 000 8 682 000 -12 000 12,90% 37,69 0,71 164500000 2008 

SAS 1 296 000 995 000 11 389 000 0 14,30% 4,06 0,88 2467750000 2009 

SAS 1 414 000 898 000 14 438 000 0 14,30% 22,32 0,51 329000000 2010 

SCANIA 2 395 000 1 006 000 18 251 000 -169 000  204,76 1,12 100000000 2003 

SCANIA 2 480 000 846 000 21 050 000 -168 000  262,78 1,25 100000000 2004 

SCANIA 2 511 000 1 221 000 24 812 000 0 11,00% 153,32 2,47 400000000 2007 

SCANIA 2 331 000 1 307 000 21 938 000 -13 000 11,00% 76,69 1,40 400000000 2008 

SCANIA 2 317 000 1 296 000 23 303 000 -2 000 11,00% 93,02 1,60 400000000 2009 

SCANIA 2 343 000 1 167 000 30 036 000 0 11,00% 155,82 2,08 400000000 2010 

Seco Tools 268 000 146 000 1 809 000 -33 000  275,34 3,06 20132898 2003 

Seco Tools 241 000 120 000 1 982 000 -31 000  304,93 3,14 20393538 2004 

Seco Tools 366 000 157 000 2 406 000 0 10,60% 111,04 4,71 101967690 2007 

Seco Tools 331 000 243 000 2 603 000 0 10,00% 60,39 2,37 101967690 2008 

Seco Tools 309 000 227 000 2 230 000 0 9,00% 86,62 3,96 101967690 2009 

Seco Tools 388 000 241 000 2 863 000 0 10,00% 119,56 4,26 101967690 2010 



H 

 

Securitas 15 162 500 14 777 800 11 201 100 -1 137 

000 

 97,13 3,02 347916297 2003 

Securitas 14 940 200 14 508 300 10 798 300 -1 149 

700 

 113,48 3,66 347916297 2004 

Securitas 15 651 900 13 793 500 8 814 000 -349 900  89,80 3,54 347916297 2007 

Securitas 15 110 800 14 104 300 8 507 300 0  64,08 2,62 347916297 2008 

Securitas 14 731 600 13 558 300 8 821 000 0  70,32 2,77 347916297 2009 

Securitas 14 707 700 13 338 800 8 938 500 0  79,14 3,08 347916297 2010 

Sigma AB 215 266 212 442 159 461 -33 352  3,93 1,62 65581073 2003 

Sigma AB 218 552 178 369 239 091 -39 665  6,43 2,24 83385163 2004 

Sigma AB 300 669 286 225 352 831 -67 576  6,14 1,49 85722347 2007 

Sigma AB 301 611 289 153 374 798 0  3,14 0,72 85722347 2008 

Sigma AB 290 383 284 997 391 634 -299  5,05 1,11 85722347 2009 

Sigma AB 415 574 408 670 404 894 0  5,55 1,18 85722347 2010 

Skanska 4 718 000 4 259 000 14 169 000 -179 000  63,95 1,75 387881151 2003 

Skanska 4 029 000 3 565 000 16 066 000 -124 000  79,41 1,93 390014376 2004 

Skanska 5 242 000 4 584 000 20 724 000 0  121,50 2,32 396088341 2007 

Skanska 5 246 000 4 442 000 19 249 000 -8 000  76,88 1,58 396089409 2008 

Skanska 4 571 000 4 363 000 20 167 000 -210 000  121,15 2,40 399012807 2009 

Skanska 4 271 000 3 917 000 20 792 000 -108 000  133,80 2,57 399380841 2010 

SKF  648 000 536 000 15 164 000 -15 000  227,47 1,39 92465440 2003 

SKF 912 000 565 000 16 581 000 -87 000  295,68 1,73 96879906 2004 

SKF 3 516 000 2 234 000 18 355 000 0 13,50% 108,94 2,41 406355034 2007 

SKF 4 654 000 3 119 000 20 598 000 0 13,25% 76,37 1,51 407605034 2008 

SKF 4 014 000 2 759 000 18 280 000 0 13,00% 124,52 2,79 409930064 2009 

SKF 10 473 000 6 309 000 19 894 000 -131 000 11,40% 191,42 3,95 410435464 2010 

Sweco 284 300 281 100 562 100 -4 500  74,62 1,97 14810315 2003 

Sweco 274 400 271 800 635 100 -18 600  127,33 2,97 14810315 2004 

Sweco 636 200 599 400 950 300 -200 12,60% 63,63 5,01 74870969 2007 

Sweco 841 300 771 700 1 414 800 -12 900 15,70% 35,06 1,97 77755168 2008 

Sweco 836 900 783 500 1 595 700 -12 800 15,70% 52,89 2,64 79553962 2009 

Sweco 783 700 734 400 1 429 600 0 14,30% 57,95 3,31 81568699 2010 

Swedish 

Match 

3 648 000 2 046 000 4 010 000 -212 000  74,58 6,11 328333181 2003 

Swedish 

Match 

3 285 000 1 834 000 4 358 000 -175 000  77,52 5,72 321516893 2004 



I 

 

Swedish 

Match 

4 419 000 2 799 000 724 000 0  151,73 53,63 255900000 2007 

Swedish 

Match 

4 702 000 3 156 000 1 381 000 0  112,16 20,24 249200000 2008 

Swedish 

Match 

3 792 000 2 609 000 903 000 0  157,04 40,23 231300000 2009 

Trelleborg 7 154 000 6 987 000 7 452 000 -219 000  117,26 1,29 81970418 2003 

Trelleborg 6 804 000 6 500 000 8 118 000 -1 042 

000 

 113,22 1,21 86480361 2004 

Trelleborg 10 098 000 9 381 000 10 052 000 -53 000 7,70% 135,01 1,09 80857261 2007 

Trelleborg 11 833 000 10 901 000 10 238 000 0 7,70% 48,48 0,38 80857261 2008 

Trelleborg 11 282 000 10 478 000 12 361 000 0 7,70% 53,31 1,05 242571783 2009 

Trelleborg 9 980 000 9 395 000 12 196 000 -3 000 7,70% 71,09 1,41 242571783 2010 

Volvo 16 756 000 11 151 000 72 420 000 0  221,20 0,93 302915940 2003 

Volvo 16 606 000 9 656 000 69 409 000 0  263,67 1,15 302915940 2004 

Volvo 36 508 000 19 969 000 82 781 000 0 12,00% 108,85 1,91 1450818590 2007 

Volvo 43 958 000 24 813 000 84 640 000 0 12,00% 43,11 0,74 1450818590 2008 

Volvo 41 628 000 23 827 000 67 034 000 0 12,00% 61,78 1,34 1450818590 2009 

Volvo 40 714 000 22 936 000 74 121 000 0 12,00% 118,00 2,31 1450818590 2010 

ÅF 44 826 43 165 341 910 -8 009  115,67 1,81 5346350 2003 

ÅF 106 506 99 978 380 852 -13 498  131,54 1,91 5522157 2004 

ÅF 1 083 720 1 062 981 1 339 164 0 10,00% 166,75 2,01 16130795 2007 

ÅF 1 357 067 1 329 280 1 698 642 0 11,40% 119,11 1,14 16225063 2008 

ÅF 1 369 800 1 337 700 1 826 600 0 11,00% 192,77 1,71 16225063 2009 

ÅF 1 677 000 1 626 000 2 360 700 0 13,00% 140,14 1,93 32450126 2010 

 

 

 


