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Sammanfattning 
 
Goodwillandelen i rörelseförvärv har under den senaste tiden blivit högre med ett 

genomsnitt på 51% under 2014 för alla gjorda förvärv enligt Gauffin et al., (2016, s. 1). 

Gauffin et al. menar vidare att dessa 51% representeras av en summa på cirka 92 miljarder 

kronor. Detta ger att företagen måste ta beslut angående nedskrivning av goodwill utefter 

de beräkningar som ges av de internationella redovisningsreglerna (IFRS) som noterade 

bolag inom EU måste utgå ifrån (Sundgren, et. al. 2013, s. 11). En nedskrivning av 

goodwill innebär en direkt kostnad för företaget, vilket medför en mindre vinst. Ämnen 

som studien har undersökt när det kommer till nedskrivning av goodwill är påverkan från 

intressenter och beslut om vinst.  

 

Problembakgrunden mynnade ut i följande problemformulering ”Är vinsten en faktor som 

styr intressenternas påverkan på företagens beslut vid nedskrivning av goodwill?”. 

Studiens syfte är att studera samband mellan en värdeminskning av goodwill och 

relevanta företagsekonomiska nyckeltal. Detta för att sedan analysera resultatet och göra 

en utvärdering kring huruvida intressenterna påverkar värdeminskningen av goodwill och 

företagens resultat. Detta för att sedan använda detta som en grund till praktiska 

rekommendationer.  

 

För att besvara problemformuleringen har en kvantitativ metod använts genom att studera 

redovisningsinformation från olika svenska börsnoterade företag. Datainsamlingen har 

skett genom databaserna Retriever Business, Börsdata samt företagens egna 

årsredovisningar för åren 2007 till 2015. Utifrån denna information har urval skett utifrån 

framtagna urvalskriterier som resulterade i 82 bolag och totalt 195 nedskrivningar under 

perioden. Databearbetningen har skett i programmet Minitab där det tagits fram 

korrelationstest, beskrivande statistik samt scatterplots med regressionslinje som visar 

korrelationen grafiskt.  

 

Studiens resultat ger inte statistiskt stöd för att intressenterna skulle påverka besluten 

angående goodwillnedskrivning och vinst. Däremot kunde tendenser urskiljas angående 

företagens medvetenhet angående hur goodwillnedskrivningar kan tolkas av 

intressenterna. Det kan konstateras att det inte finns något statistiskt signifikant samband 

mellan höga vinster och högre nedskrivningsandel av goodwill. Det fanns inte heller 

något statistiskt signifikant samband som bekräftade att företag vill hålla nere 

kostnaderna för att undvika att sänka sin vinst, däremot visade resultatet tendenser som 

kan tolkas som att det är på detta sätt. Utifrån resultatet ges rekommendationerna att 

tillvägagångssättet för beräkningarna av nedskrivning av goodwill bör tydliggöras. Detta 

för att företagen ska känna sig tryggare när det kommer till att göra denna värdering. 

Utöver detta rekommenderas att reglerna i IFRS angående återföring av goodwill bör 

lättas upp.  
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1 Inledning 

I detta kapitel går författarna genom problembakgrunden som mynnar ut i en 

problemformulering och ett syfte med studien. Vidare beskrivs studiens 

avgränsningar, tidigare forskning samt att författarna lägger fram definitioner på 

utvalda begrepp. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Inom redovisning är goodwill en tillgångspost inom immateriella tillgångar som kan delas 

upp i två delar, intern upparbetat goodwill och förvärvad goodwill (Sundgren, et al., 2013, 

s.113). Sundgren et al. (2013, s. 113) förklarar att internt upparbetat goodwill är bland 

annat företagets varumärke likväl som att den kan bestå av personalens kompetens. 

Vidare menar Sundgren et al. att denna typ av goodwill inte får redovisas som en tillgång. 

Förvärvad goodwill är däremot skillnaden mellan köpeskillingen och värdet på det 

företag som köps och det är endast koncerner som kan redovisa denna post som en tillgång 

i balansräkningen (Sundgren et al., 2013, s. 113).  
 

 

Figur 1. Utveckling goodwillandel 2005–2014 

Källa: (Gauffin et al., 2016, s. 2) 

 

Ovan är figur 1 som visar ett diagram på hur stor goodwillandelen har varit genomgående 

under åren 2005–2014. Värdet på goodwillandelen i förvärv blir allt större och större och 

under år 2014 var det totala förvärvsbeloppet 181 miljarder vilket var 100 miljarder mer 

än året 2013 (Gauffin m.fl., 2016, s.1). År 2014 utgjorde goodwillandelen i genomsnitt 

51 % av förvärven som gjordes bland noterade koncerner på Stockholmsbörsen (Gauffin 

et al., 2016, s. 1). Detta innebär att köpeskillingen för förvärvet är dubbelt så högt som 

tillgångarna i köpobjektet är värderade till.  
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Innan IFRS, som är internationella redovisningsregler,  blev aktuellt i Sverige följde man 

Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer (Bokföringsnämnden, 

2016). Enligt dessa rekommendationer skulle goodwill skrivas av linjärt över 

nyttjandeperioden och den fick inte uppgå till mer än 20 år om det inte fanns ett tydligt 

behov för detta (Redovisningsrådets rekommendationer, 2000, s. 17). Detta har förändrats 

i och med IFRS och idag måste företagen istället göra en omvärdering vid varje bokslut 

för att se om det är aktuellt eller inte att skriva ner värdet på goodwill (PwC, 2016). 

Nedskrivningbehov finns då återvinningsvärdet är lägre än det bokförda värdet enligt IAS 

36 p. 88 och 104 (FAR akademi, 2016, s. 552). Skulle nedskrivning ske är det dock inte 

möjligt att återföra nedskrivningen enligt 5§ 3st, kap 4 i Årsredovisningslagen (SFS 

1995:1554). Detta även om värdet skulle öka, vilket kan bli problematiskt vid eventuella 

kriser. Detta eftersom det skulle kräva en nedskrivning av goodwill men att det efter en 

kort period egentligen skulle vara aktuellt med en återföring av nedskrivningen. Utöver 

detta ska det nämnas att goodwill är en redovisningspost som kan anses vara problematisk 

när det kommer till hur man ska värdera och redovisa den. En del av problematiken 

angående goodwill handlar om hur företagen i sina årsredovisningar förmedlar sin 

information angående detta till sina intressenter. Exempelvis menar Rahm, et al. (2016, 

s. 10) att företagen använder standardiserade och inte konkreta förklaringar på hur de 

beräknat goodwill. Ett citat följer från Axfoods årsredovisning.  

 

”Identifierad goodwill är helt hänförlig till de synergier som blir tillgängliga i och med 

förvärven” (Axfood 2010:85 citerad i Rahm et al, 2016, s. 10). 

 

Detta visar på en vaghet som används kring beskrivningen av goodwill och rörelseförvärv 

som inte är särskilt användbar för läsaren. Att vara så otydlig som möjligt när det kommer 

till en beskrivning av rörelseförvärv och goodwill kan enligt Rahm et al. (2016, s. 11-12) 

anses komma från det faktum att någon måste stå till svars för det beslut som tas. Vidare 

menar Rahm et al. att om det tas upp i årsredovisningen innebär att företaget menar att de 

har kunskap kring värderingen av goodwill. Rahm et al. uttrycker dessutom att ju mer 

ingående kunskap du visar på, desto större risk finns det för att ifrågasättas utifrån en 

annan synpunkt på värderingen. Rahm et al. anser dock att det inte är konstigt att 

företagen gör på detta sätt då det faktiskt är en svår redovisningspost att förklara.  

 

Vidare går det att diskutera hur företagen ska redovisa sin vinst. Enligt Laux (2010, s. 17) 

bör tillgångarna ha rätt balans för att ge den högsta avkastningen till aktieägarna. 

Eftersom goodwill är en del av tillgångarna finns det ett intresse i hur företaget gör sina 

beslut angående goodwill. Detta speciellt när de har bland annat aktieägarna som pressar 

företagen att redovisa ett bra resultat och generera en hög vinst. Goodwill är en direkt 

signal för vad man kan förvänta sig i framtiden. En nedskrivning av goodwill signalerar 

en felbedömd investering som kan förmedla en sämre period i framtiden (Zang, 2008, s. 

63). Detta indikerar då en period med sämre vinst vilket gör att intressenterna får ett dåligt 

intryck av företaget. Därför kan man säga att nedskrivningar signalerar framtiden 

(Broberg et al., 2011, s. 51). Utifrån detta är det möjligt att konstatera att det är möjligt 

att det finns ett samband mellan goodwillhantering och företagens beslut under press 

utifrån. Detta för oss vidare till intressentteorin som ursprungligen innebar att studera hur 

företag skulle agera om intressenter var något som de aktivt tog hänsyn till vid beslut 

(Freeman, 2004). Bland annat tar teorin tar upp att organisationen som helhet, processerna 

i företaget, och förhandlingar dag för dag är tre olika sätt att analysera relationen till 

intressenterna (Freeman, 2004, s. 230-231). Donaldson & Preston (1995, s. 66-67) har 
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utvecklat den teorin genom att konstatera att teorin går att dela upp i fyra delar. Donaldson 

& Preston förklarar att de utgår från att intressentteorin är beskrivande, instrumentell, 

normativ och utgår från ledningen.  

 

När nya IFRS regelverket blev ett krav blev detta en omständighet som kan leda till press 

för företagen då de blev tvungna att anpassa sig till nya regler. IFRS är ett regelverk som 

är utformat av International Accounting Standards Board som har London som 

utgångspunkt. IFRS fick ett stort genomslag då även Europeiska Unionen, hädanefter EU, 

tog sig an detta regelverk år 2002 (Mirza & Holt, 2011, s. 3). Detta innebär att 

börsnoterade företag inom EU måste följa reglerna i IFRS sedan år 2005 då beslutet 

trädde i kraft (Sundgren, et. al. 2013, s. 11). Detta skulle kunna resultera i en mer jämlik 

redovisning mellan företagen. Det faktum att man inte längre kan göra avskrivningar utan 

måste göra en bestående nedskrivning resulterar i ytterligare press på företagen. Detta 

gällande att ta ett bra beslut angående goodwill eftersom inte nedskrivningen går att 

ångra. Samtidigt vill aktieägarna att företaget ska ha sådant högt värde som möjligt för 

att få hög avkastning och öka aktieägarnas förmögenhet (Laux, 2010).  

 

Sammanfattningsvis har intressenterna ett konstant tryck på företaget när det kommer till 

deras besluttagande då företaget med sina beslut försöker öka intressenternas, speciellt 

aktieägarnas, förmögenhet. I och med detta kan det antas att företagen undviker att göra 

nedskrivning av goodwill för att det skulle skicka fel signaler till intressenterna. En 

nedskrivning leder till en direkt kostnad för företaget som vidare bidrar till en minskad 

vinst. På sikt skapar nedskrivningar en sämre framtidstro vilket skulle kunna anses vara 

sammankopplat med framtida negativa vinster för företaget. Uppkomsten har varit 

frekvent vid förvärv under åren 2005–2014 och allt tyder på en fortsatt frekvent uppkomst 

av goodwill.  

 

Det finns mycket tidigare forskning kring goodwill och hur man ska hantera den posten, 

vilket ger en bra grund för teorier. Däremot blir det desto svårare att hitta en ny vinkling 

som inte tidigare diskuterats. Efter eftersökningar har författarna inte hittat någon tidigare 

forskning som liknar det studien vill åstadkomma vilket innebär att studien har hittat en 

ny vinkel. Författarna hittade däremot några uppsatser som var i nära relation till denna 

studie och dessa var skrivna av författarna Holzinger & Lennartsson (2009), Bäckgren & 

Lundbäck (2016) och Hedblom & Söderbaum (2011). Dessa författare skriver alla om 

goodwill men på olika sätt. Bland annat testar ena studien om finanskrisen resulterat i 

nedskrivningar och en annan studerar hur nedskrivningen av goodwill har påverkats av 

den nya IFRS standarden, men ingen har fokuserat på just intressenternas påverkan som 

denna studie gör. Bäckgren & Lundbäck (2016) har studerat bakomliggande faktorer för 

nedskrivning av goodwill under året 2014. De identifierade fem faktorer som hade 

påverkan på nedskrivning av goodwill, men menade att det kunde vara fördelaktigt att 

göra en studie över en längre period. Holzinger och Lennartsson (2009, s. 43) studerade 

goodwillhanteringen under finanskrisen år 2008. Den krisen var vid det tillfället aktuell 

och författarna menade på att det kunde vara bra att göra en ny studie en tid efter den 

aktuella krisen för att se hur detta skulle påverka resultatet. Hedblom & Söderbaum 

(2011) har gjort en intervjustudie av företag och hur dem hanterar nedskrivning av 

goodwill. De kom fram till att även företag på large cap listan på Stockholmbörsen har 

problem att utföra nedskrivningstest utifrån det nya regelverket. Denna studie studerar 

därför en längre period för att se om det skapar någon förändring kring resultaten.  
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1.2 Problemformulering 
 

Baserat på problembakgrunden finner författarna följande frågeställning intressant. 

 

• Är vinsten en faktor som styr intressenternas påverkan på företagens beslut vid 

nedskrivning av goodwill? 

1.3 Syfte 
 

Denna rapport fokuserar på att studera samband mellan en värdeminskning av goodwill 

och relevanta företagsekonomiska nyckeltal. Detta för att sedan analysera resultatet och 

göra en utvärdering kring huruvida intressenterna påverkar värdeminskningen av 

goodwill och företagens resultat. Detta används sedan som en grund till praktiska 

rekommendationer.  

1.4 Avgränsningar 
 

Studien har avgränsats till företag som är noterade på OMX Stockholm eftersom att ju 

större ett företag är desto fler intressenter har företaget. Utöver detta fanns det bara 

tillgång till redovisningsinformation från svenska registrerade företag på 

Stockholmsbörsen via databasen Retriever Business. Detta gav ytterligare incitament till 

att bara studera svenska företag på grund av tid och resurser. Det är förstås möjligt att 

studera exempelvis nordiska företag, eller fler, men detta skulle innebära att författarna 

skulle behöva göra tolkningar av andra länders redovisningskultur och ta upp detta för 

diskussion samt problematiken med olika valutor. Detta sammantaget generar en studie 

som kräver ännu mera tid än vad författarna hade att tillgå vilket resulterade i den valda 

avgränsningen.  
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1.5 Definitioner 
 

Återvinningsvärde - Det högsta värdet av det verkliga värdet eller nyttjandevärdet för 

tillgången enligt IAS 36 p. 18 (FAR akademi, 2016, s. 537). 

 

Nyttjandevärde – Nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden enligt IAS 36 p. 6 

(FAR akademi, 2016, s. 537) 

 

Verkligt värde – Försäljningspriset av en tillgång vid värderingstidpunkten enligt IAS 

36 p. 6  (FAR akademi, 2016, s. 537) 

 

EBIT – Resultat före finansiella poster. Resultatet från företagets direkta verksamhet 

(Hansson et al., 2006, s. 58–59).  

 

Skuldsättningsgrad – Förhållandet mellan totala skulder och eget kapital och beräknas 

genom att dividera skulder genom eget kapital (Hansson et al., 2006, s. 151). 

 

Utdelningsbart kapital – Fritt eget kapital. Det eget kapital som inte är bundet, alltså 

inte hänförs till aktiekapital, reservfond, uppskrivningsfond och obeskattade reserver 

som skulle tillförts koncernens eget kapital (Hansson et al., 2006, s. 49).  

 

Andel utdelningsbart kapital – Den procentuella andelen utdelningsbart kapital av 

totalt eget kapital. Den procentuella förändringen beräknas enligt matematisk metod och 

alltså divideras årets redovisade utdelningsbara kapital med årets totala redovisade eget 

kapital. 

 

Kassaflödesförändring – Den procentuella förändringen för kassaflödet för den 

löpande verksamheten. Procentuell förändring beräknas enligt matematisk metod och 

alltså divideras förändringen med summan året innan.  

 

Omsättningsförändring – Den procentuella förändringen av omsättningen. Procentuell 

förändring beräknas enligt matematisk metod och alltså divideras förändringen med 

summan året innan.  

 

Goodwillandel – Den procentuella andelen goodwill av totalt eget kapital. Den 

procentuella förändringen beräknas enligt matematisk metod och alltså divideras årets 

redovisade goodwill med årets totala redovisade eget kapital.  

 

Goodwillintensitet - Goodwillintensitet mäter känsligheten för en värdeminskning av 

goodwill (Carlin & Finch, 2009, s. 330). Detta innebär att ju högre värde på intensiteten, 

desto känsligare är företaget för en värdeminskning av goodwill. Goodwillintensiteten 

beräknas genom att dividera redovisad goodwill med EBIT (Carlin & Finch, 2009, s. 

330). 

 

Nedskrivningsandel – Den procentuella andelen nedskrivning av goodwill av total 

goodwill. Den procentuella andelen beräknas enligt matematisk metod och alltså 

divideras årets nedskrivning av goodwill med årets redovisade goodwill innan årets 

nedskrivning.  



6 

 

 

 

2 Studiens utgångspunkt 

 

I detta kapitel förklarar författarna vilken förförståelse de har inför denna studie 

samt val av metod. Vidare beskrivs studiens verklighetssyn, vetenskapssyn och 

forskningsansats. Till sist går författarna igenom litteratursökning, källkritik samt 

sanningskriterier där författarna även beskriver samhälleliga och etiska aspekter 

för denna studie. 

 

2.1 Förförståelse  
 

Båda författarna har en företagsekonomisk utbildning från Umeå Universitet med 

inriktning redovisning. I och med detta har författarna en viss kunskap kring hur man ska 

hantera bland annat goodwill. Från övriga kurser inom företagsekonomi har författarna 

förförståelse kring organisation och ledarskap som har betydelse när det kommer till 

företagens beslut och målsättning. En av författarna har jobbat med redovisning och haft 

en viss insikt som junior redovisningsekonom. Ingen av författarna har jobbat praktiskt 

med redovisningsprinciper tidigare men tidigare nämnd författare har varit i en 

omgivning där det diskuteras mycket kring det området. Detta gör att denne har fått en 

viss uppfattning av resonemanget som går inom branschen om än från endast en 

arbetsplats.  

 

Från författarnas utbildning har de erhållet en bra grund till att förstå och tolka siffror 

inom redovisning. Inom de företagsekonomiska kurserna har författarna studerat 

räkenskapsanalys vilket ger en förståelse kring företagens finansiella nyckeltal och hur 

dessa ska analyseras. Nyckeltalen har en påverkan på investeringsbeslut samt värderingen 

av företaget. Dessa investeringar påverkar alla i samhället på ett eller annat sätt. Vidare 

har redovisningskurser varit till stor hjälp i detta fall för att det har gett författarna 

kunskaper kring redovisningsregler angående företagens tillgångar och därmed också 

goodwill.  

2.2 Verklighetssyn 
 

Varje individ har sin egen syn på verkligheten och hur den utformas (Bryman & Bell, 

2015, s. 6). Detta innebär att det är viktigt att förtydliga sin synpunkt för att läsaren ska 

få en klar bild över studien.  

 

För att förstå verkligheten har författarna valt att resonera kring marknaden då det är 

resultatet av den omvärld som företaget skall vara en del av. Marknaden har sin naturliga 

väg som den tvingar företagen följa efter och för att passa in måste företaget följa 

marknadens rutiner. Effekterna från detta kan ses i enskilda företag. Författarna anser att 

företaget har sina rutiner att följa och att kulturen på företaget styr hur individerna agerar. 

Enligt problemformuleringen ”Är vinsten en faktor …” går det tydligt att se att studien 

söker ett definitivt svar på frågeställningen. Dessutom visar detta på att författarna inte 

ska påverka resultatet med egna tolkningar utan snarare analysera det faktiska resultatet. 

Synsättet går väl ihop med objektivism.  
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Objektivismen handlar om att verkligheten redan är fastställd utan att individen eller 

forskaren kan påverka den (Bryman & Bell, 2015, s. 32). Applicerar man detta på en 

organisation har den en hierarkisk struktur med tydliga regler från ledningen, alla vet vad 

man ska göra, och alla har sina rutiner att följa (Bryman & Bell, 2015, s. 32). När det 

kommer till kultur menar objektivismen att kulturen styr hur människan agerar. Detta 

innebär att den fungerar som ett rättesnöre för socialt beteende (Bryman & Bell, 2015, s. 

