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Förkortningar 
 

IFRS = International Financial Standards Board 

 

IAS = International Accounting Standards 

 

RR = Redovisningsrådet 

 

FASB = Financial Accounting Standards Board 

 

P/E = Price/Earnings (Pris per aktie/ resultat per aktie) 
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Sammanfattning  
 

År 2005 infördes nya redovisningsregler i Sverige för koncernredovisningen i samtliga 

börsnoterade börsföretag. De nya reglerna, IFRS, är internationellt anpassade regler som ska 

användas i koncernredovisningen istället för Redovisningsrådets rekommendationer. För 

redovisningen av goodwill innebär förändringen att de övervärden som betalas vid förvärvet 

fördelas ut på de tillgångar dit de kan härledas samt att avskrivningar på goodwill nu är 

förbjudet. Istället ska det nu varje år göras ett nedskrivningstest som avgör om en 

nedskrivning är nödvändig eller ej.  

 

Syftet med vår undersökning är att se hur införandet av IFRS har påverkat kostnaden för 

goodwill hos de svenska börsnoterade företagen samt att se om aktiemarknaden reagerat på 

förändringen. Vi har valt en kvantitativ ansats där vi studerat årsredovisningar från bolag 

noterade på Large Cap på stockholmsbörsen. Årsredovisningarna har vi delat in i två fyra års 

perioder, 2000-2003 då redovisningen gjorts enligt Redovisningsrådets rekommendationer 

och 2005-2008 då redovisningen gjorts enligt IFRS. Genom att jämföra dessa två perioder har 

vi tagit reda på hur goodwillkostnaden har påverkats av regelbytet och om marknaden har 

reagerat på förändringen. Hur marknaden reagerat på förändringen har vi undersökt genom att 

se om det finns ett samband mellan förändringen av goodwillkostnaderna i procent av 

omsättningen och förändringen av P/E-talet. 

 

Resultatet av våra undersökningar visade att kostnaden för goodwill minskat efter införandet 

av IFRS, nu tas istället en större kostnad det året förvärvet ses som förbrukat. Detta har vi 

statistiskt säkerhetsställt till en signifikansnivå på 95 % vid beräkning av t-värdet. 

Korrelationsberäkningen visar att det inte finns något samband mellan goodwillkostnaden och 

P/E-talet. Det innebär att marknaden inte ser igenom att det endast är en redovisningsmässig 

förändring som påverkar periodiseringen av goodwillkostnaden, och inte kommer påverka 

kostnaden för goodwill på lång sikt.   

 

Våra resultat leder till att vi drar slutsatsen att sett på kort sikt har kostnaden för goodwill 

minskat vid införandet av IFRS samt att marknaden inte ser igenom regelförändringen. 
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Disposition  
 

Bakgrund 

Här beskriver vi bakgrunden till vårt ämne, problemformulering och syftet med uppsatsen. Vi 

förklarar genom vår hypotes vilka frågor vi valt att fokusera på. 

Teori 

Här tar vi upp Redovisningsrådets rekommendationer som tidigare följdes och det nya 

regelverket IFRS samt varför ändringen genomfördes, vi redogör för olika åsikter om 

goodwill genom relevanta artiklar och förklarar de statistiska metoder vi kommer att använda 

oss av. Vi tar även upp teorin om effektiv marknad, då den påverkar vårt synsätt på 

prissättningen på aktiemarknaden. 

Metod 

Här förklarar vi hur vi har genomfört studien genom granskningar av årsredovisningar, vilka 

avgränsningar vi gjort och styrkor och svagheter med uppsatsen. Vi tar även upp kritiska 

faktorer som kan komma att påverka vår studie. 

Empiri 

Här sammanfattar vi informationen vi fått fram när vi studerat årsredovisningar, det vill säga 

goodwillkostnaderna för de olika perioderna och beräkningen av sambandet, 

korrelationskoefficienten r. 

Analys 

Här redogör vi de svar vi fått fram genom att använda oss av vår empiri, det vill säga svaren 

på om det statistiskt sett är skillnad i goodwillkostnaden och om beräkningen av r tyder på ett 

samband. 

Slutsats 

Här drar vi slutsatser av det vi fått fram i analysen och drar paralleller till våra artiklar i teorin. 

Förslag till vidare forskning 

Här ger vi förslag på hur man skulle kunna forska vidare inom vårt ämne. 
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Kapitel 1 Inledning 
 

1:1 Bakgrund 
Under årens lopp har redovisning av immateriella tillgångar ofta debatterats, framförallt 

redovisningen av goodwill. Teoretiskt sett finns det argument både för och emot en aktivering 

av immateriella tillgångar, det vill säga att ta upp dem som en tillgång i balansräkningen. 

Redovisningen kräver att kostnader matchas mot intäkter. Om immateriella tillgångar 

genererar intäkter, bör en aktivering ske, och avskrivningar bör göras allt eftersom intäkterna 

flyter in. Men anskaffning av immateriella tillgångar är ofta en osäker investering, vilket gör 

att tillförlitligheten minskar vid en aktivering. Här finns alltså en motsättning mellan relevans 

och tillförlitlighet (Sundgren, Nilsson, Nilsson s. 101-102). 