32). Collis & Hussey (2014, s. 47) menar att objektivism, som är det ontologiska synsättet 

inom positivismen, även innebär att alla ser på verkligheten på samma sätt.  

 

Det finns andra synsätt som däremot går åt det andra hållet. De antyder att man blir mer 

och mer utav en relativist som anser att det finns fler verkligheter än den som 

objektivismen ser och mäter (Guba, 1990, s.19-27). Detta går emot hur författarna ser på 

verkligheten och därmed kan studien inte identifiera sig med detta synsätt.  

2.3 Vetenskapssyn 
 

Det är viktigt att beskriva sin vetenskapssyn eftersom att det kan underlätta för läsaren att 

förstå studien och författarnas synvinkel (Hartman, 2007, s. 99).  

 

Studien vill hitta svar på frågeställningen genom att analysera data utifrån valda teorier 

och hitta samband. Detta snarare än att tolka studiens resultat för att sedan skapa en teori 

utifrån detta. Utöver detta vill författarna studera resultatet utan att låta egna erfarenheter 

påverka. Detta innebär att författarna anser att genom att testa studiens hypoteser går det 

att generera ny kunskap. Med detta finner studien en stark koppling till positivismen.  

 

Positivismen handlar om att människan måste kunna identifiera kunskap med egna 

sinnen, annars är det inte kunskap (Hartman, 2007, s. 104). Det handlar också om att 

identifiera mätbara samband när hypoteserna testas och att man använder teorier som 

grundpelare i studien (Hartman, 2007, s. 105). En annan studie menar att en positivistisk 

vetenskapssyn är att vara helt objektiv, att man varken kan eller ska påverka resultatet 

från studien med författarens egna värderingar (Guba, 1990, s. 20).  

  

Som i fallet med verklighetssynen finns det även här andra synsätt. Dessa synsätt är 

däremot motsatsen till positivism, som exempelvis kritisk teoretiker och konstruktivism 

(Guba, 1990, s. 23-27). Guba (1990, s. 23-27) menar att de två synsätten är mer baserade 

på subjektivitet när det kommer till vetenskapssyn vilket inte riktigt hör samman med 

författarnas åsikter. Guba (1990, s. 20-22) nämner också postpositivism, som är en 

mildare grad av positivism, men den går också mot det mer subjektiva hållet vilket inte 

är förenligt med studiens synsätt. 

2.4 Forskningsansats 
 

I denna studie vill författarna använda sig av existerande teorier för att testa hypoteser 

och hitta teoretiska kopplingar utifrån den insamlade empirin. Författarna har valt ut 

teorier och har utifrån dessa fört en diskussion för att utveckla hypoteser att testa. 

Resultaten från dessa test har analyserats för att kunna identifiera eventuella 

teorikopplingar. Detta bevisar att studien har använt sig utav en deduktiv 

forskningsansats.  
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En deduktiv ansats innebär att man väljer teorier som är relevanta för studien för att sedan 

utforma hypoteser som testas gentemot den data som samlats in (Bryman & Bell, 2015, 

s. 23). Man kan säga att den deduktiva ansatsen utgår från ett teoretiskt ramverk för att 

sedan testas empiriskt (Collis & Hussey, 2014, s. 7). För att besvara 

problemformuleringen utgick studien från teorier för att skapa hypoteser. Därefter 

prövades dessa empiriskt för att identifiera eventuella statistiska samband utifrån den 

redovisningsinformation som företagen har presenterat.  

 

Anledningen till varför den induktiva ansatsen inte är relevant, är för att den innebär att 

man använder sig av insamlad data för att skapa en teori angående varför studieobjektet 

agerat som det gjort (Bryman & Bell, 2015, s. 23). Detta är inte förenligt med hur 

författarna vill utforma studien vilket har gjort att denna ansats valdes bort.  

2.5 Metodval 
 

Utifrån studiens syfte att studera samband mellan en värdeminskning av goodwill och 

relevanta företagsekonomiska nyckeltal, visar författarna att de vill göra en studie där 

empirin grundar sig på granskad redovisningsinformation. Redovisningsinformationen 

har sedan analyseras på ett objektivt sätt. Då studien har en objektiv verklighetssyn, 

positivistisk vetenskapssyn och deduktiv metod innebär detta enligt ovanstående att den 

mest lämpliga metoden för denna studie är en kvantitativ metod. Det faktum att studien 

vill analysera årsredovisningar och utgå från en direkt data istället för att göra tolkningar, 

bevisar även det att en kvantitativ metod är det mest optimala valet för denna studie.  

 

Den kvantitativa metoden utgår från att samla in en mängd empirisk data och analysera 

denna (Bryman & Bell, 2015, s. 37). Bryman & Bell (2015, s. 37-38) förklarar att den 

kvantitativa metoden i regel innebär att hypoteser ska testas utifrån redan valda teorier. 

Vidare menar Bryman & Bell att kunskap ska ses som något som inte går att tolka utan 

ska kunna identifieras med sina sinnen. Författarna konstaterar också att verkligheten inte 

är något som går att påverka. Med andra ord innebär en kvantitativ metod i regel en 

deduktiv forskningsansats, objektiv verklighetssyn och positivistisk vetenskapssyn om 

man jämför med beskrivningarna i ovanstående kapitel 2.2, 2.3 och 2.4. Detta tyder också 

på att en kvantitativ metod är mest lämpad för denna studie.  

 

Varför inte den kvalitativa metoden är aktuell för denna studie är för att den utgår från att 

samla in data och sedan tolka denna för att förstå reaktionen bakom agerandet (Bryman 

& Bell, 2015, s. 38). Att studien inte är ute efter att förstå bakgrunden till varför företagen 

agerat som de gjort, utan snarare studera om vinsten är en faktor som styr intressenternas 

påverkan på nedskrivningen av goodwill, bevisar att en kvalitativ metod inte är att föredra 

i denna specifika studie.   

2.6 Val av teori 
 

För att åstadkomma en studie behövdes teorier för att kunna identifiera hypoteser som 

författarna utifrån empirin kunde testa. De teorier som framkom att passa denna studie 

var sådana som förklarar företagens beslut och risktagande då företaget befinner sig under 

press. De teorier som då blev aktuella är intressentteorin, beslutsteori med risk kopplat 

till aktieägarna, positiv redovisningsteori samt att studera relationen mellan goodwill och 

eget kapital. Genomgående har författarna valt teorier som har utvecklats i miljöer som 
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har varit applicerbara på en svensk miljö och därför blir mer hanterbara att utveckla 

resonemang ifrån. 

 

Intressentteorin är den teori som författarna utgår ifrån i denna studie för att besvara 

problemformuleringen ”Är vinsten en faktor som styr intressenternas sammantagna 

påverkan på företagens beslut gällande nedskrivning av goodwill?”. Denna teori är 

utvecklad i USA och har därmed en västerländsk bakgrund. Teorin är även mycket citerad 

i andra västerländska studier. Teorin kan ses ur ett kapitalistiskt synsätt där företag anses 

bildas för att generera vinst. De andra vetenskapliga artiklarna studien har använt när det 

kommer till intressentteorin är också ur ett amerikanskt perspektiv. Det råder 

marknadsekonomi där denna teori är etablerad och därför anser författarna att den även 

passar denna studie på svenska företag eftersom Sverige också har en marknadsstyrd 

ekonomi.   

 

Teorierna som studien har använt sig av gällande aktieägarna och beslutsteori är även 

dessa ur ett västerländskt perspektiv. Däremot från lite olika synsätt då författarna utgått 

både från svenska och amerikanska studier samt en australiensk studie. Beslutsteorin är 

dock en mycket etablerad teori och hanterar hur människan fungerar som ras när det 

kommer till beslut varav ursprung inte har någon direkt påverkan.   

 

Positiv redovisningsteori bygger på sambandet mellan skuldsättning och 

redovisningsmetod. Teorin är grundad utifrån ett amerikanskt perspektiv och det är även 

resterade artiklar som använts för att bygga denna studie förutom en svensk artikel. 

Författarna tror att det är viktigt att komplettera med ett svenskt synsätt när de ska studera 

redovisning eftersom en viss skillnad bör finnas mellan olika länders bedömningar av 

IFRS. Författarna kan inte heller se att det ska ha någon betydelse för skuldsättningen när 

det gäller ursprung. Att ta ett lån innebär samma typ av risk och beslut oavsett vilket land 

företaget agerar i, förutom att själva risken kanske blir högre eller mindre. Majoriteten av 

företagen agerar också i en internationell miljö vilket även det innebär att företagen ska 

löpa samma risk.  

 

Till sist använder studien sig utav relationen mellan goodwill och eget kapital för att se 

intressenternas påverkan på nedskrivning av goodwill. Alla studier som använts till denna 

teori har ett kapitalistiskt synsätt. Däremot är inte alla studier ur ett västerländskt 

perspektiv. Två studier har gjorts på östasiatiska universitet men de har studerat 

västerländska bolag och fenomen och blir därför även applicerbara i ett svenskt 

perspektiv.  

 

Författarna hade även agentteorin i åtanke men denna beskriver mer hur 

företagsledningen kan agera. Dock tyckte författarna inte att den passade in i studien då 

den ser på företaget som en helhet och inte bara ser till ledningen.  

2.7 Litteratursökning 
 

För att hitta lämpliga källor för denna studie användes främst Google Scholar, Business 

Source Premier (EBESCO) och Umeå universitetsbibliotekets egna sökfunktion. Även 

sökmotorn Google användes för att identifiera hemsidor för aktuella företag bland annat. 

Alltså användes Google endast som en början till att hitta fackgranskad litteratur. Utöver 

artiklar användes även kurslitteratur från tidigare kurser inom företagsekonomi samt 

böcker som lånats från Umeå Universitetsbibliotek. Dessa hittades genom en bokhylla 
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märkt företagsekonomi samt organisation. Författarna kunde identifiera teorier via 

exempelvis Google men letade sedan upp en fackgranskad källa som använde sig av den 

teorin, eller rent utav originalkällan om det var möjligt. Sist men inte minst använde 

studien sig utav de utvalda företagens årsredovisningar för att få den informationen som 

behövdes för denna studie.   

 

Utöver detta har författarna även använt sig av den litteratur de sökt och använt sig av 

deras källor för att identifiera originalkällor samt annan relevant forskning. För varje källa 

har författarna också kontrollerat om det är en vetenskaplig källa genom att se säkerställa 

att den är fackligt granskad, så kallad Peer reviewed. Anledningen till det höga antalet 

sökträffar vid sökning av källor är att teorierna varit mycket citerade. Utifrån detta har då 

den mest citerade källan valts. Det har även förekommit att ingen källa tagits från sökordet 

utan författarna har istället omformulerat sig för att få mindre träffar eller andra träffar. 

Den sista sökningen för varje område är där källan har tagits ifrån. Nedan i tabell 1 

återfinns en sammanställning som beskriver litteratursökningen.  
 

Tabell 1. Litteratursökning. 

Sökord Träffar  Kombinerat 

med sökord 

Träffar Kombinerat 

med sökord 

Träffar 

theory risk aversion  - - - - 

Business economics risk 

aversion 

56 845  theories 29 027  - - 

Företagsekonomi 

riskbeteende 

4 - - - - 

Positiv redovisning 39 300 - - - - 

Positive accounting 

theory 

637 000 - - - - 

Watts och Zimmermans 19 000 - - - - 

Intressentteorin 

redovisning 

867 - - - - 

Stakeholder theory 580 000 implementation 76 247 business 61 375 

Stakeholder model 144 112 definition 82 173 - - 

Maximera vinst 1 företag beteende 1 - - 

Företagens 

vinstmaximering 

2 - - - - 

increase profit theory 537 414 

 

companies 257 784  

 

- - 

Maximum profit theory 257 784  

 

- - - - 

Profitability theory 179 728  

 

- - - - 

Behaviour profitability 

companies 

138 907  

 

- - - - 

Stockholder wealth 15 801  Maximization 3374  - - 

2.8 Källkritik 
 

Att vara källkritisk är en viktig del av en studie. Brister litteraturen i autenticitet innebär 

detta att det inte finns någon grund till argumenten i den egna studien (Wallén, 1996, s. 

85). Man vill alltså säkerställa att informationen som läggs fram är korrekt och inte har 
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manipulerats på något sätt (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 219). Alvesson & Sjöberg 

(2008, s. 221-226) menar på att det finns fyra olika sätt att kontrollera sina källor och 

dessa är kvarlevor och berättande källor, äkthet, tendens och till sist avstånd och 

beroende.  

 

Kvarlevor och berättande källor innebär att man måste kontrollera om källan är en 

kvarleva eller en berättande källa. Detta eftersom en kvarleva har en större betydelse än 

berättande källor (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 221-222). Alvesson & Sköldberg 

(2008, s.221) menar att en kvarleva är något som inte har kunnat förvrängas utan visar på 

en direkt effekt av en händelse. Vidare menar författarna att en berättande källa istället 

återberättar något som hänt, vilket kan leda till förvrängning av situationen. Denna studie 

har först och främst använt sig utav företagens redovisningsinformation. Denna räknas då 

som granskad sekundärdata då den granskats av revisorer och bolagsverket. Eftersom 

detta är ren data som redovisas av företagen kan detta räknas som en kvarleva. Detta 

eftersom informationen inte kan förvrängas utan att det är de faktiska siffrorna. Utöver 

detta har studien använt sig av andra studier som källor, här uppstår dock problem och 

det är svårt att göra en distinktion mellan kvarleva och berättande källa angående dessa. 

Detta anser författarna inte påverkar denna studie eftersom det fortfarande är relevanta, 

etablerade och erkända teorier.   

 

Gällande äkthet innebär denna punkt att kontrollera hur pass trovärdig källan är och om 

den går att använda som källa (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 223). I denna studie har 

författarna försökt uppfylla detta genom att först och främst se till att litteraturen är 

fackligt granskad vilket innebär att flera inom det området har granskat litteraturen och 

godkänt den. Vid användning av Google Scholar har författarna också kontrollerat via 

exempelvis Umeå Universitetsbiblioteks hemsida om källorna har en vetenskaplig nivå. 

Gällande redovisningsinformation har studien använt sig av erkända databaser via Umeå 

Universitetsbibliotek samt företagens egna årsredovisningar.  

 

Med tendens innebär det att vara kritisk till källans vinkling av information. Alltså att se 

till att källan inte har någon vinkling eller åsikt som gör informationen missvisande för 

den egna studien (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 224). Som tidigare nämnt är teorierna 

etablerade, erkända och relevanta för denna studie. Teorierna är en del av det 

företagsekonomiska forskningsområdet vilket gör att dess resonemang passar in i denna 

studie. 

 

Studien skall även resonera kring dess avstånd och beroende. I denna punkt är det viktigt 

att kontrollera när det källan skriver om har inträffat. Det är ett bevisat faktum att ju längre 

tid som har gått från det du försöker minnas desto svårare är det att minnas (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 226). Detta går också applicera på hur involverad källan varit i 

händelsen. Om individen var direkt involverad eller studerande hen händelsen på avstånd 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226). En observation av en händelse ger sällan samma 

mängd information som att faktiskt vara delaktig i händelsen (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 226). Det har också betydelse vart i informationsledet som källan står, alltså om 

denne har haft flera personer innan sig som återgett informationen eller om denne har 

använt egna källor som varit direkt involverade i händelsen (Alvesson & Sköldberg, 2008, 

s. 226). Studiens källor, som då består mest av artiklar, böcker och studier, är alla skrivna 

med nära koppling till det författarna söker efter för denna studie. Källornas teorier har i 

stort sett tagits utifrån andra forskare. Däremot är det välkända teorier vilket gör att om 

en och samma teori jämförs mellan olika källor blir resultatet ändå detsamma. I övrigt har 
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det varit källornas egna slutsatser som denna studie utgått ifrån, vilket gör att dessa källor 

upplevs relevanta. Litteraturen författarna tagit del av angående vetenskaplig metod är 

mycket omfattande, men som alla skildrar sin egna tanke kring de olika synsätten. I regel 

handlar det om samma förklaring kring varje synsätt men att man valt att bortse från vissa 

synsätt på grund av tidsbrist eller liknande. Med detta i åtanke har denna studie vänt sig 

till flera källor för att beskriva studiens synsätt och därmed erhålla en bra källa till studiens 

argument trots visst beroende av enskilda källor. När det kommer till denna punkt i 

källkritiken bör det tilläggas att studien använder sig utav ett antal äldre artiklar. De 

utvalda artiklarna utgår dock utifrån originalteorin och det kan därför innebära att artikeln 

är äldre.  

2.9 Sanningskriterier 
 

För studiens äkthet bör man redogöra för hur studien uppfyller olika sanningskriterier. Då 

författarna utifrån kapitel 2.4 förklarar att studien utgår från en kvantitativ metod för att 

besvara problemformuleringen ”Är vinsten en faktor som styr intressenternas påverkan 

på företagens beslut vid nedskrivning av goodwill?”, samt att studien ämnar att mäta 

verkligheten så bra som möjligt, utgår författarna från sanningskriterierna validitet, 

reliabilitet och replikerbarhet enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 161–162). Författarna 

kommer även i kapitel 2.9.4 behandla de samhälleliga och etiska aspekterna av denna 

studie.  

2.9.1 Validitet 

 

Johansson-Lindfors (1993, s. 161–162) menar att begreppsvaliditet och reliabilitet hänger 

ihop med den totala validiteten. Bryman & Bell (2015, s. 50-51) menar vidare att det är 

möjligt att dela upp den totala validiteten i fyra delar vilka är begreppsvaliditet, intern 

validitet, extern validitet och ekologisk validitet. 

 

Begreppsvaliditet handlar om kopplingen mellan teorin och den variabel som ska mätas. 

Med andra ord ska forskaren fråga sig om studien verkligen mäter det som den är tänkt 

att mäta (Bryman & Bell, 2015, s. 50). I denna studie vill författarna studera intressenters 

påverkan på företagens beslut angående värdeminskning av goodwill. Då författarna 

studerar årsredovisningar angående om det har skett en nedskrivning eller inte får studien 

en pålitlig information angående detta. De teorier som har valts för denna studie, som 

nämnts tidigare i kapitel 2.6, är relevanta för att studera om det finns samband mellan 

nedskrivning av goodwill och skuldsättning, goodwillandel, tillgångar, goodwillintensitet 

och andel utdelningsbart kapital. Begreppsvaliditeten bör därför inte anses vara bristande.  

 

Intern validitet innebär att man måste bekräfta det samband man studerar mellan 

variablerna. Det vill säga att forskaren ska bekräfta att det faktiskt är den ena variabeln 

som står för förändringen av den andra och att det inte är något dolt som påverkat 

resultatet (Bryman & Bell, 2015, s. 50–51). I detta fall avser studien att mäta 

värdeminskning av goodwill. En nedskrivning är en direkt värdeminskning av företagets 

redovisade goodwill, vidare är goodwillintensitet ett värde som mäter andelen goodwill i 

förhållande till rörelseresultatet vilket också visar på en värdeförändring av goodwill. 

Ökar goodwillintensiteten innebär det att goodwill har ökat eller att resultatet har minskat. 

Med detta anser författarna att studien har mätt det författarna har avsett att mäta.  
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Extern validitet hör ihop med resultatet från datainsamlingen och det urval som utförs 

(Bryman & Bell, 2015, s. 64). Man kan säga att det urval som utförs ska vara 

representativt för studien, att det ska vara relevant (Bryman & Bell, 2015, s. 64). I denna 

studie vill författarna studera de svenska företag som följer IFRS. Eftersom endast 

börsnoterade företag behöver följa IFRS blev det per automatik att författarna vände sig 

till Stockholmsbörsen och de tre listorna small, mid- och large cap. Med metoden kan 

författarna dessutom lätt arbeta med ett stort antal företag, vilket har lett till att de tittat 

på alla företag som följer IFRS och som har redovisat goodwill i sina årsredovisningar 

inom de tre listorna. Detta tyder på att studien får ett bra urval och kan få ett representativt 

urval eftersom författarna inte bortser från någon bransch.  

 

Ekologisk validitet handlar om hur pass studiens resultat går att hänföra till människors 

vardagliga liv (Bryman & Bell, 2015, s. 51). Det vill säga att resultatet kan empiriskt vara 

accepterad, men att den information som tagits fram trots allt är väldigt långt från 

individens verklighet, eller vardag, att den inte är relevant på grund av detta. Denna studie 

är dock väldigt relevant för företag och hur de ser på intressenternas påverkan, samtidigt 

som exempelvis även aktieägare har användning av studiens resultat. Företagen kan 

använda sig av denna studie för att få inblick i om intressenterna påverkar besluten och 

kan ha detta i beaktning när besluten väl ska tas. Intressenterna i sin tur har nytta av denna 

information för att se hur företagen hade kunnat agera och få en ökad förståelse för den 

redovisning som företagen visar upp varje år. Det faktum att privatpersoner, som då 

exempelvis aktieägare, har användning av studiens resultat visar på att studien inte brister 

i den ekologiska validiteten.  

2.9.2 Reliabilitet 

 

Reliabilitet innebär i princip att resultatet från studien går att upprepa (Bryman & Bell, 

2015, s. 49). Detta betyder att mätningarna som görs i studien är tillräckligt genomtänkta 

och stabila för att ge ett jämlikt resultat oavsett hur många gånger hypoteserna testas. För 

att få en ökad reliabilitet i denna studie har författarna valt att noga gå igenom redovisade 

data och har gjort en extra kontroll på vissa företag för att se att informationen inte är 

felaktig. Med detta kan vi säga att den data som är insamlad är korrekt eftersom den 

kommer från företagens årsredovisningar som är officiella handlingar och har 

kontrollerats av revisorer. Detta ger därför en högre trovärdighet på informationen vilket 

ger ett resultat som går att upprepa.   

2.9.3 Replikerbarhet 

 

Replikerbarhet innebär att beskriva studiens process så öppet som möjligt vilket gör att 

studien blir lätt att upprepa (Bryman & Bell, 2015, s. 50). I denna studie har författarna 

varit noga med att vara tydlig kring tillvägagångssättet under hela processen för att inte 

bara öka dess replikerbarhet utan även validiteteten och reliabiliteten. Författarna har 

redogjort för alla val angående metod och urval. Även vetenskaps- och verklighetssyn 

förklaras, samt val av analysmetod och tillvägagångssätt för datainsamlingen.   

2.9.4 Samhälleliga och etiska aspekter 

 

I en humanistisk samhällsvetenskaplig forskning utgår man i regel utifrån 

vetenskapsrådets fyra krav och dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och hantering av personuppgifter 
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(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Det är oftast dessa krav som nämns när man läser andra 

studier, men då dessa snarare är lämpliga för en enkätstudie eller intervjustudie med 

respondenter att ta hänsyn till bortser författarna från dessa krav. Istället ser författarna 

närmare på forskaretik, eller intern forskningsetik, som snarare sätter krav på hur forskare 

beter sig och hur de använder sig av informationen de erhåller. Kortfattat utgår den interna 

forskningsetiken från åtta grundpunkter och dessa lyder som följer:  

 

”1. Du skall tala sanning om din forskning  

2. Du skall öppet redovisa metoder och resultat  

3. Du skall öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar  

4. Du skall medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier  

5. Du skall inte stjäla forskningsresultat från andra (t ex från yngre medarbetare)  

6. Du skall hålla god ordning i din forskning (bl a genom dokumentation och arkivering)  

7. Du skall inte bedriva din forskning på sådant sätt att andra människor kommer till 

skada (t ex försökspersoner)  

8. Du skall vara rättvis i din bedömning av andras forskning” 

 

Citerat från Gustafsson, et al. (2005, s. 8–9). 

 

Denna studie utgår från dessa punkter för att visa på en etisk studie som inte påverkar 

läsare eller andra forskare negativt. För att få en så ärlig studie som möjligt har författarna, 

om den litteratur de läst har refererat till annan litteratur, utgått från originalkällan för att 

få en så korrekt källa som möjligt. Detta gäller då speciellt vid litteratursökningen till 

studiens valda teorier. Samtidigt har författarna beskrivit situationen kring bortfall vid 

datainsamlingen, vad detta kan bero på, hur detta påverkar denna studie och hur 

författarna kan göra för att det inte ska påverka studien. Detta för att identifiera och 

redovisa eventuella felaktigheter vid datainsamlingen som hade kunnat förbättras i en 

framtida studie. Ytterligare lägger studien fokus på att visa ett tydligt resonemang 

angående den valda metoden samt att vara ärlig med de resultat som kommer fram i 

empirin. Att författarna diskuterat eventuella felaktigheter med den valda metoden, alltså 

metodkritik, är också en väsentlig del i att vara ärlig med studien. Detta visar också att 

författarna är öppna för att diskutera de val de har gjort och hur det har påverkat studien. 

Det har krävts noggrannhet med källhänvisningar för att visa vart författarna har fått 

informationen ifrån. Detta för att ge erkännande till de andra forskarna som gjort ett stort 

arbete med att ta fram den informationen som har varit till användning för denna studie. 

När det kommer till andras forskning har studien inte lagt ner någon mening i de andra 

författarnas åsikter utan utgått från data som framkommit i datainsamlingen. Trots detta 

har studien inte brustit i källkritiken utan det har snarare handlat om att identifiera åsikter 

och lägga fram dessa, men att författarna själva hållit sig objektiva. I kapitel 2.1 till 2.5 

diskuteras studiens utgångspunkter där författarnas synsätt redogjorts för. Författarna har 

också fört en diskussion kring förförståelse. Detta redogör för författarnas öppenhet och 

transparens och skall medföra att studien har arbetat för att uppfylla de åtta kraven.  

 

När det kommer till samhälleliga aspekter är faktum att samhället idag är väldigt 

marknadsstyrt. Detta medför att det är absolut nödvändigt att ha koll på sina beslut som 

företag. Detta inkluderar att veta vad som påverkar besluten för att ha en chans att hantera 

detta. Att företagen ger en korrekt och ärlig information har stor betydelse för alla som 

påverkas av företagets beteende. Det faktum att pensionen styrs av finansmarknaden, 

samt exempelvis alla som pensionssparar på egen hand men inte är direkt insatta i hur 

uppköp fungerar, tyder på att finansmarknaden har en stor betydelse för allmänheten. 
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Skulle därför ett stort bolag missköta sig och få problem skulle detta alltså ha stor 

påverkan på samhället i stort. Dessutom har det en stor påverkan under kriser då staten 

går in med pengar för att stötta företagen. Därför är det väldigt viktigt för investerarna att 

det finns tydlig information och att det först och främst är rätt information, för att ta ett 

bra beslut angående investeringen. Det är inte bra om en investerare skulle investera i ett 

företag som sedan visar sig har använt sig av tveksamma metoder i redovisningen. Detta 

eftersom att det gör investeraren tappar pengar eftersom företaget som granskats kommer 

få stora problem. Med andra ord är denna studie en hjälp för kommunikationen mellan 

investerare, intressenter, och företaget.  

  

3 Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel beskriver författarna de valda teorierna. Utifrån dessa bildar 

författarna hypoteser och detta tillsammans mynnar ut i en sammanfattande 

teorimodell.  

 

3.1 Teorimodell 
 

Utifrån frågeställningen fann författarna nedanstående teorier som intressanta och som en 

bra grund för att skapa hypoteser och sedan kunna besvara problemformuleringen ” Är 

vinsten en faktor som styr intressenternas påverkan på företagens beslut vid nedskrivning 

av goodwill?”. Nedan är figur 2 som kopplar samman frågeställningen och teorierna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Överblicksmodell över valda teorier 

 

De tre nedersta teoridelarna är delar av redovisningen och är utvalda eftersom författarna 

ser en möjlighet att dessa kan påverka företaget.  
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3.2 Intressentteorin 
 

Intressentteorin som koncept är att utveckla synen för hur företag ser på sin omgivning 

och vilka problem en ledning kan ha med att uppfylla olika krav (Freeman & Reed, 1983, 

s.88). Företag agerar efter att tillfredsställa aktieägare genom exempelvis aktiepris, vinst 

per aktie eller andra finansiella instrument (Freeman & Reed, 1983, s.88). Vidare finns 

det två generella tolkningar ur intressentteorin. 

 

Den breda tolkningen av intressentteorin innebär att det är en grupp eller individ som kan 

påverka prestationen för organisationen eller är en grupp eller individ som kan bli 

påverkade av organisationen beslut (Freeman & Reed, 1983, s.91). Detta kan vara 

allmänheten, protestgrupper, statliga organisationer, handelsorganisationer, 

konkurrenter, fack samt anställda, kunder, aktieägare och övriga intressenter (Freeman & 

Reed, 1983, s.91). Detta visas i figur 3 nedan. 

 

 
  
Figur 3. Contrasting Models of the Corporation: The Stakeholders Model 

Källa: (Donaldson & Preston, 1995, s.69) 
 

Även Fassin (2009, s. 114) tydliggör att intressentteorin handlar om hur företaget 

påverkar andra och hur dem påverkar företaget.  
 

Med den påverkan som intressenterna har på organisationen har det en betydelse för 

företagens beslut angående investeringar som exempelvis rörelseförvärv och därav även 

goodwill. Dock menar Cornell & Shapiro (1987, s. 13) att det uppstår problem mellan 

företagsledning och aktieägare, som inte investerat, om ledningen lovordar sin leveranstid 

och produktförbättring bland annat. Cornell & Shapiro förklarar att detta är på grund av 

att om dessa löften inte skulle uppfyllas är det företagets ekonomiska situation som styr 

vad aktieägarna vill ha för ersättning för detta.  
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Det smala perspektivet av intressentteorin är den identifierbara gruppen eller individen 

som organisationen är beroende av för dess överlevnad. Det kan vara anställda, kunder, 

leverantörer samt investerare (Freeman & Reed, 1983, s.91). I detta fall skulle det vara 

ett företag som prövas för att se hur de kan hålla företagets tillgångar så höga som möjligt 

även om det skulle finnas ett behov som kräver att tillgångarna behöver värderas lägre. 

Då är goodwill, som är en tillgång som bedöms varje år, ett bra mått för att testa det smala 

perspektivet. Nedan presenteras figur 4 som visar det smala perspektivet.  

 

 
 

Figur 4. Contrasting Models of the Corporation: Input-Output Model 

Källa: (Donaldson & Preston, 1995, s.68) 

 

Ofta är företagen villiga att se anställda, leverantörer och kunders påverkan på 

organisationen men många förbiser motståndsgrupper (Freeman & Reed, 1983, s.91-92). 

Freeman & Reed (1983, s. 91-92) menar att ur ett strategiskt företagsperspektiv måste 

däremot företagen förstå det breda synsättet då strategier skall inkludera grupper som kan 

påverka eller påverkas av firmans objektiv. Vidare har Freeman & Reed ur detta utarbetat 

en riktlinje för hanteringen av intressenter som innefattar följande fyra delar:  

 

• Generalisera tillvägagångsättet för marknadsföring: förstå behoven av varje 

intressent i liknande stil som görs för att förstå kundbehoven.  

• Etablera en förhandlingsprocess: förstå den politiska naturen av intressenterna 

och applicera koncept och teknik ur ett politiskt perspektiv. Det kan vara genom 

koalitionsanalys, konflikthantering samt användningen av ensidig leverans.  

• Etablera ett filosofiskt beslut som är orienterat emot att se initiativet snarare än 

en reaktion av en händelse.  

• Allokera organisationens resurser baserat på den grad av relevans av 

omgivningens intresse.  

 

Arbetar företaget med en förhandlingsprocess innebär det att företaget hela tiden arbetar 

med sin konflikthantering, vilket antas ökar chansen för företaget att undvika dålig 

publicitet. Angående dålig publicitet har större företag fler intressenter, vilket skulle 

innebära att dålig publicitet har större påverkan på ett sådant företag. Det faktum att ta ett 

filosofiskt beslut, att se anledningen till händelsen snarare än effekten av en händelse, går 

också att koppla till företagets publicitet och hur de ska ta sina beslut för att minska risken 
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för dålig publicitet. Vidare om företaget ska anpassa sina resurser, däribland tillgångar 

och goodwill, utefter intressenterna tyder detta på att intressenterna har en påverkan på 

hanteringen av goodwill. Angående intressenternas intresse av företagen vill de att 

företaget ska gå så bra och stabilt som möjligt, ett sätt att göra detta är att öka försäljningen 

och därmed vinsten. För att göra detta är det viktigt att ha en fungerande marknadsföring 

som även går att utläsa från riktlinjerna ovan.  

 

Nedan är fyra olika teser som utvecklats av Donaldson & Preston (1995) utifrån 

intressentteorin. Detta för att förklara  teorin och klargöra frågetecken som de anser finns 

på grund av att många olika författare givit olika förklaringar och att teorin även blivit 

kritiserad (Donaldson & Preston, 1995, s. 66).  

 

Tes ett utgår ifrån att intressentteorin beskriver vad ett företag är, samt ger en 

sammanställning av medintressenter och konkurrerande intressenter som har ett indirekt 

värde (Donaldson & Preston, 1995, s.66). Teorin kan däremot testas för sin pricksäkerhet 

då det inte är säkert att observatörer och deltagare ser företaget på det sätt som teorin 

menar (Donaldson & Preston, 1995, s.66). Modellen bör ses som ett ramverk för att testa 

empiriska påståenden som är relevanta till intressentteorin (Donaldson & Preston, 1995, 

s.66). Det faktum att intressentteorin är beskrivande är något som tagits i beaktning i 

denna studie. I och med detta används flera teorier för att styrka framförda argument. 

 

Andra tesen menar att intressentteorin utgår ifrån en instrumentell bas för att testa 

sammankopplingen mellan hanteringen av intressenter samt utförandet av olika 

företagsrelaterade mål (Donaldson & Preston, 1995, s. 67). Fokuset i teorin ligger på att 

poängtera att företag som hanterar intressenter ordentligt kommer visa ett succéartat 

resultat i traditionella termer som exempelvis vinstmål, stabilitet och tillväxt (Donaldson 

& Preston, 1995, s. 67). Här finns en koppling till företagets vinst och därmed aktieägarna. 

Sköter företagen sin hantering av intressenterna leder det till en högre vinst och därmed 

en högre utdelning till aktieägarna. Detta är det möjligt att koppla till exempelvis 

aktieägarnas press på företagen som intressenter av företagets vinst.  

 

Tes tre menar på att intressentteorin är normativ och det innebär två antaganden 

(Donaldson & Preston, 1995, s.67). Först att intressenter förklaras som enskilda, eller en 

grupp, individer som har ett faktiskt intresse i företagets produktion eller tillgångar 

(Donaldson & Preston, 1995, s.67). Vidare är dessa identifierade genom deras intresse i 

företaget, oavsett om företaget har något motsvarande intresse av dem (Donaldson & 

Preston, 1995, s.67). Det andra antagandet är att alla intressenter har ett eget värde 

(Donaldson & Preston, 1995, s.67). Därför bör varje grupp av intressenter övervägas 

separat och inte för deras förmåga att tillgodose en annan grupps intressen, exempelvis 

att öka värdet för aktieägarna (Donaldson & Preston, 1995, s.67). Däremot menar Fassin 

(2009, s. 121) att det är möjligt att dela upp intressenterna i tre grupper vilka är de som är 

riktigt involverade i företaget, de som sätter press på företaget och de som styr företaget 

men som egentligen inte har något intresse i det specifika företaget. Fassin definierar de 

involverade intressenterna som dem som har ett faktiskt, genuint, intresse i det specifika 

företaget. Fassin utgår också från att de som sätter press på företaget är exempelvis 

fackförbund som skyddar de anställda och till sist räknas exempelvis revisorer eller 

analytiker som de som styr företaget utan genuint intresse  

 

Ett genuint intresse i ett företag kan tolkas som att ha ett långsiktigt intresse i företaget. 

Har någon ett sådant intresse i ett företag är det möjligt att detta innebär att företagen har 
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en större press på sig att allting sköts rätt och riktigt. Ordentliga rutiner skulle visa på en 

stabilitet som kan tänkas vara attraktivt för genuina intressenter som har ett direkt intresse 

i det specifika företaget. Exempelvis är staten kanske inte intresserad av ett enskilt företag 

utan mer om näringslivet i allmänhet, vilket ger en intressent som kanske snarare är en 

styrande intressent som ovanstående tes påpekar. Företag som påverkar många människor 

kan anses ha större press på sig att sköta sig, ett mindre företag kanske går att ersätta 

medan ett större företag kanske är så pass stort att det blir en stor effekt på samhället om 

detta företag inte längre skulle existera.  

 

Fjärde tesen är att intressentteorin utgår från ledningen (Donaldson & Preston, 1995, 

s.67). Donaldson & Preston (1995, s. 67) utgår från att intressentteorin rekommenderar 

attityder och strukturer som sammantaget visar på hur företagen ska hantera sina 

intressenter. Författarna menar också att detta kräver att företagen tar hänsyn till alla 

aktuella intressenters intressen samtidigt när det kommer till att etablera en 

företagsstruktur och dess principer, men även vid beslutsfattande för varje enskilt fall. 

Detta gäller alla som är involverade i exempelvis interna policys, aktieägare och staten 

inom företaget (Donaldson & Preston, 1995, s.67). Har företaget en tydligare struktur när 

det kommer till hanteringen av intressenter antas det vara lättare att förstå företagens 

beslut. Därmed skulle det också bli lättare att veta hur företaget kommer reagera vid olika 

händelser vilket visar på ett mer stabilt företag. Intressentteorin kan med sin 

rekommenderade struktur leda till att företagen tar mer välinformerade beslut, vilket i sin 

tur ger en trygghet till intressenterna som kan se att företagen är säkra i sina beslut. 

 

Eftersom intressentteorin är beskrivande, som kan utläsas ur den första av ovanstående 

teser, innebär detta att denna studie använt sig utav andra teorier för att stödja vissa delar 

av intressentteorin. Studien har alltså använt sig av intressentteorin som bas för 

hypotesutvecklingen men att de följande teorierna har använts för att utveckla mer 

grundliga hypoteser. 

3.3 Aktieägarna och beslutsteori 
 

Enligt Laux (2010, s. 15) vill vetenskapen poängtera att de som är ekonomiskt ansvariga 

på företagen har som underliggande mål att maximera aktieägarnas förmögenhet. Den 

ekonomiansvarige ska då fatta beslut som på lång sikt påverkar aktieägarnas förmögenhet 

positivt (Laux, 2010, s. 16). När det kommer till investerare tar de inte gärna några risker 

utan kompensation. Detta innebär att om risken är hög för en viss investering kommer 

investerarna kräva en högre avkastning (Laux, 2010, s. 16). Utifrån detta menar Laux 

(2010, s. 16) att företaget måste, som en del av att maximera aktieägarnas förmögenhet, 

ge aktieägarna den maximala avkastning som är möjlig gentemot storleken på risken. 

Laux ger alternativet att om företaget har en viss avkastning kan ledningen se till att 

minska risken så att effekten för investerarna blir densamma. I slutändan måste den 

ekonomiansvarige göra två beslut, dels hur tillgångarna ska fördelas och dels hur kapitalet 

ska struktureras (Laux, 2010, s. 17). Angående fördelningen av tillgångarna måste 

företaget bland annat ta beslut om hur mycket likvida medel, varulager och materiella 

anläggningstillgångar som behövs och hur mycket som måste köpas in (Laux, 2010, s.17). 

Vidare ska alla tillgångar tillsammans, med rätt blandning, ge den högsta avkastningen 

för en given risknivå (Laux, 2010, s. 17). Gällande kapitalstruktureringen måste den 

ansvarige besluta i frågor om finansiering, det vill säga vilken typ av finansiering och hur 

mycket (Laux, 2010, s.10). Men det måste även tas ett beslut om vilken strategi man ska 

använda när det kommer till leverantörsskulder, storlek på eget kapital och till sist hur 
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man vill göra med företagets utdelning (Laux, 2010, s.10). Dessa beslut angående bland 

annat utdelningen, är en del av intressenternas påtryckning på företagen och utdelningen 

sker från det utdelningsbara kapitalet. Vidare redovisar koncernen goodwill som 

immateriell tillgång vilket innebär att goodwill hör till beslutet angående hur tillgångarna 

ska fördelas.  