 

En immateriell tillgång definieras enligt IAS 38 som en ”identifierbar icke monetär tillgång 

utan fysisk form”. Exempel på immateriella tillgångar är varumärken, licenser, patent, 

forskning och utveckling, goodwill, mjukvara till datorer med mera (Sundgren, Nilsson, 

Nilsson sid 103).  

 

Goodwill, som klassas som en immateriell tillgång, finns det flera typer av, bland annat 

internt upparbetad goodwill och förvärvad goodwill, så kallad koncerngoodwill. Internt 

upparbetad goodwill är något som upparbetats av företaget själva, till exempel företagets goda 

rykte eller ett varumärkes image. De är inte tillåtet att redovisa internt upparbetad goodwill 

som en tillgång. De främsta skälen till det är att värdet inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 

och att posten inte anses avskiljbar eller identifierbar. Förvärvad goodwill uppkommer i 

koncernredovisningen, det är skillnaden mellan det pris ett företag betalar vid ett 

företagsförvärv och det förvärvade företagets egna kapital. Förvärvad goodwill är tillåten att 

tas upp som en tillgång, det vill säga som goodwill (Sundgren, Nilsson, Nilsson s. 109). 

 

Från och med 1 januari, 2005 blev de internationella redovisningsreglerna IAS/IFRS 

obligatoriska för svenska börsnoterade företag. Formellt är IFRS standarden endast 

obligatorisk i koncernredovisningen. Redovisningsrådet rekommenderar dock att IAS/IFRS 

bör vara huvudregel, även för redovisningen i de moderbolag som upprättar 

koncernredovisning enligt de nya reglerna (Sundgren, Nilsson, Nilsson s. 12). Tidigare var 

företagen tvungna att följa Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 vid redovisning av 
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goodwill, vilket innebar att goodwillen skrevs av efter bedömd nyttjandeperiod, dock max 20 

år. Även nedskrivningstest gjordes för att bedöma om en nedskrivning var nödvändig 

(http://www.bfn.se/redovisning/RADET/RR/RR15.pdf 2009-03-01). Den stora skillnaden 

mellan reglerna är sammanfattningsvis att Redovisningsrådet kräver en avskrivning av 

goodwill efter en bedömd nyttjande period. Enligt IFRS är avskrivning av goodwill förbjudet, 

istället ska en årlig prövning av nedskrivningsbehov ske. 

 

Införandet av IFRS i Sverige har påverkat företagens sätt att redovisa. Men företaget i sig har 

inte förändrats, samma affärshändelser har fortfarande ägt rum. På en helt effektiv marknad 

där alla intressenter har perfekt information, det vill säga att all information är tillgänglig, 

skulle en ändring av redovisningsprincip inte påverka priset på aktien, trots att goodwillposten 

redovisas annorlunda. Ross och Lindenberg har gjort en undersökning om 

goodwillavskrivningar påverkar företagens aktiekurs. Då P/E-talet i deras undersökning ökar i 

samband med goodwillavskrivningar kommer de fram till att marknaden ser igenom 

förändringen, det vill säga att det endast var en redovisningsmässig förändring (Lindenberg, 

Ross 1999). 

 

Efter att ha läst tidigare studier från bland annat Thomas Boyd och Irene McCarthy om hur en 

liknande regelförändring gjordes i USA, samt artiklar av Lorentzon och Malmqvist om hur de 

tror att de nya reglerna kommer att påverka redovisningen, har vi sett att åsikterna kring IFRS 

påverkan på redovisningen av goodwill går isär. Vi tycker därför att det vore intressant att 

undersöka på vilket sätt införandet av IFRS påverkat företagens kostnader för goodwill, med 

kostnader avses avskrivningar och nedskrivningar. Har kostnaden för goodwill förändrats? 

Det är även intressant att undersöka om värderingen av företagen påverkats av en eventuell 

kostnadsförändring, det vill säga ser marknaden igenom regelförändringen eller påverkas inte 

P/E-talet? 

 

1:2 Problemformulering: 

Har införandet av IFRS påverkat kostnaden för goodwill hos bolag noterade på 

Stockholmsbörsen? Och hur har aktiemarknaden reagerat på detta? 
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1:3 Syfte 

Syftet med denna studie är att se om införandet av IFRS har påverkat kostnaden för goodwill 

hos de svenska börsnoterade företagen. Finns det ett samband mellan förändringen av 

kostnaden för goodwill och värderingen av företaget på aktiemarknaden?  

 

1:4 Hypotes  

”En hypotes är ett antagande om samband mellan fenomen som prövas empiriskt.” 

(Johannessen Tufte, sid 34). 

 

Vi vill undersöka om de nya redovisningsreglerna av goodwill lett till förändrad periodisering 

av goodwillkostnaden för företagen. Om kostnaderna redovisas annorlunda pga. 

regelförändringen, har detta påverkat P/E-talet? Det vill säga finns det något samband mellan 

förändrad redovisning av goodwillkostnader och förändring av P/E-talet?  