 

För att ta dessa beslut kan man hänvisa till en grundläggande beslutsprocess som en 

individ går genom när denne ställs inför ett beslut. Denna process består först av 

insamling, sedan omvandling och till sist agerande (Delmar, 1993, s. 12). Delmar (1993, 

s. 12-13) menar att individen måste göra ett urval av den tillgängliga informationen för 

att behandla denna. Delmar konstaterar sedan att individen måste använda urvalet som 

beslutsmaterial där erfarenhet och andra mentala hjälpmedel påverkar vilken information 

som används. Vidare menar författaren att man måste fatta ett beslut utifrån 

informationen, som kan vara ofullständig och svår att tolka, vilket gör att denne måste 

omvandla informationen till något som är hanterbart. Mentala erfarenheter hjälper då till 

genom att fylla i information där det saknas eller genom att förenkla den. Slutligen 

konstaterar Delmar att det beslut som tas leder till ett agerande, var sig det är passivt eller 

aktivt agerande. Detta agerande anses, enligt den klassiska beslutsmodellen, vara det som 

maximerar beslutfattarens nytta (Rapp, 1992, s. 13). Med detta i åtanke förklarar det 

företagens beslut angående vinstfördelning och detta bevisar ytterligare att intressenterna 

har en påverkan på företagens beslut.  

 

Delmar (1993, s. 10) menar att det inom beslutsteorin görs en särskiljning mellan beslut 

under risk och beslut under osäkerhet och detta konstaterar även Rapp (1992, s. 13). 

Vidare menar (Delmar, 1993, s. 10) att om individer tar ett beslut under risk innebär detta 

att denne vet sannolikheten av att ett visst utfall ska ske, men accepterar att det finns en 

risk att utfallet inte blir det önskvärda. Delmar konstaterar också att ett beslut under 

osäkerhet innebär att man inte har nog med information, eller att det finns ett flertal 

möjliga utfall och man inte vet sannolikheten för varje enskilt utfall. Författaren utgår 

också från det faktum att ta ett beslut under osäkerhet även innebär en påverkan på första 

steget, insamling, eftersom det innebär att individen inte har tillräckligt med kunskap för 

att förlita sig på att denne kan ta ett riktigt beslut. Delmar tydliggör att detta bland annat 

resulterar i ökad stress som då kan påverka insamlingen och omvandlingen negativt. Detta 

påverkar därmed hur säkert beslutet blir, om man inte kan väga upp för den negativa 

påverkan som stressen ger genom exempelvis kunskap, sociala kontakter eller liknande 

(Delmar, 1993, s. 22). Sedan är det hela också beroende på hur situationen upplevs av 

individen från början (Delmar, 1993, s. 22). Davidsson (1992, s. 46–47) menar dock att 

risktagandet kan både öka och minska beroende på situationen. Davidsson förklarar att 

om söker individen sig till osäkra situationer kan risktagandet bli högre medan det kan bli 

lägre om man tar till sig all information och inte undviker information som går emot 

åsikter som anses vara etablerade. Däremot menar Rapp (1992, s. 14), som många andra, 

att de flesta individer i grund och botten föredrar säkra situationer före riskfyllda. 

Upplever företagsledningen stress på grund av osäkerhet i sitt beslut kan det diskuteras 

om det påverkar vinstfördelningen och investeringarna.  

 

Denna teori menar sammanfattningsvis att ett företag under press bör ta sämre beslut. Att 

ta sämre beslut innebär därför att man kanske gör sämre investeringar, vilket för oss till 

rörelseförvärv och goodwill och sedan vidare till goodwillintensitet. Goodwillintensitet 

mäter känsligheten för en värdeminskning av goodwill (Carlin & Finch, 2009, s. 330). 

Detta innebär att ju högre värde på intensiteten, desto känsligare är företaget för en 
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värdeminskning av goodwill. Goodwillintensiteten beräknas genom att dividera 

redovisad goodwill med EBIT (Carlin & Finch, 2009, s. 330). På grund av 

sammankopplingen mellan goodwill och EBIT finner författarna därför vidare en 

koppling till de beslut om vinst och utdelning som företaget gör.  Anledningen till valet 

av dessa två ekonomiska tal är för att studera hur företagens beslut påverkar 

goodwillintensiteten och utdelningen, i detta fall det utdelningsbara kapitalet. Detta är 

relevant eftersom goodwillintensiteten är känslig för en förändring av rörelseresultatet 

(Carlin & Finch, 2009, s. 330). Samtidigt skapas starka åsikter om aktieägarna inte får sin 

förväntade utdelning. Detta resonemang mynnar därför ut i följande hypotes.  

 

Hypotes 1: Beslut om vinst 

 

Det finns ett negativt samband mellan goodwillintensitet och utdelningsbart kapital. 

3.4 Positiv redovisningsteori  
 

Sammantaget menar Watts & Zimmerman (1990) att positiv redovisningsteori utgår från 

att ersättningsstruktur samt den politiska kostnaden kan påverka utdelningar från 

företaget. Med hög skuldsättning kommer troligtvis företaget att välja en 

redovisningsmetod som kommer öka resultatet i jämförelse med ett företag med lägre 

skuldsättningsgrad enligt författarna. Förklaringen kan ligga i att ägare och kreditgivare 

har krav på utdelning då risken är högre med en högre skuldsättningsgrad. Ledningens 

ersättningsstruktur kommer påverka redovisningen då man blir belönad efter resultatets 

utveckling. I och med detta har ledningen en tendens att välja så att redovisningens 

resultat presterar bättre än vad den borde genom att välja att en subjektiv 

redovisningsmetod. Med detta syftar författarna till att man kan justera sitt resultat i den 

mån det går för få en större personlig bonus. Enligt ￼Meckling (1976)￼finansierar 

verksamheten med lån då de har större agentkostnader på grund av att långivarare skyddar 

sig genom kontrakt. Med detta som bakgrund bör det innebära att om företagen har en 

hög skuldsättningsgrad vill de redovisa ett bättre resultat. Det faktum att företagarna vill 

ha ett så bra resultat så möjligt bör vara av betydelse för nedskrivningen av goodwill 

eftersom det minskar årets resultat.  årets resultat.  

 

Watts & Zimmerman (1990) menar att den politiska kostnadstesen motsäger de övriga 

två teserna. Detta då företagen vill sänka vinsten istället för att höja den då man inte vill 

dra till sig uppmärksamhet som ett högvinstutdelande bolag kan göra enligt Watts & 

Zimmerman. Enligt Falkman & Tagesson (2008) har stora organisationer en större 

bevakning av massmedia och kontrolleras noggrannare. Stora bolag kan sätta standarden 

vilket gör att det politiska trycket ökar. Lang & Lundholm (1996) har tagit fram en studie 

där allmänheten och media har en större efterfrågan på information när de stora bolagen 

är involverade på grund av deras påverkningskraft. För större bolag innebär detta alltså 

större medial uppmärksamhet vilket innebär att företagen inte gärna vill göra något som 

skulle orsaka dålig publicitet och därför möjligtvis kan undvika att manipulera resultatet.  

 

Med den politiska tesen som bakgrund är resonemanget att ju större företagen är desto 

mindre publicitet vill de ha angående deras vinster. Därför väljer företagen att skriva ned 

i högre takt än ett mindre bolag. Samt att de stora företagen bör ha en stabilare 

kapitalstruktur med en mindre skuldandel då de inte behöver expandera i samma 

utsträckning. Dessutom bör företag med högre skuldsättningsgrad vara mer benägna att 

skriva ner i lägre takt enligt teorin ovan vilket då ger följande teser. 
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Hypotes 2: Företagets storlek  

 

Det finns ett positivt samband mellan företagets storlek och nedskrivning av goodwill. 

 

Hypotes 3: Skuldsättningsgrad 

 

Det finns ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och nedskrivning av goodwill.  

3.5 Relationen mellan eget kapital och goodwill  
 

När ledningen skall ta ett beslut kring nedskrivningen av goodwill påverkas förhållandet 

mellan det egna kapitalet och redovisad goodwill (Suntharee, 2010, s.124). 

 

En oväntad nedskrivning av goodwill förmedlar antingen en negativ tro på den framtida 

verksamheten eller att firman får högre kostnader på grund av sämre lån (Zang, 2008, s. 

63). Detta skulle betyda att en nedskrivning av goodwill får en effekt på företagets möjliga 

utdelningskapital på grund av de högre kostnaderna. Det ger då incitament att inte skriva 

ner goodwill så det går att behålla det utdelningsbara kapitalet och fortsätta med utdelning 

till aktieägarna.  

 

Detta leder till att företaget får en högre skuldkvot ifall det är belånat eftersom deras 

tillgångar minskar. Företag med en hög skuldsättningsgrad kommer enligt Riedl (2004) 

vara under högre press från intressenter när de ska förhandla om sina låneavtal och 

tenderar då att skriva ner sin goodwill i en lägre takt och riskera sämre villkor.  

 

Detta innebär att även här måste företagen ta pressade beslut. Till exempel vid en 

finanskris är det allmän ekonomisk orolighet vilket innebär att bankerna kommer ha ännu 

högre krav på företagen på grund av de ekonomiska omständigheterna.  

 

Detta är relevant då det kan förklara varför ett företag med hög goodwillandel inte skriver 

ner goodwill i samma utsträckning som andra i fall de har många intressenter som lägger 

press på företaget. Detta resonemang mynnar ut i en hypotes som säger att det bör skrivas 

ner i lägre takt bland företag som har en hög goodwillandel i relation till eget kapital. 

Anledningen till detta är för att hålla upp en lägre skuldandel jämfört med att ha en lägre 

goodwillandel.  

 

Hypotes 4: Goodwillandel  

 

Det finns ett negativt samband mellan goodwillandel och nedskrivning av goodwill  
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H1 

G2 

 

H2 H4 H3 

 

3.6 Sammanfattande teorimodell 
 

Utifrån det som sammanställts i kapitel 3.2–3.6 angående de valda teorierna har det 

tagits fram följande sammanfattande teorimodell som syns nedan i figur 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Sammanfattande teorimodell med hypoteser. 

Det resonemang som tas vidare i studien är att gällande beslutsteorin kommer ett företag 

ta sämre beslut vid osäkerhet, som exempelvis vid en finanskris. Vidare kommer företag 

alltid sträva efter att ge maximal utdelning till sina aktieägare vilket kan påverka 

nedskrivningstakten på goodwill. Från positiv redovisningsteori tar författarna med sig 

det faktum att när företaget har hög skuldsättning kommer de att använda 

redovisningsregler för att visa på ett bättre resultat. Författarna tar också med sig det 

faktum att större bolag har en tendens att inte vilja erhålla dålig publicitet vilket gör att 

de gör nedskrivningar som vanligt för att inte väcka uppmärksamhet. Till sist studeras 

relationen mellan eget kapital och goodwill. Teorin menar att ökad goodwillandel 

resulterar i att företaget inte vill sänka sin goodwill då det skulle kunna ge en drastisk 

negativ effekt på värdet på företaget, och därmed utdelningen till aktieägarna.   

  

”Är vinsten en faktor som styr 

intressenternas sammantagna 

påverkan på företagens beslut 

gällande nedskrivning av goodwill” 

 

Aktieägarna 

och 

beslutsteori 

Positiv 

redovisningsteori 

Intressentteorin 

Relationen mellan 

eget kapital och 

goodwill 
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4 Praktisk metod 

 

I detta kapitel diskuteras hur studien har genomförts. Datainsamling, urval,  samt 

operationalisering diskuteras genomgående . Till sist går författarna igenom 

metodkritik. 

 

4.1 Datainsamling  
 

Datainsamlingen utgick först och främst från databasen Retriever Business som ges 

tillgång till via Umeå universitetsbibliotek. Via denna databas är det möjligt att ta fram 

redovisningsinformation från alla svenska bolag. Den information som specifikt användes 

var skuldsättningsgrad, EBIT, redovisad goodwill, nedskrivning av goodwill, 

utdelningsbart kapital, eget kapital, omsättningsförändring, kassaflöde och totala 

tillgångar. All data förutom nedskrivning av goodwill och kassaflöde har författarna 

kunnat ta hem från denna databas utan att manuellt söka efter den för varje företag. Detta 

förutom i enstaka fall då det inte har funnits data för ett specifikt år för något av 

nyckeltalen. Gällande nedskrivning av goodwill utgick författarna från företagens 

årsredovisning för de för studien aktuella åren, detta för att se om företagen skrivit ned 

goodwill och i så fall med hur mycket. Kassaflödet kunde inte tas fram från Retriever 

Business, vilket gjorde att databasen Börsdata användes för att få fram 

kassaflödesförändringen. Däremot hade Börsdata bara information till år 2008 och därför 

valde författarna att för åren 2006 och 2007 gå in i företagens årsredovisningar för dessa 

år. 

 

Utifrån ovanstående information kunde författarna beräkna goodwillintensitet, 

goodwillandel och andel utdelningsbart kapital av eget kapital som är relevanta 

ekonomiska jämförelsetal för denna studie. Anledningen till varför just dessa valdes som 

nyckeltal förklaras under kapitel 3 och 2.6 där varje teori förklaras och hur de kopplas till 

denna studie och de utformade hypoteserna.  

 

Studiens slutgiltiga grunddata är samlade i Appendix, varav de nyckeltal som använts för 

de statistiska testen redovisas tillsammans med resultaten från korrelationstesten. Dessa 

är då goodwillintensitet, goodwillandel, andel utdelningsbart kapital, skuldsättningsgrad, 

kassaflödesförändring, tillgångar, nedskrivningsandel av goodwill samt 

omsättningsförändring.  

4.2 Access 
 

Tillgängligheten är inte något problem för denna studie då alla aktiebolag enligt 1§ 6 kap 

Bokföringslagen (SFS 1999:1078) måste redovisa en årsredovisning som författarna då 

haft möjlighet att ta del av. Tack vare databasen Retriever Business har författarna fått 

tillgång till årsredovisningar för alla år. Detta i jämförelse med om författarna bara skulle 

utgått från företagens egna hemsidor där de inte alltid lagt upp för alla år på grund av 

ägarbyte, namnbyte eller liknande.  
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4.3 Urval av företag och bortfall 
 

Denna studie utgår från börsnoterade företag på Stockholmsbörsen. Det finns tre listor 

vilka är small, mid- och large cap och dessa listor baseras utifrån börsvärdena hos bolagen 

(Swedbank, u.å.). Bolag inom small cap har ett börsvärde mindre än 1 miljard euro, bolag 

inom mid cap har ett börsvärde mellan 150 miljoner till 1 miljard euro och till sist har 

bolag inom large cap ett börsvärde större än 1 miljard euro (Swedbank, u.å.). Studien 

utgår från alla listor då författarna vill jämföra redovisningen mellan företag av olika 

storlekar i hypotes H2. Detta eftersom att ju större företaget är desto större andel 

intressenter har i regel företaget och därmed kan författarna se om detta påverkar 

redovisningen.  

 

Informationen från företagen samlas in för åren 2007 till 2015. Den gemensamma 

standarden trädde i kraft under året 2005 vilket ledde till att alla noterade bolag inom EU 

skulle använda IFRS som regelverk (Sundgren m.fl., 2013, s.11). Detta innebär då att 

författarna inte fören efter år 2005 kan använda aktuell redovisningsinformation. Då 

databasen Retriever Business endast har information tillgänglig från år 2007 valde 

författarna detta som startår. Utifrån detta har urval skett med hjälp av följande 

urvalskriterier: 

 

• Företagen ska vara noterade vid Nasdaq OMX Stockholm. 

• Företagen använder IFRS som redovisningsregler. 

• Företagen har redovisat goodwill under hela perioden. 

• Företagen har tillgänglig redovisningsdata i SEK för hela perioden. 

• Företagen har skrivit ned goodwill minst en gång under perioden. 

 

Nedan är tabell 2 som beskriver urvalskriterier och antal återstående företag per kriterium. 

 
Tabell 2. Tabell över urvalskriterier och antal återstående företag per kriterium. 

 

På Stockholmsbörsen fanns det den 15 maj 2017, 348 företag noterade på de tre listorna 

(Nasdaq, 2017). Vid valet av företag gjorde författarna först ett urval från den grunddata 

de hämtat från databasen Retriever. Där började författarna med 281 företag från listorna 

small, mid- och large cap. Differensen mellan det antal som är registrerade i databasen 

Retriever Business och på Nasdaqs hemsida har antingen att göra med företaget nyligen 

blivit börsnoterat, det är preferensaktier eller att företaget har A och B aktier enligt 

Nasdaq medan Retriever inte gör någon särskiljning på A och B aktier. För att genomföra 

studien var det viktigt att få information för alla år, speciellt gällande redovisad goodwill, 

därav det tredje urvalskriteriet. Här fick studien alltså ett bortfall på 138 företag från 281 

vilket kan bero på att företaget helt enkelt inte har gjort något rörelseförvärv under 

perioden. Däremot kan det även bero på att företaget inte varit registrerad alla år och 

Urvalskriterier Återstående företag 

Börsnoterade företag på OMX Stockholm enligt Nasdaq 348 

Börsnoterade på OMX Stockholm enligt Retriever Business  281 

Företagen har redovisat goodwill under hela perioden 143 

Företagen använder IFRS som redovisningsregler 135 

Företagen har tillgänglig redovisningsdata för hela perioden 130 

Företagen har skrivit ned goodwill minst en gång under 

perioden 

82 
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därför inte har information för alla år, varav dessa företag faller på två av ovanstående 

kriterier. Nästa kriterium var att företagen ska följa IFRS för alla år, varav alla förutom 

åtta företag av de 143 företagen uppnådde detta krav. Utifrån detta togs alla relevanta 

nyckeltal fram för de 135 återstående företagen. Däremot fanns det några företag där inte 

alla nyckeltalen fanns för hela perioden vilket tillslut resulterade i 130 bolag. Vidare 

skulle det selekteras bland företagen som gjort minst en nedskrivning under perioden och 

då återstod det bara 82 bolag för att studera ett nedskrivningsmönster. Utifrån detta testas 

de 195 goodwillnedskrivningar som de 82 företagen gjort för den studerade perioden. 

4.4 Operationalisering 
 

Enligt Befring (1994, s. 48) ska en studie som studerar kausalrelationer eller 

orsakssamband mellan variabler visa på ett strategiskt upplägg för att kunna styrka sina 

slutsatser kring eventuella samband. Befring menar vidare att detta kan åstadkommas 

genom bland annat en systematisk mätning och kontroll av variabler. Som en del av detta 

klassificeras variablerna enligt den funktion de har vilket ger olika typer av variabler som 

är beroende-, oberoende- och kontrollvariabler (Befring, 1994, s. 48-49). 

4.4.1 Beroende variabel  

 

Den beroende variabeln är den variabel som utsätts för effekten i hypotesprövningen 

(Befring, 1994, s. 49). Med andra ord är det effekten på denna variabel som mäts i 

hypotesprövningen (Wallén, 1996, s. 67). I detta fall är det alltså nedskrivning av 

goodwill och goodwillintensitet som antas påverkas av andra valda variabler. Författarna 

har valt att mäta nedskrivningen av goodwill i procent för att få en så rättvis bedömning 

som möjligt på grund av urvalet av företag. Nedskrivningsandelen och 

goodwillintensiteten beräknas enligt följande: 

 
𝑁𝑒𝑑𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙

𝑅𝑒𝑑𝑜𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑛𝑒𝑑𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 
= 𝑁𝑒𝑑𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 (%) 

 
𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙

𝐸𝐵𝐼𝑇
= 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 (%) 

 

4.4.2 Oberoende variabel  

 

Den oberoende variabeln är den variabel som förändras under hypotesprövningen 

(Wallén, 1996, s. 67). Det är alltså forskaren själv som påverkar dessa variabler (Befring, 

1994, s. 49). I detta fall handlar det om de variabler som anses påverka de beroende 

variablerna som är nedskrivning av goodwill och goodwillintensitet. Dessa oberoende 

variabler är skuldsättningsgrad, goodwillandel, totala tillgångar och andel utdelningsbart 

kapital av eget kapital. Dessa kan även utläsas från kapitel 3 där författarna förklarar 

teorierna och hypotesbildningen. Skuldsättningsgrad, andel utdelningsbart kapital av eget 

kapital och goodwillandel beräknas enligt följande: 
 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
= 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 (%) 

 
𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
= 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 (%) 
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𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑎𝑟𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
= 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑎𝑟𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑣 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (%) 

4.4.3 Kontrollvariabel  

 

Kontrollvariabeln är den som forskaren låter vara opåverkad och kontrollerar så att den 

inte påverkar resultatet på något sätt (Befring, 1994, s. 49). Författarna använde två 

kontrollvariabler vilka är kassaflödesförändring och omsättningsförändring.  