 

• Leder de nya redovisningsreglerna på kort sikt till minskade goodwillkostnader? 

• Finns det ett samband mellan förändrad goodwillkostnad och P/E-tal? 
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Kapitel 2 Teoretisk referensram 
 

2:1 Goodwill  
Som tidigare nämnts finns det två typer av goodwill, internt upparbetad goodwill och 

koncerngoodwill. Koncerngoodwill som undersöks i denna uppsats uppkommer i 

koncernredovisningar när ett företagsförvärv ägt rum till överpris. Tidigare bestod 

goodwillvärdet av skillnaden mellan köpeskillingen och det förvärvade företagets egna 

kapital. Då gjordes avskrivningar efter en bestämd nyttjandeperiod. Även nedskrivningar 

gjordes vid behov. Idag när redovisningen görs efter IFRS består goodwillvärdet av 

köpeskillingen minskat med det förvärvade företagets egna kapital och även minskat med de 

övervärden som betalats som kan härledas till specifika tillgångar. Enligt IFRS är 

avskrivningar förbjudet, istället sker årliga prövningar för att se om det föreligger ett 

nedskrivningsbehov (Sundgren, Nilsson, Nilsson, sid 109). 

 

För att lättare få en överblick över förändringen av goodwillredovisningen kommer nedan en 

kort förklaring av de tidigare reglerna, den följs av en förklaring av de nya reglerna IFRS. Vi 

sammanfattar även de konkreta skillnaderna mellan dessa två metoder.  

 

2:2 De tidigare reglerna – Redovisningsrådet 
De tidigare regler som företagen var tvungna att följa var Redovisningsrådets 

rekommendationer. I RR 1:00 står det om goodwill att det avskrivningsbara beloppet, det vill 

säga anskaffningsvärdet, ska fördelas på ett systematiskt sätt över tillgångens nyttjandeperiod 

allt eftersom tillgången förbrukas. Om inget annat kan bevisas kan en immateriell tillgångs 

nyttjandeperiod vara högst 20 år. Avskrivningsmetoden ska återspegla hur tillgångens värde 

successivt förbrukas av företaget, om det inte kan fastställas ska avskrivning ske linjärt. 

 

Anskaffningsvärdet blir skillnaden som uppkommer mellan det betalade priset och det 

förvärvade företagets egna kapital. Enligt RR1:00 ska nedskrivning av en immateriell tillgång 

göras om återvinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet. För en tillgång med en 

nyttjandeperiod på längre än 20 år är det ett minimikrav att beräkna återvinningsvärdet minst 

en gång per år. Nedskrivningarna görs enligt Redovisningsrådets rekommendation nummer 17 

om nedskrivningar (http://www.bfn.se/redovisning/RADET/RR/RR1-00.pdf 2009-03-02). 

Återvinningsvärdet är det högsta värdet av det verkliga värdet minskat med 



  11 
   
 

försäljningskostnaderna och nyttjandevärdet (Sundgren, Nilsson, Nilsson s. 37).  

 

I de fall där värdet på goodwillposten inte minskar, ska avskrivningar ändå göras enligt 

Redovisningsrådet. Detta då Redovisningsrådet ser det som att den förvärvade goodwillen 

ersätts av internt upparbetad goodwill. Enligt RR15, Immateriella tillgångar, får inte internt 

upparbetad goodwill redovisas som en tillgång, vilket är skälet till att avskrivning ändå ska 

göras (http://www.bfn.se/redovisning/RADET/RR/RR1-00.pdf 2009-03-02). 

 

2:3 De nya reglerna – IFRS 
IFRS 3 som infördes i Sverige 2005 behandlar redovisningen av rörelseförvärv och därmed 

goodwill. Den innehåller en del regeländringar avseende redovisning av goodwill.  

Nu ska det överpris som betalas, det vill säga skillnaden mellan priset och det förvärvade 

företagets egna kapital, fördelas på de tillgångar och skulder där övervärdena finns. Värdet 

som blir kvar redovisas som goodwill. Det leder till att goodwillposten som idag redovisas är 

mindre än vad den skulle vara om de gamla reglerna använts när hela differensen redovisades 

som goodwill. Den andra stora regelförändringen är att goodwill inte längre ska skrivas av. 

Istället sker en årlig prövning om nedskrivningsbehov föreligger (Sundgren, Nilsson, Nilsson 

s. 110). I årsredovisningen ska information om prövningen lämnas så att läsaren kan bedöma 

tillförlitligheten. Om det i prövningen visar sig att goodwillvärdet minskat ska en 

nedskrivning göras (Lönnqvist s. 35). 

 

2:3:1 Artiklar om IFRS 

Redan innan IFRS infördes i Sverige hade USA utvecklat FASB, när Europa sedan skulle 

internationalisera sina redovisningsregler hämtades mycket inspiration från FASB:s regelverk. 

Detta gäller även reglerna kring redovisningen av goodwill. Många av de vetenskapliga 

artiklar som har skrivits kommer därför ifrån USA där FASB Statement no 142 ligger som 

grund. Skillnaden är dock att i USA sker nedskrivningstestet i två steg. Enligt författaren till 

artikeln blir goodwill nedskrivningstestat vid 2 situationer: 

• 1 när det har varit signifikant nedgång av aktiepriset på det förvärvande bolaget 

efter att förvärvet skett. 

• 2 när bokfört värde på eget kapital är större än marknadsvärdet på eget kapital 

(Churyk 2005). 

Åsikterna kring förändringen från årliga avskrivningar till nedskrivningstest fick både positiv 



  12 
   
 

och negativ kritik i USA. Enligt artikeln ”Financial effects of goodwill amortization” kommer 

stora skillnader att uppstå mellan företagen, då vissa kommer att redovisa goodwill högt andra 

lågt. Författarna hävdar även att svängningarna i företagens balansräkningar kommer bli 

större mellan åren (Boyd och McCarthy 2002). 

 

I Sverige gjordes 2005 en undersökning av DN som studerade årsredovisningarna för 2005 för 

att se om det skett någon förändring hos företagen efter införandet av IFRS. Det visade sig att 

företagens resultat efter skatt ökat med nästan tio procent på grund av de nya IFRS-reglerna. 

Det höga resultatet påverkar P/E-talen. Enligt analytikerna på de större företagen, har hänsyn 

tagits till den delen som de nya reglerna för goodwill påverkar beräkningen av P/E-talen, det 

är dock inte något som Nordnets analyschef Peter Malmqvist håller med om. Han anser 

istället att dagens genomsnittliga P/E-tal för börsen på 17 bör höjas till 19. Enligt Peter 

Malmqvist bidrar det lägre P/E-talet på 17 till en köpsignal även om det beror på goodwill  

(http://www.dn.se/ekonomi/borsen-uppblast-med-nya-regler-1.719743 2009-03-30). 

 

Även Johan Lorentzon, doktorand och Mats Ekberg, adjunkt vid Högskolan Väst skriver i en 

artikel för Aktiespararna om den stora förändringen i redovisningen av goodwill från att följa 

Redovisningsrådets rekommendationer till IFRS. Den stora skillnaden är att värdera tillgångar 

till verkligt värde vilket kommer att påverka nyckeltalen. Goodwill kommer nu inte att skrivas 

av utan nedskrivningstest görs varje år, någon uppskrivning är inte möjlig. För att kunna göra 

dessa test krävs att internt upparbetad goodwill skiljs från förvärvad goodwill. Eftersom 

goodwillposten kan ha stor betydelse vi ett bolags värdering är det viktigt att det inte 

missbrukas av företagen för att blåsa upp vinster, vilket i sin tur leder till en för högt värderad 

aktie. Revisorerna får här en viktig uppgift att kontrollera att inte värdering av goodwill 

missbrukas för att justera resultatet till önskad nivå 

(http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Missbruk-av-goodwill--en-fraga-for-

revisorerna/).  

 

Ett problem som uppstått sedan införandet av IFRS är att företagen haft svårt att tillämpa de 

nya reglera fullt ut. Öhrlings Pricewaterhousecoopers har lämnat en rapport över att 

tillämpningen av IFRS blir allt bättre. De har undersökt börsbolags årsredovisningar för 2007 

och jämfört dem med tidigare år och sett att kvaliteten har höjts. En fjärdedel av samtliga 

bolag på stockholmsbörsen har undersökts med ett helt slumpmässigt urval. I rapporten 
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framgår det även att hälften av de bolag som totalt undersöktes det vill säga 40 av 80, 

genomfört minst ett rörelseförvärv under 2007. Endast två stycken av de bolag som 

redovisade rörelseförvärv redovisade inte någon goodwill, 70 % av bolagen redovisar en 

förvärvsanalys. I övriga fall uppgick ca 60 % av anskaffningsvärdet goodwill.  

Ungefär hälften av de bolag som redovisar rörelseförvärv redovisar hur stor del det förvärvade 

företaget bidragit med till koncernens resultat  

(http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/F0B6B3067EE9DB0E80257514004

EBED6 2009-03-30). 

 

Att åsikterna om goodwill går isär syns tydligt i dessa artiklar. Att bolagens redovisning av 

denna post varierar verkar dock de flesta vara överens om.  

 

2:4 Vad motiverar regeländringen 
Anledningen till varför en regeländring skett är synen på de framtida vinsterna. Tidigare 

baserades goodwillvärdet på de framtida vinsterna som bolaget såg vid förvärvstidpunkten.   

Allt eftersom dessa vinster inkasserades minskade värdet på goodwillen, vilket motiverade till 

avskrivningar. I och med de nya reglernas införande begränsas inte de framtida vinsterna till 

de vinster bolaget såg vid förvärvstidpunkten utan horisonten flyttas hela tiden framåt. Detta 

motiverar att det varje år görs en prövning om ett nedskrivningsbehov föreligger (Lönnqvist s. 

35). 

 

Goodwill har alltid varit ett mycket diskuterat ämne. Åsikterna går isär om huruvida goodwill 

ska få tas upp som tillgång eller ej. I artiklarna nedan tar vi del av olika åsikter och vad andra 

undersökningar kommit fram till angående goodwill och värderingen av denna post. 