 

Kassaflödesförändring används enligt kapitel 1.1 och 1.6 där det förklaras att 

goodwillnedskrivningen bestäms utifrån om återvinningsvärdet är lägre än det bokförda 

värdet eller inte (FAR akademi, 2016, s. 550 och 552). Återvinningsvärdet i sin tur 

bestäms utifrån det högsta av det verkliga värdet eller nyttjandevärdet (FAR akademi, 

2016, s. 540). Nyttjandevärdet bestäms utifrån nuvärdet av förväntade framtida 

kassaflöden (FAR akademi, 2016, s. 157). Detta förklarar då användningen av 

kontrollvariabeln kassaflödesförändring. Utifrån detta är det möjligt att konstatera att 

omsättningsförändring också är aktuell då det är direkt kopplat till den löpande 

verksamheten. Skulle kassaflödes- och omsättningsförändringen vara negativ skulle det 

alltså kunna tyda på sämre omsättning och övervärderade tillgångar och att företaget 

därför borde finna ett nedskrivningsbehov. Omsättningsförändring och 

kassaflödesförändring beräknas på följande sätt: 

 
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑟 𝑡 − 𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑟 𝑡 − 1

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑟 𝑡 − 1
=  𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 (%) 

𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒 å𝑟 𝑡 − 𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒 å𝑟 𝑡 − 1

𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒 å𝑟 𝑡 − 1
= 𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 (%) 

  



28 

 

4.4.4 Sammanfattning av operationalisering 

 

Slutligen visas tabell 3 nedan som beskriver de valda variablerna, hur de mäts och 

vilken typ av variabel de är. 

 
Tabell 3. Variabelförteckning operationalisering. 

Typ av variabel Namn Definition Mätning Hypotes 

Beroende variabel Nedskrivning av 

goodwill (GWN%) 

Hur stor andel 

nedskrivning av total 

goodwill  

Nedskrivning år t 

dividerat med 

goodwill innan 

nedskrivning år t 

H2-4 

 Goodwillintensitet 

(GW/EBIT) 

Goodwill i förhållande 

till resultat före 

finansiella poster 

Goodwill år t 

dividerat medresultat 

före finansiella poster 

år t 

H1 

Oberoende 

variabel 

Totala tillgångar 

(TILL) 

Företagets storlek  Företagets totala 

tillgångar år t 

H2 

 Skuldsättningsgrad 

(SKG%) 

Förtagets andel av 

skulder i förhållande till 

eget kapital 

Totala skulder år t 

dividerat med eget 

kapital år t  

H3 

 Goodwillandel (GW/EK) Företagets andel av 

goodwill i förhållande 

till eget kapital 

Goodwill år t 

dividerat med eget 

kapital år t 

H4 

 Andel utdelningsbart 

kapital av eget kapital 

(UTDK/EK) 

Företagets redovisade 

totala utdelningsbara 

kapital 

Företagets 

utdelningsbara 

kapital år t dividerat 

med eget kapital år t 

H1 

Kontrollvariabel Kassaflödesförändring 

(∆KASSA) 

Utvecklingen av 

företagets kassaflöde 

från den löpande 

verksamheten  

Kassaflöde år t minus 

kassaflöde år t-1 

dividerat med 

kassaflöde år t-1 

H2-4 

 Omsättningsförändring 

(∆OMS) 

Försäljningsutveckling Omsättning år t 

minus omsättning år 

t-1 dividerat med 

omsättning år t-1 

H2-4 

 

4.5 Databehandling 
 

För att analysera redovisningsdata föll valet på att använda beskrivande statistik och göra 

korrelationstest varav resultatet för korrelationen även visas i scatterplots. För att 

genomföra detta kommer studien använda sig utav programmet Minitab. 

4.5.1 Beskrivande statistik  

 

Den deskriptiva statistiken är viktig för empirisk forskning för att få en överblick över 

den insamlade rådata som kan vara svår att analysera utan sådant hjälpmedel (Befring, 

1994, s. 98). Med hjälp av statistiska metoder är det möjligt att exempelvis få fram 

medelvärden, variationer mellan variabler, korrelation och genomsnitt (Befring, 1994, s. 

99).  
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4.5.2 Korrelationstest 

 

Att använda sig av ett korrelationstest är bra för att genomföra en systematisk studie som 

ger ett värdefullt och användbart resultat på sina hypoteser (Befring, 1994, s. 124). Vidare 

används det för att ta reda på vilka variabler som inte påverkar de andra och därmed inte 

är en beroende variabel (Befring, 1994, s. 124). Enligt Befring (1994, s. 124) är Pearsons 

R det mått som majoriteten använder vid korrelationstest och den har följande 

grundformel: 

 

𝑟𝑥𝑦 =  
∑𝑥∙𝑦

(𝑁−1) 𝑠𝑥𝑠𝑦
=  

𝑠𝑥𝑦

𝑠𝑥𝑠𝑦
   (Befring, 1994, s. 125) 

 

Detta innebär alltså att korrelationen mellan x och y beräknas genom att dividera 

kovariansen mellan x och y med standardavvikelsen för x, gånger standardavvikelsen för 

y (Befring, 1994, s. 125). 

 

4.5.3 Scatterplots med regression 

 

Scatterplots, eller korrelationsdiagram, används för att grafiskt illustrera korrelationen 

mellan två variabler (Befring, 1994, s. 118). I Minitab var det möjligt att välja scatterplots 

med en regressionslinje vilket användes för denna studie för att tydligare visa relationen 

mellan de studerade variablerna. Dessa diagram användes som komplement till det 

korrelationstest som gjordes. Att göra på detta sätt menar Befring (1994, s. 118) leder till 

en ökad förståelse för relationen.  

4.6 Metodkritik 
 

Det finns såklart alltid risker med använda databaser då man måste vara säker på att den 

bland annat redovisar rätt information. Fördelen är att fel på grund av den mänskliga 

faktorn minskar då författarna inte behöver föra in siffror manuellt i större utsträckning 

och därför minskar även risken för olika inmatningsfel. Det finns såklart alltid en risk att 

den mänskliga faktorn har påverkat den data som finns i databasen. Däremot finns även 

den risken om författarna själva hade valt att genomgå alla årsredovisningar manuellt 

eftersom arbetare på företagen är de som producerar årsredovisningen. Detta gör att 

genom att använda en databas så eliminerar studien en ytterligare mänsklig faktor som 

kan påverka siffrorna, nämligen författarnas egna. Det fanns en osäkerhet för hur studien 

kunde föras vidare då de egna teser inte fick stöd och då valde författarna att rådgöra med 

en lektor från Umeå universitet inom området statistik för att se om det gick att göra fler 

statistiska tester. Men de resultaten som uppstod från korrelationstesten, i kombination 

med att scatterplots användes, var tillräckligt resultat enligt honom.   
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5 Empiri  

I detta kapitel beskriver författarna den data som har insamlats samt resultatet 

från de test som genomförts.  

 
5.1 Beskrivande statistik 
 

Med hjälp av Minitab har författarna redovisat beskrivande statisk vilket ger en överblick 

över den data som har samlats in. Resultaten redovisas nedan i tabell 4.  

 
Tabell 4. Beskrivande statistik för åren 2007–2015.  

 

I tabell 4 visar kolumnen N antalet studerade nedskrivningar och den data författarna har 

samlat in är baserad på redovisade siffror i tusentals kronor. Att andelen nedskrivning, 

GWN%, har ett minimum på noll beror på att det finns företag som inte har gjort någon 

nedskrivning alls för något eller några år under den studerade perioden. Negativ 

goodwillintensitet, GW/EBIT, innebär att det företaget har under det året haft ett negativt 

rörelseresultat. Negativ andel utdelningskapital är resultatet av att det utdelningsbara 

kapitalet har redovisats som negativt. Att förändringen av omsättningen och kassaflödet 

är negativt innebär helt enkelt att det har skett en minskning av omsättningen och 

kassaflödet.  

 

I tabell 5 på nästa sida har det tagits fram ytterligare beskrivande statistisk utifrån den 

grunddata som tagits fram, se Appendix för vidare grunddata. Ur tabellen är det möjligt 

att utläsa antalet företag som gjort en nedskrivning för varje enskilt år och hur stor andel 

detta är av de utvalda företagen. Utöver detta utläses ur tabell 5 att det gjordes i 

genomsnitt 22 nedskrivningar per år under den studerade perioden, vilket motsvarar 26%. 

  

Variabler N Medelvärde Std. Avvikelse Minimum Maximum 
GWN% 195 0,0995    0,1602  -        0,8092     
SKG  195 2,144 4,297 0,020  48,50     
TILL  195  33 306 900     55 354 527      12 699     28 034 900 
GW/EK 195 0,6821     0,7719  0,0014     7,5966 
GW/EBIT 195 7,4     66,92     -246,93      764,68     
UTDK/EK 195  0,09     2,694 -29,177     1,027 
∆OMS 195 14,8      198,3     -100,00      2 750,40     
∆KASSA 195 -0,745 8,3 -69,74     38,44     
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 Tabell 5. Översikt per år över antal företag som gjort nedskrivning. 

 

Som ett komplement till tabell 5 har författarna tagit fram nedanstående tabell 6. Denna 

tabell visar en fördelning av företagen i deras respektive branscher och hur många 

gånger varje företag har skrivit ner goodwill i genomsnitt.  

 
 Tabell 6. Procentuell andel nedskrivning av goodwill per bransch. 

 

Bland de företagen som gjorde en nedskrivning under perioden var snittet för 

nedskrivningen 10 % vilket motsvarar en nedskrivningstid på 10 år. Goodwillandelen i 

genomsnitt för dessa företag var 68 % gentemot eget kapital vilket innebär att deras 

redovisade goodwill var cirka två tredjedelar av det egna kapitalet. 

  

År Antal företag som genomfört nedskrivning Andel av totalt antal företag 

2007 13 16% 

2008 20 24% 

2009 22 27% 

2010 28 34% 

2011 24 29% 

2012 18 21% 

2013 21 26% 

2014 30 37% 

2015 19 23% 

Genomsnitt 22   26% 

 Bransch som skrivit  

ned flest gånger över alla år 

Antal företag per 

bransch 

Antal nedskrivningar per 

företag i genomsnitt 

Industri 36 % (71 ggr) 30 2,4 

Konsumentvaror-  

och tjänster 25 % (49 ggr) 

19 2,6 

Finans 18 % (36 ggr) 11 3,3 

Teknologi 13 % (26 ggr)  16 1,6 

Telecom 4 % (7 ggr) 1 7 

Sjukvård 2 % (3 ggr) 2 1,5 

Basmaterial 2 % (3 ggr) 3 1 
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5.2 Korrelationstest 
 

Resultatet från korrelationstestet för åren 2007–2015 visas i nedanstående tabell 7. 

 
Tabell 7. Tabell över korrelationstest 2007–2015. 

Test alla 

år  

       

Variabel GWN 

%  

GW/EBIT SKG% TILL GW/EK UTDK/EK ∆OMS 

GW/EBIT 0,072 
      

 
0,319 

      

SKG% -0,073 -0,014 
     

 
0,313 0,846 

     

TILL  -0,189 -0,066 -0,023 
    

 
0,008 0,359 0,749 

    

GW/EK -0,062 0,052 0,116 -0,023 
   

 
0,039 0,469 0,107 0,749 

   

UTDK/EK -0,311 0,001 -0,008 0,131 -0,140 
  

 
0,000 0,987 0,910 0,067 0,052 

  

∆OMS -0,068 -0,014 0,002 0,043 -0,047 0,035 
 

 
0,347 0,841 0,980 0,549 0,516 0,631 

 

∆KASSA 0,013 -0,153 -0,244 -0,047 0,067 -0,014 0,036  
0,856 0,032 0,001 0,518 0,349 0,841 0,619  
Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson  
P-

Värde 

P-Värde P-

Värde 

P-

Värde 

P-

Värde 

P-Värde P-

Värde 

 

Detta visar att på lång sikt, alltså under en period på nio år, finns det ett signifikant 

samband (P-Värde <0,05) för GWN % och de oberoende variablerna TILL och GW/EK 

men inte för de aktuella kontrollvariablerna. Detta ger stöd för hypotes H2 samt H4. Dock 

fanns det inget signifikant stöd för hypotes H1 och H3 mellan de beroende, oberoende 

samt kontrollvariablerna.   

 

Riktningskoefficienten hade en korrekt lutning för tre av de fyra hypoteserna men för 

hypotes H2 var riktningskoefficienten negativ men skulle vara positiv enligt hypotesen. 

Detta innebär att signifikant stöd mellan variablerna i hypotes H2 fanns men dock med 

fel lutning.     

5.2.1 Andel utdelningsbart kapital  

 

När det kommer till hypotes H1 ”Det finns ett negativt samband mellan andel 

utdelningsbart kapital och goodwillintensitet” kunde det bara konstateras ett signifikant 

samband (P-Värde <0,05) för året 2011. För mer utförlig information från det specifika 

korrelationstestet se Appendix.  

 

Enligt tabell 7 kunde det inte konstateras något signifikant samband (P-Värde>0,05) 

mellan den beroende och den oberoende variabeln över den studerade perioden. Det fanns 

inte en korrelation som stämde med hypotesen men utöver detta var korrelationen väldigt 
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svag (0,001). Detta syns tydligt i figur 6 nedan där all data är samlad i en grupp med några 

enstaka extremvärden.  

 

 
Figur 6. Scatterplot GW/EBIT mot UTDK/EK. 

De extremtal som påverkar korrelationen och det linjära sambandet mellan 

goodwillintensitet och andel utdelningsbart kapital av eget kapital är markerade i figur 6. 

Enligt data konstaterades att dessa företag var, från vänster till höger, Stockwik 

Förvaltning AB år 2014 och 2010, RNB Retail and Brands AB år 2014 och Anoto Group 

AB år 2013. Ett korrelationstest utan dessa extremvärden visar en korrelation på -0,054 

och ett P-Värde på 0,455.  

 

5.2.2 Företagets storlek  

 

När det kommer till hypotes H2 ”Det finns ett positivt samband mellan företagets storlek 

och nedskrivning av goodwill” hittades det ett signifikant samband (P-Värde <0,05).  

 

I figur 7 på nästa sida finns en scatterplot över relationen mellan GWN% och TILL som 

visar hur varje observation förhåller sig till de två utvalda variablerna. Korrelationen var 

-0,189 och detta visar att riktningskoefficienten är negativ. Detta ger ett neråtlutande 

samband och detta motsäger hypotesen som påstår att riktningskoefficienten skall vara 

positiv.  
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Figur 7. Scatterplot GWN % mot TILL.  

De åtta markerade punkterna i figur 7 visar på de extremtal som uppkom för dessa 

variabler. Dessa observationer representerar Telia Company AB för året 2007 samt åren 

2009–2014 och även Telefonaktiebolaget LM Ericsson för året 2011. Tas dessa 

extremvärden bort får studien en lite starkare korrelation (-0,196) men signifikansen är 

densamma (0,007).  

5.2.3 Skuldsättningsgrad 

 

När det kommer till hypotes H3 ”Det finns ett negativt samband mellan 

skuldsättningsgrad och nedskrivningstakt på goodwill” hittades inget signifikant 

samband (P-Värde>0,05) Dock är riktningskoefficienten negativ (-0,073) vilket visar att 

de finns en svag tendens för hypotesen.  

 

Figur 8 på nästa sida visar spridningen på observationerna för sambandet mellan de två 

variablerna. Där går det att utläsa att spridningen inte är sammanhängande och därför inte 

visar på ett linjärt mönster men att det finns en liten tendens till ett linjärt samband.  
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Figur 8. Scatterplot GWN% mot SKG%. 

De fem observationerna som är markerade figur 8 är de extremtal som visade sig i testet 

mellan andelen nedskrivning av goodwill och skuldsättningsgrad. Dessa extremtal 

representerades, från vänster till höger, av företagen Volati AB år 2014, Nordnet AB år 

2008, 2010 och 2013 samt Avanza Bank Holding AB år 2010. Vid eliminering av dessa 

tal uppkom en korrelation på -0,133 och ett P-Värde på 0,067.  

5.2.4 Goodwillandel 

 

När det kommer till hypotes H4 ” Det finns ett negativt samband mellan goodwillandel 

och nedskrivning av goodwill” hittades det ett signifikant samband (P-Värde <0,05) samt 

en negativ riktningskoefficient på korrelationen (-0,062) som stämde överens med 

hypotesen. 

 

Figur 9 på nästa sida visar en scatterplot för variablerna GWN% och GW/EK och denna 

bekräftar korrelationsresultatet och visar på att de finns ett linjärt samband men med en 

svag korrelation. Vidare visar markeringarna i figur 9 de extremtal som tydligt påverkar 

det linjära sambandet. Extremvärdena representeras, från vänster till höger, av Eniro AB 

år 2008 och Volati AB år 2014. Räknas dessa extremvärden bort vid beräkningen blir 

korrelationen istället -0,068 och P-Värdet ökar till 0,35.  
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Figur 9. GWN% mot GW/EK. 

5.3 Sammanfattning korrelationstest 
 

I tabell 8 nedan sammanfattas den data studien fått fram från korrelationstestet samt 

resultatet för varje enskild hypotes. Ur detta är det möjligt att utläsa att studien har 

signifikans (P-Värde <0,05) för hypotes H2 och H4. Det var dock bara hypotes H4 som 

kunde bekräftas enligt statistiken. Detta på grund av att den förväntade riktningen på 

sambandet för hypotes H2 inte stämde överens med resultatet. Därmed kunde studien inte 

bekräfta sambandet som påpekas i den hypotesen.  

 
Tabell 8. Sammanfattning resultat korrelationstest. 

Hypotes Förväntad riktning 

korrelation 

Verklig riktning 

korrelation 

Signifikans 

 

Utfall Säkerhet 

1 GW/EK 

mot 

UTDK/EK. 

(-) (+) 0,469 Ej 

bekräftat 

53 % 

2 GWN % 

mot TILL 

(+) (-) 0,008 Ej 

bekräftat 

99 % 

3 GWN% 

mot SKG%. 

(-) (-) 0,987 Ej 

bekräftat 

1,3 % 

4 GWN% 

mot 

GW/EK 

(-) (-) 0,039 Bekräftat 96 % 

 

I och med de extremtal som uppkom från de scatterplots författarna tagit fram, valde 

författarna att ta fram nyckeltalen för de aktuella extremvärdena på nästa sida i tabell 9. 

De nyckeltal som är markerade med fetstil är talen som berör extremvärdena.  
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Tabell 9. Nyckeltalsöversikt extremvärden.  