 

2:5 Teorin om effektiv marknad 
Ekonomer har i många år argumenterat för att på en fri marknad med perfekt konkurrens 

bestäms priset av utbudet och efterfrågan av produkten. Denna teori kallas teorin om effektiv 

marknad (Schroeder, Clark, Cathey s. 116-117). 
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(http://r002049.helsingborg.se/komvux/lb/textniv1/shb/prisbild/bilder/uekurv.gif 2009-05-20) 

 

För att priset ska bestämmas helt efter utbud och efterfrågan krävs att: 

- Alla aktörer har perfekt information 

- Ingen produkt på marknaden är speciell, utan alla produkter kan bytas ut mot andra 

- Ingen av aktörerna kan själva påverka marknaden 

- Det ska inte finnas några transaktionskostnader eller andra handelshinder 

(Schroeder, Clark, Cathey s. 117). 

 

Värdepappersmarknaden är den marknaden som liknar teorin om den effektiva marknaden 

mest. Detta då den reflekterar all ny tillgänglig information direkt. Hur tillgänglig 

informationen är som finns vid prissättningen av aktierna har delats upp i tre typer: 

Svag: Information om tidigare aktiepriser finns, utöver det är informationen väldigt bristfällig. 

Semistark: All information som är tillgänglig för allmänheten har tagits med i beräkningen 

för aktiepriset inklusive tidigare aktiepriser.    

Stark: Här finns även möjlighet att få tillgång till insider information  

(Schroeder, Clark och Cathey s. 118 – 119). 

 

2:5:1 Artikel om Effektiv marknad  

Ross och Lindenberg har gjort en undersökning om marknaden kan se igenom byte av 

redovisningsmetod, även åren efter att transaktionen som skapat goodwill skett.  Detta 

undersöks genom att se om det finns ett samband mellan ett högre P/E-tal och större 

goodwillavskrivningar. Undersökningen gjordes genom att använda P/E-talet som beroende 
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variabel som oberoende variabler användes avskrivning, förändring av vinst/aktie, 

skuldsättningsgrad, tillväxt och bransch. Anledningen att de använder dessa fem oberoende 

variabler är för att kunna kontrollera andra faktorer som kan påverka P/E-talet. Då isoleras 

effekten av goodwillavskrivningarna på P/E-talet. I deras undersökning visade det sig att P/E-

talet ökade markant i samband med goodwillavskrivningarna. Det vill säga att marknaden såg 

igenom redovisningsmetoden. Skulle de inte sett igenom förändringen skulle P/E-talet varit 

oförändrat det vill säga resultatet och aktiepriset skulle öka i samma takt. Avskrivningarna 

påverkar alltså inte företagets aktiekurs (Ross, Lindenberg, 1999).  

 

2:6 P/E-tal 
P/E-talet räknas fram genom att priset på aktien divideras med vinsten per aktie. Det är ett av 

de vanligaste måtten som används vid prisvärdering av aktier. Det anses vara ett bra sätt att 

jämföra företag inom samma bransch (www.privataffarer.se 09-04-13). 

 

P/E-talet kan räknas för vilket datum som helst. Oftast används den vinst företaget senast 

publicerat, teoretiskt ska beräkningen göras på den förväntade framtida vinsten, det är dock 

väldigt svårt vilket gör att den senaste vinsten istället används (www.privataffarer.se 09-04-

13). 

 

2:6:1 Artikel om P/E-tal  

P/E-talet är ett av de vanligast förekommande nyckeltalen. Det beror på att det är lätt att räkna 

fram och lätt att göra jämförelse med. Ett normalt P/E-tal ligger mellan 10-15, men skillnaden 

är stor mellan olika branscher. Ett P/E-tal på 10 innebär att priset på aktien är 10 gånger 

årsvinsten, Det vill säga investeraren får tillbaka sina pengar på 10 år om vinsten ligger 

stabilt. För en aktie i ett snabbväxande företag är därför aktieköparna ofta villiga att acceptera 

ett högre P/E-tal, det vill säga ett högre pris. 

Det finns en del brister med P/E-tal, de vinster vi känner till är historiska och årets vinst 

baseras på en prognos. Annat som påverkar synen på P/E-talet är om aktien huvudsakligen 

värderas efter substansen, det vill säga storleken på det egna kapitalet, mer än 

vinstutvecklingen. P/E-talet fokuserar enbart på vinstutvecklingen. Därför måste bolagen som 

jämförs vara inom samma bransch för att få en uppfattning om värderingen 

(http://40procent20ar.blogspot.com/2009/02/pe-tal-pg-tal-peg-tal.html 2009-04-13). 
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2:7 t-test 
Statistisk slutledning är konsten att göra intelligenta gissningar med hjälp av slumpmässiga 

urval. En stickprovsundersökning innebär att begränsa undersökningen till ett urval för att 

sedan dra slutsatser om hela populationen. Att från ett urval dra helt säkra slutsatser för hela 

populationen går inte, vid en undersökning strävar man dock efter att dra tillräckligt säkra 

slutsatser (Körner, Wahlgren s. 90-91). 

 

En tumregel vid stickprov är att urvalet bör vara mins 30 observationer (Körner, Wahlgren s. 

105). Statistiskt signifikanta slutsatser kan dock dras även vid mindre stickprov, då används t-

värdet enligt formeln: 

 

Medelvärdet av x +/- t * s / √n 

 

n är stickprovets storlek och s stickprovets standardavvikelse. t bygger på n-1 frihetsgrader 

och bestäms med hjälp av en tabell över t-fördelningen så att man får önskat konfidensgrad 

(Körner, Wahlgren s. 107). 

 

2:8 Korrelation  
Korrelation beräknas för att se om det finns något samband mellan två variabler. Sambandet 

bedöms av materialet i stort, det kan alltså finnas enskilda observationer som kan avvika från 

sambandet. Ju fler observationer som följer huvudtendensen desto starkare är sambandet 

(Körner, Wahlgren s. 64-69).  

 

De två variablerna räknas samman efter formen. 

Σxy – ΣxΣy 
            r =                   n   
 √(Σx² - (Σx)²)( Σy² - (Σy)²) 
                 n                   n 
 

r avser korrelationskoefficienten, och resultatet hamnar alltid mellan -1 och 1. Blir resultatet      

-1 innebär det att sambandet mellan de två variablerna är negativt, blir resultatet 1 innebär det 

att sambandet är positivt. Om resultatet är nära 1, det kan alltså vara både plus och minus, 

innebär det att det finns ett starkt samband men att sambandet inte är fullständigt, det vill säga 
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att det inte gäller riktigt alla observationer. Hamnar resultatet istället nära 0 finns det ingen 

korrelation mellan de två variablerna, det vill säga inget samband (Körner, Wahlgren s. 76).  

 

För att se vad korrelationskoefficienten verkligen innebär räknas kvadraten på 

korrelationskoefficienten fram för att då få fram determinationskoefficienten r². 

Determinationskoefficienten är ett procenttal av hur stor del av den totala variationen för den 

beroende variabeln som förklaras av det linjära sambandet med den oberoende variabeln 

(Körner, Wahlgren s. 77). 
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Kapitel 3 Metod 
 

3:1 Validitet 
Validitet anses vara ett av de svåraste men samtidigt mest centrala problemet i den empiriska 

samhällsvetenskapen. Problemet grundar sig i om det som vi undersöker empiriskt är det som 

vi teoretiskt påstår att vi undersöker.  

 

Det finns två olika typer av validitet, begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Begreppsvaliditet 

förklarar om det finns en överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och de valda 

empiriska indikatorerna som granskas. Resultatvaliditet svarar på frågan om vi mäter det vi 

påstår att vi mäter. För att kunna svara på om resultatvaliditeten är god eller inte krävs det att 

begreppsvaliditeten är bra samt att reliabiliteten är hög. Med hög reliabilitet innebär att det 

inte finns något systematiskt fel i insamlingen av data, ett systematiskt fel kan vara skrivfel, 

hörfel, missförstånd med mera (Esiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud s. 63-71). 

 

Vi bedömer vår validitet som hög. Vi har en hög begreppsvaliditet då det tydligt framgår i 

årsredovisningarna vi granskat vad som är en kostnad för goodwill samt hur goodwillposten 

förändrats över året. Även i beräkningen av P/E-tal anser vi att vi använt oss av säkra källor 

som årsredovisningar och stockholmsbörsens aktiepris. Reliabiliteten är hög då vi tillsammans 

samlat in all fakta och därmed kontrollerat varandra så att vi skrivit ned rätt summor. Då vi 

anser att vi både har en hög begreppsvaliditet och en hög reliabilitet så anser vi att vi även har 

en hög resultatvaliditet. Det vill säga, i praktiken mäter vi det som vi i teorin påstår att vi 

mäter.  

 

3:2 Kvantitativ och kvalitativ metod 
När en kvantitativ analys utförs baseras undersökningen på likvärdiga och därmed jämförbara 

uppgifter om så pass många analysenheter att dessa uppgifter kan analyseras med siffror. 

Kvantitativ metod är ett mycket användbart när man i undersökningen vill ha svar på frågor 

om förekomsten i ett material. Exempelvis i hur stor frekvens eller utrymme något 

förekommer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud s. 223). 

 

Istället för kvantitativ metod som beskrevs ovan, kan även kvalitativ metod används vid 

inhämtning av data till undersökningen. Kvalitativ metod går ut på att ta fram det väsentliga 
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innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och sammanhang som den 

ingår i. Skäl att använda kvalitativ metod istället för kvantitativ kan vara att forskarna är ute 

efter att fånga in något annat än summan av delarna som kvantitativa metoden ger svar på, 

dvs. något djupare som kan ligga dolt i texten (Esiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud s. 

237-238). 