Företag År Bransch GWN%  GW/EBIT TILL GW/EK UTDK/EK SKG% ∆OMS 

Stockwik 

Förvaltning 

2010 Teknologi 

 

0,8013 
 

-0,1537 100831 0,4307 -17,3235 1,46 -18 

 2014 Teknologi 

 

0,0791 -3,7689 71910 1,7550 -29,1767 2,66 -25,99 

RNB Retail 2014 Konsumen

tvaror- och 

tjänster 

0,2846 -2,6145 103034

1 

1,4249 -8,1461 2,87 -26,83 

Anoto 

Group 

2013 Teknologi 0,5271 -0,3765 171849 0,84 -6,1059 1,28 

 

-27,36 

Eniro 2008 Konsumen

tvaror-och 

tjänster 

0,0743 27,7415 166200

00 

5,1771 -0,1243 6,56 

 

3,1 

 2015  0,2835 -2,7262 441600

0 

2,5094 -4,3566 2,91 -18,79 

Venue 

Retail 

2015 Konsumen

tvaror- och 

tjänster 

0,4143 -0,5348 452811 0,8886 -3,9186 5,48 -2,1 

Volati 2014 Industri 0,0520 6,1707 182319

2 

7,5966 0,9453 12,89 9,68 

Nordnet 2008 Finans 0,0271 0,8199 128807

35 

0,1756 0,4279 14,11 -3,5 

 2010  0,0248 0,7846 287924

20 

0,1708 0,5360 22,2 11,3 

 2013  0,0000 0,5789 396942

25 

0,1315 0,6387 23,49 -0,97 

Avanza 

Bank 

2010 Finans 0,1034 0,0785 402430

00 

0,0320 0,6335 48,5 18,6 

Telia 2007 Telecom 0,0001 2,7212 216702

000 

0,6069 0,4290 0,62 5,8 

 2009  0,0000 4,3183 269670

000 

0,6463 0,1604 0,8886 5,4 

 2010  0,0022 2,4065 250551

000 

0,6132 0,6393 0,75 -2,4 

 2012  0,0984 4,7963 254341

000 

0,6320 0,7993 1,19 0,52 

 2013  0,0171 2,7517 252828

000 

0,6320 0,6725 1,17 -3,05 

 2014  0,0105 3,1260 272067

000 

0,6365 0,8161 1,29 -0,63 

 2015  0,0603 3,7613 254017

000 

0,5613 0,8824 1,55 -14,34 

LM 

Ericsson 

2011 

 

Teknologi 0,0007 1,2657 280349

000 

0,1917 0,7128 1,2657 10,8 
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H1 

G2 

 

H2 H4 H3 

 

6 Analys 

 

I detta kapitel förs först en generell analys för att författarna sedan analyserar  

data för varje hypotes var för sig. Det presenteras en avslutande analysmodell 

som ger en övergripande blick för resultaten kopplat mot hypoteser och teorier.  

 

Enligt tabell 5, som återfinns i empirin, kan man utläsa att kontrollvariablerna inte ger ett 

signifikant samband gentemot de beroende variablerna, alltså kan författarna inte 

statistiskt säkerställa att det finns ett samband mellan dessa variabler. Vid valet av 

kontrollvariablerna har studien utgått från IFRS och dess regler i IAS 36 varvid författarna 

valde kassaflödesförändring och omsättningsförändring. Det resultat studien fick tyder på 

att de beräkningarna som anges av regelverket IFRS inte alltid är lätt att kontrollräkna. 

Detta eftersom det enligt denna studie inte kan fastställas något stöd för dessa variabler. 

Kontrollvariablerna ska förbli oförändrade och ska inte påverka resultatet (Befring, 1994, 

s. 49). Studien har använt sig av publicerade redovisningsdata och författarna har gjort 

uträkningar med modeller som kan kontrolleras utifrån Appendix där all grunddata finns. 

I och med detta anser författarna att de inte har kunnat påverka kontrollvariablerna på 

något sätt och inte heller låtit kontrollvariablerna påverka resultatet.  

 

Utifrån empirin har författarna sammanställt resultatet från korrelationstestet tillsammans 

med den tidigare sammanställda teorimodellen. Detta framgår ur figur 10 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
Figur 10. Avslutande analysmodell med korrelation och P-Värde. 

⃰⃰ = Signifikansnivå P-värde <0,05  

 

Det går att utifrån empirin konstatera att det var generellt svårt att få signifikant stöd för 

hypoteserna. Det var snarare att det gick att urskilja tendenser till samband men att dessa 

inte riktigt går att styrka. Även om samband styrks är det möjligt att se att det finns 

extremvärden som har stor effekt på resultatet. Detta innebär att man kan ifrågasätta 
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sambandet som korrelationstestet visade och författarna diskuterar detta mer ingående för 

varje hypotes i kommande kapitel.  

 

Det går även att konstatera att det endast är ett fåtal företag som gjort regelbundna 

nedskrivningar av goodwill under den studerade perioden. Detta faktum resulterar i att 

extremvärden har en stor påverkan på resultatet som författarna kan se i figurerna i 

empirin som visar scatterplots. Detta innebär att det finns en risk för att Stockholmsbörsen 

är en för liten marknad för denna typ av studie.  

6.1 Andel utdelningsbart kapital 
 

Korrelationsresultatet för hypotes H1 är väldigt långt ifrån att statistiskt säkerställa ett 

samband mellan variablerna och detta med ett P-Värde på 0,987. Därmed kan författarna 

inte säga att det finns ett samband mellan andel utdelningsbart kapital och 

goodwillintensitet. De extremvärden som identifierades påverkar att korrelationen blir 

positiv och en selektion av dessa skulle kunna påverka korrelationen så att den blir negativ 

och därmed skapa en tendens som sammanhänger med hypotesen. Det var fem stycken 

företag som stack ut som extremtal och är aktiva i branscherna teknologi och 

konsumentvaror & tjänster. Extremvärdena uppstod under åren 2010, 2013, 2014 samt 

2015. Alla dessa företag hade en negativ omsättningsförändring samt redovisade förluster 

och skrev då ned goodwill vilket inte är något som författarna finner anmärkningsvärt.  

 

Hade det funnits ett statistiskt samband hade det bekräftat att en minskad 

goodwillintensitet och en ökad utdelningsandel har en koppling till varandra.  De teorier 

som är grunden för den teoretiska kopplingen för denna hypotes fungerar inte. 

Exempelvis diskuterar Delmar (1993) eller Rapp (1992) om att företagen måste använda 

utvald information som beslutsunderlag oavsett om beslutet var aktivt eller passivt 

(Delmar, 1993, s. 12–13). Detta beslut skulle alltså maximera vinsten och då sedan 

utdelningskapitalet (Laux, 2010, s. 16). Vidare skulle detta påverka goodwillintensiteten 

som reagerar omgående på detta på grund av sin känslighet (Carlin & Finch, 2009, s. 

330). Studien kan då att inte bekräfta hypotesen att beslutstagande kring vinsten skulle 

påverka båda dessa faktorer samtidigt då det empiriska materialet inte stödjer detta.  

6.2 Företagets storlek 
 

Korrelationsresultatet för hypotes H2 visade på ett statiskt säkerställt samband mellan 

företagets storlek, alltså totala tillgångar, gentemot andelen nedskrivning av goodwill tack 

vare ett P-Värde på 0,008. Däremot sade korrelationen emot hypotesen eftersom 

hypotesen utgick från ett positivt samband. Detta innebär alltså att ju mindre bolag desto 

mer skrevs goodwill ner. Företagen bland extremtalen var Telia och Ericsson där Telia 

stod för sju av åtta extremtal. Att de sticker ut på skalan är naturligt då det är storleken 

som bedöms och dessa företag är globala och agerar i en miljö som inte många andra 

svenska börsbolag gör. Det som sticker ut är att Telia har skrivit ned många år och då 

motsäger hypotesresultatet ovan vilket säger att företagets storlek inte påverkar 

nedskrivningsandelen.  

 

Detta gör att studien inte heller finner någon teoretisk koppling för detta resultat eftersom 

teorierna menar att stora företag vill minska vinster för att dra till sig mindre publicitet 

enligt den politiska tesen av Watts & Zimmerman (1990). Inte heller kan författarna hitta 

någon koppling till att större företag skulle skriva ner i större utsträckning för att de är 
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medvetna om hur deras agerande påverkar andra (Lang & Lundholm, 1996). Vilket skulle 

leda till att de blir ännu mer kontrollerade än mindre företag.  

6.3 Skuldsättningsgrad 
 

Korrelationsresultatet för hypotes H3 visade inte på ett statistiskt säkerställt samband 

mellan skuldsättningsgraden gentemot andelen nedskrivning av goodwill eftersom P-

Värdet var högre än 0,05 (0,313). Detta innebär empiriskt att skuldsättningsgraden inte 

påverkar goodwill som hypotesen menade. Detta går då emot positiv redovisningsteori 

då den utgår från att företag med högre skuldsättningsgrad borde skriva ner i mindre 

utsträckning (Watts & Zimmerman, 1990). Den höga skuldsättningsgraden bidrar med 

högre kostnader enligt Jensen & Meckling (1976) då långivare kräver högre kostnader för 

lånen vid större risker som en hög skuldsättningsgrad innebär. Utan extremtalen blev 

nästan hypotesen signifikant med ett p-värde på 0,067 och korrelationen förändrades från 

-0,073 till -0,133 och detta visar på ett ännu starkare negativt samband. De extremtalen 

som fanns representerades av företagen Nordnet, Avanza och Volati där Nordnet stod för 

tre av fem extremtal. Detta var företag med en klart högre skuldsättning än övriga företag 

och både Avanza och Nordnet är finansbolag vilket kan tänkas vara en anledning till deras 

utstickande skuldsättningsgrad. Resterande företag som inte har extremvärden har en 

skuldsättningsgrad på lägre än 10 procent. Det visar på en väldigt stark tendens för 

hypotesen men inte ett statistiskt samband.  

 

Då hypotesen även utgår från att företagen vill hålla ett så högt resultat som möjligt, vilket 

också stöds av positiv redovisningsteori (Watts & Zimmerman, 1990), innebär detta att 

studien inte heller kan redogöra för ett statiskt samband mellan positiv redovisningsteori 

och minskad goodwillnedskrivning. Det skulle innebära att företagen skulle minska 

goodwillnedskrivningen och använda detta som ett redovisningsmedel för att behålla sina 

vinster på en så hög nivå som möjligt. Detta trots att de påverkas av en högre risk i och 

med deras höga belåning.   

6.4 Goodwillandel 
 

Korrelationsresultatet för hypotes H4 visade på ett statistiskt säkerställt samband mellan 

goodwillandel och andelen nedskrivning av goodwill med ett P-Värde på 0,039. Däremot 

fanns det extremvärden och utifrån scatterploten för den hypotesen var det möjligt att 

urskilja att resultatet till stor del påverkades av dessa värden. Med tanke på att 

korrelationen visade sig vara så pass svag innebär detta att extremvärdena har stor effekt 

på resultatet och därför ställer författarna sig alltså kritiska till resultatet och vill därför 

inte konstatera ett stöd för hypotesen. Samtidigt är goodwill en del av båda variablerna 

vilket kan vara en anledning till att denna hypotes har större samband än de övriga teserna. 

Det finns alltså en generell osäkerhet kring denna hypotes trots sambandet. Utan 

extremvärdena hade hypotesen inte längre ett statistiskt samband då P-Värdet ökade till 

0,35 vilket bekräftar diskussionen ovan.  

 

Det faktum att resultatet av korrelationstestet blev svagt innebär snarare att det finns en 

stark tendens att goodwillandelen påverkar nedskrivningen av goodwill. Den tendens 

författarna finner ger en anledning att tro att det faktiskt är möjligt att företag behåller 

goodwillandelen så hög som möjligt för att slippa minska vinsten för företaget. Detta var 

grunden i hypotesen som utgick ifrån att en stor andel goodwill innebär en känslighet för 

nedskrivning av goodwill och att företagen inte vill skriva ner värdet på goodwill. Detta 
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på grund av att en oväntad minskad goodwillandel visar på en osäker framtidstro på 

verksamheten eller högre kostnader på grund av sämre lån (Zang, 2008, s. 63). En 

tolkning av detta är att valet att inte skriva ner goodwill ger ett signalvärde för 

intressenterna som vilka tyder på att företaget tror på sina investeringar. Detta visar då på 

en stabilitet hos företaget.  

6.5 Intressentteorin 
 

I och med att studiens generella resultat är att inte hypoteserna har tillräcklighet stort stöd, 

eller inte stöd alls, blir kopplingen till intressentteorin vag. Ur intressentteorins perspektiv 

anser författarna att tendensen som uppstår i hypotes 4 är mest intressant då den är 

signifikant med extremvärdena samt hypotes 3 som är väldigt nära ett signifikant 

samband om man inte räknar med extremvärdena. Ur det teoretiska grundandet av tesen 

är signalvärdet det som främst kan kopplas samman med de olika intressenterna och hur 

de tolkar signalerna som en nedskrivning av goodwill genererar. En nedskrivning skapar 

en direkt påverkan på företaget genom att det minskar det redovisade resultatet. De som 

berörs främst av en förändring av resultatet är intressenterna i det smala perspektivet då 

de har en direkt koppling till företaget genom anställning, investering eller handel med 

företaget (Freeman & Reed, 1983, s. 91). Det kan vara genom att exempelvis en anställd 

har varit med och tagit beslutet om förvärvet eller att företaget kan göra en 

personalförändring på grund av ett sämre resultat.  Signalvärdet är också väldigt viktigt 

för investerare för att det ger en signal om hur företaget sköter sina investeringar över tid 

och därmed deras investeringar.  

 

Hypotes 4 visar på att företag med hög goodwillandel i relation till eget kapital tenderar 

att inte vilja skriva ner goodwill. Detta ger en indikation på att företagen inte gärna vill 

skriva ner goodwill och detta kan då styrkas med det faktum att oväntade nedskrivningar 

har ett högt signalvärde (Zang, 2008, s. 63). Detta signalvärde ger då också en indikation 

om dåliga resultat och investeringsbeslut till banker och andra kreditinstitut som agerar 

som företagets intressenter vilket resulterar i påverkan på företaget genom höjda 

kostnader för lån. Denna effekt som företagens beslut leder till kan stödjas av 

intressentteorins  breda perspektiv som menar att företagen både påverkar och påverkas 

av intressenter (Freeman & Reed, 1983, s. 91).   

 

Hypotes 3 visar på en tendens som innebär att ju högre skuldsättningsgrad ett företag har, 

desto mindre nedskrivningsandel har företaget. Detta innebär att om man har möjlighet 

att behålla värdet på goodwill föredrar företag detta. Detta stöds av den andra tesen 

angående intressentteorin som menar att om man tar hänsyn till intressenterna kan 

företagen generera ett succéartat resultat (Donaldson & Preston, 1995, s. 67). Detta ger 

alltså en möjlighet att minska kostnaderna och därmed förbättra resultatet i jämförelse 

med att genomföra en nedskrivning.  
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7 Slutsatser 

 

I detta kapitel konstateras studiens resultat och slutsats. Utöver detta diskuteras 

förslag till vidare forskning och studiens praktiska implikationer.  

 

Bland de företag som studien har undersökt har redovisad goodwill utgjort två tredjedelar 

i förhållande till det egna kapitalet då den genomsnittliga goodwillandelen är 68 %. Detta 

har en väldigt stor påverkan för de involverade företagen då en stor nedskrivning leder 

till en markant förändrad balansomslutning. Att det i genomsnitt endast var 22 stycken 

nedskrivningar per år är en väldigt låg frekvens. Detta speciellt med tanke på att det var 

135 bolag som hade goodwill under hela tidsperioden 2007–2015 och följde IFRS som 

regelverk. Den låga frekvensen av nedskrivningar tror författarna kan vara en tendens 

generellt. Företagen skriver inte ned innan det finns ett tvingande behov och inte då det 

finns ett nödvändigt behov. Detta underbyggs genom förklaringar som tas fram i 

årsredovisningarna kring hanteringen av goodwill. Företagen använder 

standardformuleringar som är svåra att förstå för någon utomstående som inte har tillgång 

till all information utan endast den publicerade redovisningsinformationen. Exempel på 

detta är ”Identifierad goodwill är helt hänförlig till de synergier som blir tillgängliga i 

och med förvärven” (Axfood 2010:85 citerad i Rahm et al, 2016, s. 10). De är svårt att 

veta vad dessa synergier är utan ekonomiska kalkyler som stödjer dem.  

 

Generellt känns det som att intressenterna inte är särskilt intresserade av goodwill utan 

mer ser till företagets nyckeltal. Goodwill är en del av nyckeltalen men om man inte vet 

hur goodwillhanteringen fungerar, utan detta endast är upp till de kontrollerande organ 

som exempelvis revisorer, blir det för komplicerat för den gemene intressenten. Detta kan 

bli ett stort problem för samhället då det ibland kan vara allt för få som förstår sig på hur 

goodwill kontrolleras trots dess stora påverkan för de börsbolag som har en redovisad 

goodwill. Signalvärdet som en nedskrivning kan medföra kan endast hanteras av en 

mindre grupp och nedskrivningen kan då skapa en oro i en situation som inte alltid är 

självklar för samhället. Speciellt då goodwillandelen är en sådan stor andel av förvärven 

som sker. Ett exempel på detta är år 2014 där goodwillandelen var 51% (Gauffin m.fl., 

2016, s. 1). 

7.1 Studiens resultat 
 

Författarnas slutsats är att det inte finns ett signifikant statistiskt stöd som bekräftar 

problemformuleringen ”Är vinsten en faktor som styr intressenternas påverkan på 

företagens beslut vid nedskrivning av goodwill?”.  

 

Författarna har hela tiden trott att goodwillnedskrivning har använts för att påverka 

vinsten. Detta genom en nedskrivning av goodwill vid höga vinster eller genom att inte 

skriva ned värdet vid låga vinster. Studiens starkaste hypotes H4 fick stöd men då 

extremtalen var anledningen till korrelationen beslutade författarna att istället se detta 

som en stark tendens. Det finns även mönster bland enskilda hypoteser men det behövs 

nog ytterligare data för att kunna säkerhetsställa det på en signifikant nivå. Studien 

använde sig av ett urval som resulterade i ett stort bortfall. Detta gjordes för att kunna se 

ett nedskrivningsmönster snarare än ett mönster för hanteringen av goodwill vilket 

resulterade i få utvalda företag. Detta var en av anledningarna till att bibehållen 
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goodwillandel bör ha fått bäst signifikans då det var ett enklare sätt att se hur relationen 

mellan goodwill och vinst hanteras då det fanns mer data till denna hypotes. Detta bör 

eventuellt undersökas med andra variabler för att få fram ett tydligare stöd. Det går även 

att se över hur man kan studera vad som påverkar redovisad goodwill och vinst. Den 

generella uppfattningen är att det är för få företag som skriver ned varje år för att få ett 

bra statistiskt underlag. Utifrån detta hade det varit möjligt att göra selekteringar från 

extremtalen.  

 

Som författarna nämnt i analysen kring hypotes H2 stack Telia ut som företag angående 

extremvärdena som visade sig under datainsamlingen. Att företaget hamnat som 

extremvärde kan förklaras av att Telia agerar på en väldigt speciell marknad då 

teleoperatörer handlar direkt med exempelvis statliga myndigheter angående hantering av 

telefonnät. Detta innebär att om ett sådant företag ska etablera sig på ett annat lands 

marknad måste det ta hänsyn till landets kultur. Det gör att förvärvsprocessen kan se 

annorlunda ut och därmed kanske inte anses som en normal process. Det kan påverka hur 

det förvärvade företagets värderas om motparten hellre skonar sina egna intressen än att 

göra en korrekt värdering. 

 

Ytterligare angående extremtalen visar analysen av hypotes H3 att genom att eliminera 

extremvärdena får man nästan ett signifikant samband mellan variablerna. Detta innebär 

en tendens att företag med högre skuldsättningsgrad har en lägre andel nedskrivning av 

goodwill. Detta indikerar att högt skuldbelagda företag inte gärna vill sänka värdet på 

sina tillgångar. Dessa tendenser bekräftas då av positiv redovisningsteori.   

 

Sammanfattningsvis kan författarna konstatera att det finns tendenser att utläsa ur det 

analyserade resultatet men att studien inte riktigt kan få något statiskt stöd. Inte ens för 

dem starkaste hypoteserna. Den tendens författarna kan utläsa är att företagen använder 

goodwillnedskrivning som ett sätt att undvika dåliga signaler till intressenter snarare än 

att minska en stor vinst.  

 

Författarna anser att studien har uppfyllt syftet då de i nästa stycke, praktiska 

implikationer, ger en praktisk rekommendation efter de studerat sambandet mellan en 

värdeminskning av goodwill och relevanta företagsekonomiska nyckeltal. Författarna har 

även analyserat resultatet och gjort en utvärdering kring om intressenterna har en 

påverkan på värdeminskning av goodwill och företagens resultat.  

7.2 Praktiska implikationer  
 

Studiens resultat ger en inblick i hur komplicerad hanteringen av goodwill kan vara. För 

företag kan detta vara bra att vara medveten om för att bättre kunna kommunicera med 

sina intressenter angående denna hantering. Författarna ser ett behov av en tydligare 

redovisningspraxis angående hur företagens värdering av goodwillposten ska framgå. 