 

Att helt utesluta någon del av den kvantitativa respektive kvalitativa metoderna är nästintill 

omöjligt. Vi anser dock att vi i vår uppsats till största del använder oss av en kvantitativ 

metod då vi samlar in uppgifter från ett stort antal årsredovisningar och sedan analyserar dem 

med hjälp av siffror för att kunna dra statistiskt signifikanta slutsatser. När vi samlar in 

uppgifterna kommer vi ibland vara tvungna att läsa texterna i årsredovisningarna för att kunna 

plocka ut rätt siffror. Detta ser vi som en textanalys och därmed har vi även till viss del använt 

oss av kvalitativ metod. 

 

3:3 Tillvägagångssätt 
  

3:3:1 Beräkning av förändring av goodwillkostnader 

Vi kommer i vår studie att studera årsredovisningar mellan åren 2000-2008. Mellan 2000-

2003 redovisade svenska börsbolag goodwill enligt RR1:00. Från år 2005 ska istället IFRS 3 

användas. Vi väljer därför att jämföra två fyraårsperioder 2000-2003 samt 2005-2008.  

 

I undersökningen jämförs kostnaden för nedskrivning för goodwill för de båda perioderna. 

Under period 1, år 2000-2003, gjordes både avskrivningar och nedskrivningar medan det för 

period 2, 2005-2008, endast görs nedskrivningar då det nu är förbjudet att skriva av goodwill. 

Som det framgår i teorikapitlet innebär regeländringen från 2005 att de övervärden som kan 

härledas till specifika tillgångar nu föredelas ut på dem. Det gör att avskrivningar görs på 

övervärden även i period 2 fast nu inte som goodwillavskrivning utan istället vid varje 

tillgångsslag. Den delen av övervärdet vid företagsförvärvet som inte kan fördelas ut på 

specifika tillgångar tas nu upp som goodwill och årliga nedskrivningstest görs.  

 

Tidigare år gjordes avskrivningar på hela övervärdet samt ett nedskrivningstest. Skillnaden 

mellan perioderna är alltså att i period 2 görs enbart avskrivningar på den delen av övervärdet 

som betalades vid förvärvet som kan härledas till specifika tillgångar medan det i period 1 
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gjordes avskrivningar på hela övervärdet. 

 

Genom att jämföra kostnaderna för nedskrivning av goodwill mellan de två perioderna får vi 

fram om regelförändringen inneburit någon skillnad för företagen i deras kostnadsredovisning 

för goodwill. I period 1 användes både avskrivningar och nedskrivningar för att redovisa 

värdeminskningen av goodwillvärdet, i period 2 används enbart nedskrivningar för att 

redovisa värdeminskningen. 

 

En faktor som kan påverka ett företags nedskrivningsbehov är konjunkturläget, våra två 

fyraårsperioder är väldigt lika i konjunkturcykel vilket gör att konjunkturen inte bör påverka 

vårt resultat. Konjunkturen i Sverige har under åren 2000-2003 börjat högt, därefter sjunkigt 

för att sedan vända upp till en högkonjunktur. Från 2005 fram till 2007 hade vi 

högkonjunktur, under 2008 vände det ned till lågkonjunktur i och med finanskrisen. Detta gör 

att vi under våra två fyraårsperioder får med både hög- och lågkonjunktur i varje period vilket 

motiverar vårt val av perioder. 

 

 
(www.konj.se 2009-03-02) 

 

För att beräkna om det finns någon statistiskt signifikant skillnad för skillnaden mellan 

kostnaden för nedskrivning för period 1 och 2 använder vi oss av t-värdet. 

Vi beräknar inom vilket intervall medelkostnaden för nedskrivning av goodwill är inom 

period 1, och jämför den sedan med medelkostnaden för period 2. Hamnar medelkostnaden 

för period 2 inom intervallet finns det ingen skillnad statistiskt sett. Vi kommer att prova olika 

konfidensintervall för att se om det blir någon skillnad i resultatet. 
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3:3:2 Beräkning av samband mellan kostnadsförändring och P/E-talet 

Vi kommer för samma period att jämföra företagens P/E-tal med kostnaden för goodwill. 

Detta för att undersöka om en eventuell förändring av P/E-talen har något samband med 

förändringen av kostnaden för goodwill och därmed företagets resultat. En 

korrelationsberäkning görs för respektive företag för att se om det finns något samband 

mellan kostnaden för goodwill i procent av omsättningen och P/E-talets förändring. Vi räknar 

på kostnaden för goodwill i procent av omsättningen för att skillnaden mellan storleken på 

företagen inte ska påverka undersökningen. En större koncern, det vill säga med en högre 

omsättning har troligtvis även större goodwillkostnader på grund av fler företagsförvärv, 

vilket nu inte märks i undersökningen. Som vi skrev i teorikapitlet skiljer sig P/E-talet mellan 

branscherna, i vår undersökning kommer vi räkna korrelationen på var företag för sig, det gör 

att vi inte jämför de olika företagens faktiska P/E-tal med varandra, utan endast förändringen 

av P/E-talet.     

 

Om marknaden sett igenom bytet av redovisningsregler kommer vi få ett samband, det vill 

säga en stark korrelation, mellan förändringen av P/E-talet och goodwillkostnaderna i procent 

av omsättningen. Ser marknaden inte igenom förändringen kommer vi inte att se något 

samband det vill säga ett r nära 0. Detta förklaras genom att P/E-talet räknas ut genom priset 

på aktien genom vinsten.  