Detta med både gällande konkreta uträkningar och beskrivande text. Detta eftersom om 

omvärlden inte kan förstå företagens uträkningar kan de inte heller kritiskt granska 

innehållet. Dock kan det inte statistiskt styrkas att goodwillnedskrivningar används i en 

sådan låg takt att goodwillposten riskerar att bli övervärderad. Författarnas reflektion är 

att det skall handla om att skapa en bättre transparens för att eliminera misstro hos 

intressenterna. Detta eftersom de inte har en direkt insyn i företagen och inte har mer 

information än den publicerade.  
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Utifrån denna studies analys och slutsats är författarnas praktiska rekommendation att 

IFRS reglerna skall tydliggöras vid värderingen av goodwill. Nedskrivningen är det 

område som främst behöver vara tydligare för att företag lättare ska känna sig trygga nog 

att visa tydliga beräkningar utan att riskera att bli kritiserade och anklagade för en 

felvärdering. Författarna tycker också att reglerna kring återföring av goodwill bör bli 

mindre strikta eftersom kassaflödet är en väldigt varierande post. Detta gör att det i 

dagsläget är svårt att beräkna nyttjandevärdet för få fram ett säkert återvinningsvärde. I 

och med detta är det möjligt att en nedskrivning genomförs för att det kort därpå skulle 

konstateras att det egentligen inte var aktuellt med en nedskrivning utan att 

återvinningsvärdet felberäknades.  

7.3 Förslag till vidare forskning 
 

Då författarna konstaterat att det kan vara till studiens nackdel att begränsa urvalet till 

bolag noterade på Stockholmsbörsen, menar de att det finns skäl att göra en bredare 

studie. Det är i alla fall nödvändigt ifall man bara ska se nedskrivningsmönster och vilka 

faktorer som kan tänkas påverkas. Det bör även kompletteras med en kvalitativ studie för 

att få en djupare förståelse för varför företag finner ett nedskrivningsbehov när författarna 

inte har kunnat hittat något stöd bland de utvalda variablerna. Studien kan till och med 

vara helt kvalitativ vilket gör att det är möjligt att studera företagens olika formuleringar 

kring goodwillposten och varför de anser sig finna ett nedskrivningsbehov. Utöver detta 

kan det finnas ett intresse i att fråga hur företagen redovisar uträkningarna. Detta kan då 

göras med kompletterande intervjuer med aktuella redovisningsansvariga på varje bolag. 
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Appendix 

 

Korrelationstest 
 

Korrelationstest år 2007 

 

Korrelationstest år 2008 

 

Variabel GWN %  GW/EBIT SKG% TILL GW/EK UTDK/EK ∆OMS 
        

GW/EBIT -0,0530       

 0,8250       
        

SKG% -0,0860 0,1800      

 0,7180 0,4480      
        

TILL  -0,2440 0,2420 -0,0690     

 0,2990 0,3040 0,7720     
        

GW/EK -0,0580 0,2500 0,2470 -0,1070    

 0,8090 0,2880 0,2950 0,6540    
        

UTDK/EK -0,4360 0,2710 -0,2740 0,3990 -0,2240   

 0,0540 0,2480 0,2420 0,0810 0,3430   
        

∆OMS -0,1990 0,0210 -0,0290 0,2220 0,1810 0,3300  

 
Variabel GWN %  GW/EBIT SKG% TILL GW/EK UTDK/EK ∆OMS 
        

GW/EBIT -0,6120       

 0,0260       

SKG% 0,2490 -0,4570      

 0,4130 0,1160      

TILL  -0,2980 0,1900 -0,2240     

 0,3230 0,5350 0,4620     

GW/EK 0,2190 -0,1300 0,4560 -0,2050    

 0,4710 0,6710 0,1170 0,5010    

UTDK/EK -0,2570 -0,1950 0,2240 0,0740 -0,3480   

 0,3970 0,5230 0,4610 0,8110 0,2440   

∆OMS 0,0860 -0,2240 0,3110 -0,2200 0,4360 -0,1570  

 0,7800 0,4630 0,3010 0,4710 0,1360 0,6080  
∆KASSA -0,0380 0,0200 0,2570 0,1990 -0,1450 0,4510 -0,6330 

 0,9010 0,9480 0,3970 0,5150 0,6380 0,1220 0,0200 
        

 Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson 

 P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde 



 

 

 0,4010 0,9300 0,9020 0,3470 0,4460 0,1560  
        

∆KASSA 0,8370 0,0520 -0,2170 -0,1230 -0,1010 -0,0260 -0,0820 

 0,0000 0,8260 0,3590 0,6070 0,6710 0,9120 0,7310 
        

 Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson 

 P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde 

 

Korrelationstest år 2009 

 

Variabel GWN %  GW/EBIT SKG% TILL GW/EK UTDK/EK ∆OMS 

        

GW/EBIT -0,1590       

 0,4800       

        

SKG% -0,0540 -0,3190      

 0,8100 0,1480      

        

TILL  -0,3080 -0,0280 0,0510     

 0,1630 0,9010 0,8210     

        

GW/EK -0,0970 0,0860 0,3030 -0,0750    

 0,6670 0,7050 0,1700 0,7390    

        

UTDK/EK -0,2580 0,1980 -0,0330 -0,0220 -0,2870   

 0,2470 0,3770 0,8830 0,9220 0,1950   

        

∆OMS -0,3480 0,3010 0,1250 0,2610 0,0980 -0,2140  

 0,1120 0,1740 0,5800 0,2410 0,6630 0,3400  
        

∆KASSA -0,3630 0,0780 0,0940 0,1870 -0,1230 0,6620 -0,0330 

 0,0970 0,7290 0,6770 0,4050 0,5850 0,0010 0,8840 

        

 Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson 

 P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde 

 

Korrelationstest år 2010 

 

Variabel GWN %  GW/EBIT SKG% TILL GW/EK UTDK/EK ∆OMS 

        

GW/EBIT -0,1070       

 0,5890       
        

SKG% -0,0640 -0,0570      

 0,7450 0,7720      
        

TILL  -0,2450 -0,0690 0,0420     



 

 

 0,2100 0,7260 0,8320     
        

GW/EK -0,0350 0,0850 -0,1880 -0,1330    

 0,8600 0,6690 0,3390 0,5000    
        

UTDK/EK -0,5990 0,0550 0,0580 0,1360 0,0320   

 0,0010 0,7800 0,7710 0,4890 0,8700   
        

∆OMS -0,0600 -0,0280 0,1590 0,0180 0,0920 0,1490  

 0,7630 0,8870 0,4190 0,9270 0,6410 0,4500  
        

∆KASSA 0,0870 0,0360 -0,6150 -0,0060 -0,0300 0,0310 -0,2300 

 0,6610 0,8570 0,0000 0,9740 0,8780 0,8740 0,2400 

        

 Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson 

 P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde 

 

Korrelationstest år 2011  

 

Variabel GWN %  GW/EBIT SKG% TILL GW/EK UTDK/EK ∆OMS 
        

GW/EBIT -0,0460       

 0,8320       
        

SKG% -0,3290 -0,0450      

 0,1170 0,8340      
        

TILL  -0,1220 -0,1730 -0,0670     

 0,5700 0,4180 0,7560     
        

GW/EK -0,2460 0,4180 0,3930 -0,3440    

 0,2470 0,0420 0,0580 0,1000    
        

UTDK/EK -0,5090 -0,4170 -0,0060 0,3160 -0,2400   

 0,0110 0,0430 0,9780 0,1320 0,2590   
        

∆OMS -0,4520 -0,2630 0,5400 -0,0890 0,0960 0,1370  

 0,0270 0,2140 0,0060 0,6800 0,6540 0,5240  
        

∆KASSA -0,2030 0,1400 0,1400 -0,1860 0,2850 0,1760 0,3740 

 0,3420 0,5150 0,5150 0,3830 0,1760 0,0720 0,0720 
        

 Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson 

 P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde 

 

Korrelationstest år 2012 

 

Variabel GWN %  GW/EBIT SKG% TILL GW/EK UTDK/EK ∆OMS 

        



 

 

GW/EBIT -0,2110       

 0,4000       

        

SKG% -0,2910 0,0680      

 0,2410 0,7900      

        

TILL  -0,1870 -0,0850 -0,1400     

 0,4570 0,7360 0,5790     

        

GW/EK -0,2000 0,2520 0,5650 -0,1290    

 0,4270 0,3140 0,0150 0,6090    

        

UTDK/EK -0,5330 0,0350 -0,1960 0,1760 -0,1530   

 0,0230 0,8890 0,4360 0,4850 0,5460   

        

∆OMS -0,1180 0,1950 0,4340 -0,1050 0,2220 0,0140  

 0,6410 0,4390 0,0720 0,6780 0,3770 0,9570  
        

∆KASSA -0,4910 -0,0650 0,6740 0,1320 0,0290 0,0670 0,2290 

 0,0390 0,7980 0,0020 0,6020 0,9090 0,7910 0,3610 

        

 Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson 

 P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde 

 

Korrelationstest år 2013 

 

Variabel GWN %  GW/EBIT SKG% TILL GW/EK UTDK/EK ∆OMS 
        

GW/EBIT -0,2340       

 0,3070       
        

SKG% -0,2250 -0,0080      

 0,2010 0,6100      
        

TILL  -0,2910 0,1180 0,0350     

 0,2010 0,6100 0,8810     
        

GW/EK -0,1940 0,2680 -0,2320 -0,2230    

 0,3980 0,2400 0,3120 0,3320    
        

UTDK/EK -0,8030 0,1140 0,1020 0,2330 -0,1020   

 0,0000 0,6240 0,6590 0,3090 0,6590   
        

∆OMS -0,1490 0,0080 -0,0330 0,1350 -0,0590 0,0890  

 0,5180 0,9720 0,8880 0,5610 0,7990 0,7030  
        

∆KASSA 0,1580 -0,0580 -0,6690 -0,1880 0,3810 -0,2050 0,0820 

 0,4950 0,8040 0,0010 0,4140 0,0880 0,3740 0,7240 

         

 Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson 



 

 

 P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde 

 

Korrelationstest år 2014 

 

Variabel GWN %  GW/EBIT SKG% TILL GW/EK UTDK/EK ∆OMS 
        

GW/EBIT 0,0840       

 0,6610               

SKG% -0,0990 0,0630      

 0,6040 0,7400      
        

TILL  0,0700 -0,2090 -0,1270     

 0,7140 0,2670 0,5050             

GW/EK -0,0230 0,0560 0,9510 -0,1480    

 0,9040 0,7680 0,0000 0,4340    
        

UTDK/EK -0,1000 -0,0060 -0,0970 0,1400 -0,1430   

 0,5990 0,9750 0,6110 0,4620 0,4510   

        

∆OMS -0,5300 -0,3090 -0,0780 -0,0260 -0,0790 0,4960  

 0,0030 0,0970 0,6810 0,8910 0,6790 0,0050  

        

∆KASSA 0,1050 -0,0060 -0,0480 -0,0480 0,0340 0,0270 0,0890 

 0,5800 0,9760 0,7990 0,8020 0,8600 0,8860 0,6400 

        

 Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson 

 P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde 

 

Korrelationstest år 2015 

 

Variabel GWN %  GW/EBIT SKG% TILL GW/EK UTDK/EK ∆OMS 

        

GW/EBIT -0,3030       

 0,2080       

        

SKG% 0,1530 -0,2390      

 0,5320 0,3240      

        

TILL  -0,1910 0,0750 -0,1430     

 0,4340 0,7610 0,5600     

        

GW/EK 0,0440 0,0130 0,3120 -0,3170    

 0,8570 0,9570 0,1930 0,1860    

        

UTDK/EK -0,6330 0,2940 -0,6880 0,3200 -0,6040   



 

 

 0,0040 0,2220 0,0010 0,1820 0,0060   

        

∆OMS -0,6400 0,1180 0,1580 -0,1420 -0,2430 0,3810  

 0,0030 0,6290 0,5190 0,5610 0,3170 0,1070  
        

∆KASSA -0,8200 0,1390 -0,1270 0,0350 0,1460 0,3840 0,3810 

 0,0000 0,5720 0,6040 0,8880 0,5520 0,1040 0,1070 

        

 Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson Pearson 

 P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde P-Värde 
 

 

 

  



 

 

.



 

 

 

 

Grunddata 
 

 

Företag Bransch Lista År GWN% GW/EBIT SKG% TILL  GW/EK  UTDK/EK  ∆OMS ∆KASSA 

Midsona AB Konsumentvaror- och tjänster Small 2007 0,2016 -1,9416 1,86 1538000 1,1984 -0,3988 43,4 -1,3731 

Semcon Aktiebolag Industri Small 2007 0,1784 -46,5405 3,26 2103800 1,0457 0,8943 54,7 -0,7815 

Tele2 AB Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2007 0,0945 8,4869 0,8 48648000 0,4699 0,9495 -13,7 0,1308 

NCC Aktiebolag Industri Large cap 2007 0,0517 0,5918 3,7071 34069000 0,2281 0,3706 -100 -0,5251 

Proact IT Group AB Teknologi Small 2007 0,0329 1,7138 2,32 515551 0,4382 0,9311 14,3 1,2689 

Securitas AB Industri Large cap 2007 0,0247 7,0117 3,12 39185200 1,5653 0,1231 3,9 -0,0916 

Addnode Group Aktiebolag (publ) Teknologi Mid cap 2007 0,0084 4,4912 0,61 860026 0,6553 0,2572 3,8 0,6721 

Trelleborg Aktiebolag Finans Large cap 2007 0,0056 5,5053 1,94 29334000 0,9445 0,7565 13,9 -0,1035 

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) Konsumentvaror- och tjänster Small 2007 0,0047 3,8838 0,8 2993022 0,8553 0,1155 125,9 -9,3268 

Skanska AB Industri Large cap 2007 0,0017 0,8479 2,73 78941000 0,2235 0,8579 10,5 1,4479 

SWECO AB (publ) Industri Large Cap 2007 0,0003 1,3859 1,6 2438000 0,6432 0,7061 17,3 0,2888 

Ratos AB Finans Large cap 2007 0,0002 4,0859 1,77 36782000 1,3629 0,8820 31,1 1,0718 

Telia Company AB Telecom Large Cap 2007 0,0001 2,7212 0,62 216702000 0,6069 0,4290 5,8 0,0189 

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2008 0,5752 -0,0656 0,68 2578815 0,0197 0,0504 -9,2 18,9622 

Bulten AB Konsumentvaror- och tjänster Mid cap 2008 0,2293 -3,7269 6,8 1831700 0,7753 -1,5117 -5,6 -2,1751 

Tele2 AB Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2008 0,1294 4,0242 0,65 47133000 0,4076 0,2505 -9 0,8152 

Aktiebolaget SKF Industri Large cap 2008 0,1163 0,0394 1,42 56281000 0,0155 0,8240 8,2 -0,2515 

MedCap AB (publ) Sjukvård Small 2008 0,0875 -127,7273 0,37 200602 0,2533 -0,2715 -1 -0,8661 

Eniro AB Konsumentvaror- och tjänster Small 2008 0,0743 27,7415 6,56 16620000 5,1771 -0,1243 3,1 -0,1839 

Atrium Ljungberg AB Finans Large cap 2008 0,0541 0,5183 1,11 20125046 0,0539 0,5026 0,2 0,2491 

Kinnevik AB Finans Large Cap 2008 0,0443 2,0075 0,5 35871000 0,0340 0,7186 0,6 -0,4032 

Bure Equity AB Finans Mid cap 2008 0,0326 6,8921 0,19 2995000 0,1834 0,1621 -58,6 -0,1337 

Intrum Justitia AB Finans Large cap 2008 0,0310 2,7189 1,76 6741000 0,7915 0,4484 14 0,1482 

SAAB Aktiebolag Industri Large cap 2008 0,0291 20,7108 2,09 32890000 0,3721 0,8110 3,4 -1,7082 



 

 

 

Nordnet AB Finans Mid cap 2008 0,0271 0,8199 14,11 12880735 0,1756 0,4279 -3,5 -0,4178 

NOVOTEK Aktiebolag Teknologi Small 2008 0,0263 2,4918 0,9 189896 0,3585 0,4522 11 0,5232 

NCC Aktiebolag Industri Large cap 2008 0,0177 0,7986 4,3 36247000 0,2591 0,5783 -1,6 -0,8758 

SWECO AB (publ) Industri Large Cap 2008 0,0164 1,2941 1,05 3012500 0,5505 0,7063 20,9 0,7731 

SAS AB Konsumentvaror- och tjänster Mid cap 2008 0,0132 -1,1686 4 43364000 0,1030 0,0629 1,8 -1,9250 

Modern Times Group MTG AB Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2008 0,0086 2,3966 1,11 19232000 1,0158 0,5994 16 1,1344 

Ratos AB Finans Large cap 2008 0,0052 2,8143 1,54 42750000 1,1193 0,8856 48,8 -0,0105 

Aktiebolaget Electrolux Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2008 0,0014 1,7635 2,75 73323000 0,1279 0,6032 0,1 2,8755 

Bilia AB Konsumentvaror- och tjänster Mid cap 2008 0,0003 -1,5614 3,41 5414000 0,0724 0,7356 -7,3 -2,2557 

Duroc Aktiebolag Industri Small 2009 0,6091 15,6545 0,58 314900 0,1690 0,6534 -44,9 -1,5377 

Modern Times Group MTG AB Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2009 0,3830 2,3966 1,55 14651000 0,9734 0,5151 7,6 -0,2212 

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) Konsumentvaror- och tjänster Small 2009 0,3634 764,6844 1,43 2600903 0,8177 -0,5946 -6,4 -22,6910 

TradeDoubler Aktiebolag Konsumentvaror- och tjänster Small 2009 0,2740 3,5475 2,59 1725578 0,8290 0,2099 -12,8 -0,7032 

Semcon Aktiebolag Industri Small 2009 0,1316 3,7645 2,09 1264300 1,2330 0,8474 -30,9 -0,2221 

Atrium Ljungberg AB Finans Large cap 2009 0,1128 0,5183 1,11 19832200 0,0483 0,4987 6,7 0,0255 

G5 Entertainment AB (publ) Teknologi Small 2009 0,1104 1,9833 0,12 12699 0,2033 0,2357 -33,2 2,6413 

Bure Equity AB Finans Mid cap 2009 0,1091 6,8921 0,43 2153600 0,2638 0,7780 -14,4 -1,3213 

Gunnebo Aktiebolag Industri Mid cap 2009 0,0882 4,5930 1,98 4336300 0,7723 0,1077 -1,7 1,7931 

I.A.R. Systems Group AB Teknologi Mid cap 2009 0,0519 9,6341 0,25 738400 0,4878 0,8023 4,1 1,2978 

Tele2 AB Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2009 0,0491 4,0242 0,39 40379000 0,3584 0,3302 -0,6 0,1548 

Skanska AB Industri Large cap 2009 0,0459 1,0871 3,01 81410000 0,2151 0,9974 -4,8 12,3448 

SWECO AB (publ) Industri Large Cap 2009 0,0161 1,2941 0,98 3151300 0,4944 0,7383 -3,3 -0,0492 

Beijer Alma AB Industri Small 2009 0,0156 0,8082 0,41 1390198 0,2454 0,9675 -14,4 0,1875 

Sandvik Aktiebolag Industri Large cap 2009 0,0136 0,7371 1,6 91575000 0,3375 0,7903 -22,4 0,2731 

Ratos AB Finans Large cap 2009 0,0063 2,8143 1,63 40858000 1,2094 0,8778 -16,4 0,2706 

Peab AB Industri Large cap 2009 0,0051 0,2483 2,43 26308000 0,2282 0,4258 3 -6,2795 

ASSA ABLOY AB Industri Large cap 2009 0,0031 4,8416 1,06 42618000 1,0606 0,4777 0,1 0,3559 

Eniro AB Konsumentvaror- och tjänster Small 2009 0,0021 27,7415 1,68 17192000 1,9787 0,1555 -1 0,0533 

Atlas Copco Aktiebolag Industri Large cap 2009 0,0019 0,6090 1,58 67874000 0,3236 0,7681 -14 0,6679 



 

 

 

Elanders AB Industri Mid cap 2009 0,0008 57,2622 1,67 2113753 1,1724 0,2974 -19,8 -0,5473 

Telia Company AB Telecom Large Cap 2009 0,0000 4,3183 0,888599103 269670000 0,6463 0,1604 5,4 0,1442 

Biotage AB Sjukvård Mid cap 2010 0,8092 -0,2502 0,22 693427 0,1845 1,0197 8,8 0,5912 

Stockwik Förvaltning AB Teknologi Small 2010 0,8013 -0,1537 1,46 100831 0,4307 -17,3235 -18 -0,3696 

Poolia AB Industri Small 2010 0,6205 -0,9106 1,8 388304 0,3167 -0,3297 3,8 -0,7659 

Eniro AB Konsumentvaror- och tjänster Small 2010 0,3932 -1,5551 2,05 10587000 1,8720 -1,0579 -19,1 -0,7347 

MSC Group AB Teknologi Small 2010 0,3157 -0,8549 0,78 31666 0,6133 -0,8961 -24,8 0,9895 

Midsona AB Konsumentvaror- och tjänster Small 2010 0,1874 -9,5400 0,77 1176000 0,7694 -0,3145 -16,2 0,8000 

Avanza Bank Holding AB Finans Large cap 2010 0,1034 0,0785 48,5 40243000 0,0320 0,6335 18,6 -2,0911 

Intellecta AB Industri Small 2010 0,0453 5,4510 1,59 555580 0,9816 0,7132 1,42 -0,3858 

Bufab AB (publ) Konsumentvaror- och tjänster Mid cap 2010 0,0436 8,3881 4,73 1990100 2,1465 0,9113 13,4 -0,6215 

Atrium Ljungberg AB Finans Large cap 2010 0,0416 0,3971 1,330930192 21209600 0,0428 0,1592 -100 0,1045 

Lindab International AB Industri Small 2010 0,0407 9,1232 1,21 6570000 0,9405 0,1401 -7 -0,4562 

Kinnevik AB Finans Large Cap 2010 0,0407 0,9021 0,18 64833000 0,0147 0,8358 2,3 -0,2285 

Skanska AB Industri Large cap 2010 0,0268 0,7177 2,61 77712000 0,1895 0,8882 -10,7 -0,1562 

BTS Group AB Industri Small 2010 0,0259 1,5229 0,72 482993 0,5003 0,8374 16,7 0,0620 

Nordnet AB Finans Mid cap 2010 0,0248 0,7846 22,2 28792420 0,1708 0,5360 11,3 -1,5250 

Aktiebolaget SKF Industri Large cap 2010 0,0203 0,7465 1,3 55224000 0,3332 0,9435 8,5 -0,3062 

Beijer Alma AB Industri Small 2010 0,0176 1,1706 0,41 1975810 0,3404 1,0271 45,8 0,0105 

Nobia AB Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2010 0,0169 446,0000 1,11 8486000 0,7777 0,6719 -8,6 -0,0924 

Bure Equity AB Finans Mid cap 2010 0,0132 0,5702 0,13 2973600 0,0967 0,5426 40,4 -0,4994 

Peab AB Industri Large cap 2010 0,0132 1,1444 2,55 27580000 0,2242 0,4415 8,3 -0,2583 

NOTE AB (publ) Industri Small 2010 0,0036 -1,4638 2,17 693532 0,3249 -0,0494 0,89 -1,6009 

Telia Company AB Telecom Large Cap 2010 0,0022 2,4065 0,75 250551000 0,6132 0,6393 -2,4 -0,1148 

Tele2 AB Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2010 0,0019 1,4122 0,34 40369000 0,3411 0,4959 2,3 0,0540 

SAAB Aktiebolag Industri Large cap 2010 0,0014 3,5590 1,31 29278000 0,3078 0,7360 -0,9 1,6456 

Volati AB Industri Mid cap 2010 0,0010 5,0127 2,73 807169 1,4118 0,9796 34,2 -0,3966 

Ratos AB Finans Large cap 2010 0,0004 5,7018 1,61 40763000 1,3454 0,9332 6,1 -0,2801 

Trelleborg Aktiebolag Finans Large cap 2010 0,0003 4,6144 1,23 27314000 0,7695 0,7679 0,6 -0,2327 



 

 

 

XANO Industri AB Industri Small 2010 0,0001 2,1318 1,188961479 976360 0,3992 0,4942 -100 0,0161 

Anoto Group AB Teknologi Small 2011 0,7037 -0,3987 0,63 236099 0,6332 -1,9851 -7,73 -1,6652 

Modern Times Group MTG AB Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2011 0,4994 -3,8414 1,52 11281000 0,5928 0,5405 2,84 0,1714 

ICA Gruppen Aktiebolag Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2011 0,4629 2,2748 0,12 10060000 0,0812 0,5901 -14,77 0,2528 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA Konsumentvaror- och tjänster Large Cap 2011 0,3423 4,1031 1,06 139004000 0,1539 0,8856 -25,48 -0,0790 

Enea Aktiebolag Teknologi Small 2011 0,3236 33,8610 0,35 565068 0,2043 -0,7167 -0,63 0,0145 

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) Konsumentvaror- och tjänster Small 2011 0,2179 -1,3445 1,17 2079091 0,7141 -1,0997 -2,91 -1,1494 

Sandvik Aktiebolag Industri Large cap 2011 0,1207 0,8902 1,89 98739000 0,2781 0,8667 13,83 -0,3609 

Eniro AB Konsumentvaror- och tjänster Small 2011 0,0579 44,9926 1,97 9709000 1,8816 -1,1940 -18,83 -0,0027 

Intellecta AB Industri Small 2011 0,0517 5,9884 1,4 574691 0,9022 0,7230 0,81 0,4699 

NCC Aktiebolag Industri Large cap 2011 0,0195 0,7967 2,97 32924000 0,1937 0,6733 6,3 -1,6385 

Ratos AB Finans Large cap 2011 0,0183 11,9854 1,74 39922000 1,4997 0,9307 6,14 -0,0522 

Peab AB Industri Large cap 2011 0,0117 1,1814 2,95 31349000 0,2237 0,4869 14,44 -0,9484 

Bufab AB (publ) Konsumentvaror- och tjänster Mid cap 2011 0,0087 4,0147 4,14 2072500 1,8313 0,9202 9,7 -0,5442 

Investmentaktiebolaget Latour Finans Large cap 2011 0,0077 1,7463 0,29 13598000 0,1470 0,9813 19,7 -0,1546 

Aktiebolaget SKF Industri Large cap 2011 0,0066 0,6234 1,25 59374000 0,2795 0,9709 8,5 0,0063 

Skanska AB Industri Large cap 2011 0,0065 0,5957 3,01 82770000 0,2582 0,9532 -2,86 -0,9607 

Beijer Alma AB Industri Small 2011 0,0062 1,0014 0,45 2200774 0,2981 0,9454 23,58 0,1680 

SAAB Aktiebolag Industri Large cap 2011 0,0049 1,4359 1,25 31799000 0,3261 0,7880 -3,83 -0,4669 

Inwido AB (publ) Industri Mid cap 2011 0,0026 8,0257 1,44 5476400 1,4188 0,4955 -1,92 0,4258 

Proact IT Group AB Teknologi Small 2011 0,0016 4,6996 6,29 1505895 1,2508 -0,4702 60,89 1,5818 

Telefonaktiebolaget L M Ericsson Teknologi Large cap 2011 0,0007 1,2657 0,94 280349000 0,1917 0,7128 10,8 -0,6245 

Knowit Aktiebolag (publ) Teknologi Small 2011 0,0006 5,0482 0,87 1572606 1,0834 0,4676 13,5 -0,2354 

ASSA ABLOY AB Industri Large cap 2011 0,0001 5,1910 1,27 55374000 1,1482 0,6044 13,48 -0,0667 

Acando AB Teknologi Mid cap 2011 0,0000 4,3300 0,45 1098939 0,6070 0,4086 4,2 0,3733 

Bure Equity AB Finans Mid cap 2012 0,3729 -1,0687 0,15 2438200 0,0819 0,4433 -6,15 -6,0952 

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) Konsumentvaror- och tjänster Small 2012 0,2940 -1,5948 1,87 1801628 0,7703 -2,1952 -5,89 -0,8000 

Nobia AB Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2012 0,1962 -7,6715 1,21 7211000 0,7286 0,6388 -5,88 0,3559 

Atrium Ljungberg AB Finans Large cap 2012 0,1956 0,2615 1,48 25466900 0,0300 0,5952 2,95 0,3005 



 

 

 

Telia Company AB Telecom Large Cap 2012 0,0984 4,7963 1,19 254341000 0,6320 0,7993 0,52 0,4387 

Intellecta AB Industri Small 2012 0,0984 -2,7059 1,98 481307 1,1326 0,6265 -10,73 -0,6362 

Ratos AB Finans Large cap 2012 0,0521 9,5573 1,63 33570000 1,2497 0,9319 -8,66 -0,3507 

Systemair Aktiebolag Industri Mid cap 2012 0,0393 1,2533 1,46 3874700 0,2904 0,9844 13,86 0,1643 

Kinnevik AB Finans Large Cap 2012 0,0357 -6,0612 0,07 62632000 0,0101 0,8490 -81,9 -1,2843 

Prevas Aktiebolag Teknologi Small 2012 0,0354 64,8919 1,38 409713 0,8626 0,5160 4,95 -1,1608 

Peab AB Industri Large cap 2012 0,0329 1,6427 3,02 32073000 0,2171 0,4980 7,58 7,3833 

SWECO AB (publ) Industri Large Cap 2012 0,0204 2,1509 1,74 4689500 0,8271 0,8302 25,32 -0,1914 

Aktiebolaget SKF Industri Large cap 2012 0,0187 0,7800 1,79 60757000 0,2680 1,0235 -2,48 0,1105 

Tele2 AB Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2012 0,0086 1,7998 1,31 49189000 0,4980 0,7288 7,3 -0,0615 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA Konsumentvaror- och tjänster Large Cap 2012 0,0073 2,0241 0,95 131531000 0,2023 0,4959 5,01 0,1041 

Rejlers AB (publ) Industri Small 2012 0,0050 2,2632 1,1 702000 0,5380 0,7749 16,56 0,0016 

Alfa Laval AB Industri Large cap 2012 0,0049 2,2397 1,29 35079000 0,6389 0,8236 4,05 0,0458 

Securitas AB Industri Large cap 2012 0,0011 6,1675 3,31 38457700 1,6625 0,2607 3,75 0,6913 

Anoto Group AB Teknologi Small 2013 0,5271 -0,3765 1,28 171849 0,8400 -6,1059 -27,36 -0,6757 

MultiQ International Aktiebolag Teknologi Small 2013 0,4261 -0,6397 0,68 79808 0,4497 -3,9187 -15,23 9,4118 

Bure Equity AB Finans Mid cap 2013 0,3496 0,5953 0,11 2392200 0,0819 0,4503 -28,92 -6,6916 

Intellecta AB Industri Small 2013 0,2017 -2,2310 0,82 398032 1,1326 0,7102 -55,97 -2,0680 

Kinnevik AB Finans Large Cap 2013 0,1451 -1,3517 0,03 67402000 0,0101 0,8642 -3,14 -0,4550 

Beijer Alma AB Industri Small 2013 0,0816 1,1056 0,54 2548048 0,2840 1,0039 10,32 0,1966 

Prevas Aktiebolag Teknologi Small 2013 0,0710 -13,6410 1,61 382136 0,8626 0,4282 6,53 -3,6202 

Indutrade Aktiebolag Industri Large cap 2013 0,0590 1,5280 1,65 6954000 0,5201 0,9848 5,33 0,6551 

Modern Times Group MTG AB Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2013 0,0402 1,9925 1,63 14150000 0,5795 0,5843 5,95 -0,3629 

Bong AB Industri Small 2013 0,0275 -4,8701 1,39 2029471 1,2876 -0,6524 -12,98 38,4375 

ÅF AB Basmaterial Large cap 2013 0,0244 5,2194 0,91 7073900 1,1375 0,6118 43,83 -0,1193 

SWECO AB (publ) Industri Large Cap 2013 0,0203 3,7246 2,67 6014400 0,8271 0,8457 9,27 0,1953 

Eniro AB Konsumentvaror- och tjänster Small 2013 0,0176 10,7921 1,19 8158000 1,7285 -0,4875 -8,28 0,1452 

Telia Company AB Telecom Large Cap 2013 0,0171 2,7517 1,17 252828000 0,6320 0,6725 -3,05 -0,2017 

Ratos AB Finans Large cap 2013 0,0161 8,7077 1,67 39166000 1,2497 0,8300 -3,75 0,0207 



 

 

 

Sandvik Aktiebolag Industri Large cap 2013 0,0119 1,0395 1,79 93882000 0,2404 0,7160 -11,37 -0,5683 

ICA Gruppen Aktiebolag Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2013 0,0109 1,1551 1,72 68961000 0,0695 0,6448 2750,4 3,8182 

Skanska AB Industri Large cap 2013 0,0098 0,8729 2,86 87532000 0,2544 0,9422 5,52 -69,7363 

Rejlers AB (publ) Industri Small 2013 0,0044 3,7667 1,46 874400 0,5380 0,7750 10,14 -0,6727 

Peab AB Industri Large cap 2013 0,0023 2,7932 3,07 31851000 0,2171 0,4575 -8 -1,3718 

Nordnet AB Finans Mid cap 2013 0,0000 0,5789 23,49 39694225 0,1315 0,6387 -0,97 -68,9589 

Kinnevik AB Finans Large Cap 2014 0,5390 0,0102 0,02 86065000 0,0025 0,8946 -19,21 1,1983 

Eniro AB Konsumentvaror- och tjänster Small 2014 0,3054 -2,8112 2,52 6176000 2,3322 -2,1284 -18,16 -0,4012 

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) Konsumentvaror- och tjänster Small 2014 0,2846 -2,6145 2,87 1030341 1,4249 -8,1461 -26,83 -0,9243 

NGS Group Aktiebolag Finans Small 2014 0,2175 1,8709 0,36 168313 0,5832 0,5053 24,94 0,3401 

VBG Industri Small 2014 0,1836 2,2058 0,27 1208707 0,1479 0,9189 1,31 0,2728 

TradeDoubler Aktiebolag Konsumentvaror- och tjänster Small 2014 0,1564 -5,1096 1,91 1285257 0,7334 -0,1069 -13,43 -1,8789 

Biotage AB Sjukvård Mid cap 2014 0,1298 1,8357 0,23 619010 0,1801 0,9989 10,29 0,4045 

Nobia AB Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2014 0,1259 5,5291 1,14 7855000 0,7128 0,5166 5,26 0,2647 

Husqvarna Aktiebolag Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2014 0,1220 3,4695 1,34 29344000 0,4543 0,6907 8,35 -0,2206 

Midway Holding Aktiebolag Finans Small 2014 0,0919 -2,5333 1,95 1424700 0,2182 0,4586 -0,49 12,3333 

Stockwik Förvaltning AB Teknologi Small 2014 0,0791 -3,7689 2,66 71910 1,7550 -29,1767 -25,99 -0,4919 

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2014 0,0571 -4,7824 0,41 6370744 0,3436 -0,1015 19,77 0,2605 

Modern Times Group MTG AB Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2014 0,0569 2,0275 1,45 14131000 0,5928 0,6273 11,44 -0,0213 

Volati AB Industri Mid cap 2014 0,0520 6,1707 12,89 1823192 7,5966 0,9453 9,68 0,5992 

Beijer Alma AB Industri Small 2014 0,0469 1,1245 0,55 2743724 0,2755 0,9363 7,55 0,0007 

Intrum Justitia AB Finans Large cap 2014 0,0392 1,9014 2,77 11341000 0,9223 0,6920 13,53 0,1592 

Addnode Group Aktiebolag (publ) Teknologi Mid cap 2014 0,0390 5,7498 0,77 1556891 0,8465 0,3560 10,74 0,2837 

Indutrade Aktiebolag Industri Large cap 2014 0,0254 1,6024 1,56 8087000 0,4975 0,9693 10,36 0,0524 

Vitec Software Group AB (publ) Teknologi Mid cap 2014 0,0240 2,7832 1,97 772901 0,7339 0,5198 32,38 2,0140 

Ratos AB Finans Large cap 2014 0,0160 6,4657 1,09 36706000 0,9021 0,8396 7,72 -0,0654 

Mekonomen Aktiebolag Konsumentvaror- och tjänster Mid cap 2014 0,0148 6,7956 1,6 5384000 0,9008 0,2603 0,85 -0,2585 

Aktiebolaget SKF Industri Large cap 2014 0,0128 1,5681 1,78 81639000 0,5298 0,9263 11,6 -0,1481 

SSAB AB Basmaterial Large Cap 2014 0,0109 -246,9252 1,03 89727000 0,6030 0,3798 36,35 0,0012 



 

 

 

Telia Company AB Telecom Large Cap 2014 0,0105 3,1260 1,29 272067000 0,6365 0,8161 -0,63 -0,0575 

Peab AB Industri Large cap 2014 0,0029 0,9909 2,53 28385000 0,2171 0,4798 1,24 -21,0535 

SWECO AB (publ) Industri Large Cap 2014 0,0021 2,8394 2,15 5917100 1,1541 0,8231 12,38 0,1997 

Rejlers AB (publ) Industri Small 2014 0,0019 5,4033 1,14 943400 0,5949 0,6006 16,77 2,4100 

Tele2 AB Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2014 0,0013 2,7229 0,72 39848000 0,4190 0,6932 -13,11 -0,2125 

Atlas Copco Aktiebolag Industri Large cap 2014 0,0004 1,1707 1,08 105281000 0,3939 0,8651 11,72 0,3809 

Acando AB Teknologi Mid cap 2014 0,0000 22,0077 0,64 1790155 0,8842 0,1695 29,1 0,2000 

Trention Aktiebolag Konsumentvaror- och tjänster Small 2015 0,5104 -0,3688 0,23 501022 0,1331 -1,0273 -26,96 -4,7289 

Venue Retail Group Aktiebolag Konsumentvaror- och tjänster Small 2015 0,4143 -0,5348 5,48 452811 0,8886 -3,9186 -2,1 -10,1053 

Kinnevik AB Finans Large Cap 2015 0,3957 0,0958 0,02 85256000 0,0014 0,8935 -9,32 -10,7782 

Eniro AB Konsumentvaror- och tjänster Small 2015 0,2835 -2,7262 2,91 4416000 2,5094 -4,3566 -18,79 -0,3819 

BE Group AB (publ) Basmaterial Small 2015 0,0882 -4,8947 1,5 1961000 0,7108 0,3261 -1,12 2,7200 

Prevas Aktiebolag Teknologi Small 2015 0,0787 -7,5346 1,51 359192 0,9365 0,4387 -3,42 -0,7497 

Beijer Alma AB Industri Small 2015 0,0678 1,0301 0,56 2869785 0,2679 0,9385 6,78 -0,0976 

Telia Company AB Telecom Large Cap 2015 0,0603 3,7613 1,55 254017000 0,5613 0,8824 -14,34 0,2050 

FormPipe Software AB Teknologi Small 2015 0,0573 16,0238 0,95 617789 1,0090 0,3916 2 -0,0417 

Ratos AB Finans Large cap 2015 0,0524 8,9802 1,26 32623000 0,9836 0,8181 -12,88 0,1834 

Vitec Software Group AB (publ) Teknologi Mid cap 2015 0,0467 2,0088 2,21 872019 0,7443 0,6353 25,7 0,0851 

Lagercrantz Group Aktiebolag Industri Mid cap 2015 0,0267 2,5460 1,5 2582000 0,7771 0,6502 7,41 0,1602 

Tele2 AB Konsumentvaror- och tjänster Large cap 2015 0,0221 3,5394 0,97 36149000 0,4838 0,6900 3,47 -0,2291 

SAS AB Konsumentvaror- och tjänster Mid cap 2015 0,0213 0,2890 3,78 30266000 0,1014 -0,2641 16,96 2,9124 

Aktiebolaget SKF Industri Large cap 2015 0,0153 1,7334 1,63 79733000 0,4867 0,9108 7,08 0,7074 

Sandvik Aktiebolag Industri Large cap 2015 0,0079 1,7408 1,66 101242000 0,3725 0,7297 -3,35 0,2561 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA Konsumentvaror- och tjänster Large Cap 2015 0,0056 1,4079 1,02 152372000 0,2189 0,9015 10,82 0,1770 

Inwido AB (publ) Industri Mid cap 2015 0,0052 6,8114 0,8 5206000 1,0843 0,5934 6,19 0,6776 

Trelleborg Aktiebolag Finans Large cap 2015 0,0008 3,1432 0,83 34390000 0,5859 0,8473 10,16 0,4072 
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