 

Om vinsten ökar i och med lägre goodwillkostnader med de nya redovisningsreglerna men 

priset på aktien blir det samma som tidigare kommer P/E-talet att sjunka om marknaden ser 

att den högre vinsten enbart beror på ändrade redovisningsregler. 

Ser marknaden igenom den nya regelförändringen, det vill säga priset på aktien är detsamma 

trots lägre kostnader och ett högre resultat kommer det finnas ett samband mellan P/E-tal och 

goodwillkostnaden. Lägre goodwillkostnader leder då till lägre P/E-tal. Om 

goodwillkostnaderna blir lägre vilket betyder högre vinst för företagen, och priset på aktien 

höjs pga. den högre vinsten, kommer P/E-talet bli oförändrat, då både täljaren och nämnaren i 

beräkningen höjs. Det vill säga priset på aktien höjs då trots att det endast skett ett byte av 

redovisningsregler, marknaden ser då inte igenom regelförändringen. Vi kommer då få ett 

oförändrat P/E-tal och i korrelationsberäkningen kommer det då inte finnas något samband 

mellan lägre goodwillkostnader och förändring av P/E-tal. 
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Vi kommer själva att räkna ut P/E-talet. Anledningen till det är att det lätt går att justera 

beräkningen av P/E-talet till det resultat den som utför beräkningen vill ha, till exempel 

genom att undvika att räkna på vissa kostnader med mera. Det finns inget rätt och fel i vilken 

vinst beräkningen ska göras på. Enligt teorin ska vinsten egentligen vara den framtida vinsten 

men det blir i praktiken mycket svårt att få fram en prognos där resultaten inte är vinklade åt 

något håll. Vi vill därför räkna på P/E-talen själva för att undvika en vinkling av dem. Vi 

kommer att räkna på vinsten efter skatt dividerat priset på aktien per 31 december för 

respektive år (http://www.aktiesite.se/Nyckeltal/PE-tal.htm 2009-05-06). Aktiekurserna 

hämtar vi från Nasdaq omx hemsida 

(http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/historiskakurser/). 

 

För att sammanställa alla siffror kommer vi använda oss av en tabell för varje företag där 

samtliga åtta år är med, samt variablerna goodwill, avskrivning, nedskrivning, omsättning, 

årets resultat samt P/E-tals beräkningar. Vi räknar fram goodwillkostnadens procentsats av 

omsättningen, det vill säga avskrivningar + nedskrivningar/omsättningen.  

 

3:4 Avgränsning 
Vi har valt att studera bolag noterade på Stockholmsbörsen i storleken Large Cap det vill säga 

företag med ett marknadsvärde på över en miljon euro (http://www.nasdaqomxnordic.com 

2009-02-02). Vi anser att vi kan dra slutsatser om hela populationen, det vill säga samtliga 

börsföretag som redovisar goodwill, utan att studera företag i Mid och Small Cap då samtliga 

börsföretag måste följa IFRS, storleken på företagen spelar inte någon roll för hur värderingen 

av goodwillen ska göras. För att vår studie ska kunna ske inom vår tidsplan har vi avgränsat 

oss till företag vars årsredovisning för 2008 har publicerats senast den 13 april 2009. Även 

bolag med andra årsbokslut än 31 december utesluts då finanskrisen ökade som mest undra 

andra halvan av 2008. Företag som redovisar i andra valutor än Svenska kronor har ej tagits 

med för att jämförelse mellan företagen ska kunna göras. Saknar företagen goodwill något av 

åren vi undersöker utesluts de. 

 

3:5 Styrkor och svagheter med vårt val av metod 
Avsikten med vår analys är att visa ett samband mellan kostnad för goodwill och P/E-tal, det 

vill säga ett så kallat orsakssamband. Detta ska vi göra genom en korrelationsanalys. Visar det 

sig att det finns ett samband mellan våra två variabler måste vi även kunna visa att det är ett 
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kausalt samband, det vill säga ett orsakssamband och inte enbart ett statistiskt samband. Vi 

måste därför vara försiktiga när vi drar våra slutsatser och analysera om det finns några andra 

variabler som kan ha påverkat vårt resultat (Johannessen, Tufte sid 190-192). 

 

I den statistiska beräkningen om det finns en skillnad i goodwillkostnad mellan de två 

perioderna används t-värdet. T-värdet ses som en robust metod, alltså en metod som är relativt 

okänslig för skiftningar i materialet (Körner, Wahlgren s. 108). 

 

Beräkningen av sambandet mellan förändringen av goodwillkostnaden och P/E-talet har gjorts 

genom beräkning av korrelationskoefficienten. I denna beräkning kan extremvärdet påverka 

resultatet och ge en felaktig bild (Körner, Wahlgren s.79). Vi anser dock att vårt urval är så 

stort då vi gör många korrelationsberäkningar, att enstaka extremvärden inte påverkar vårt 

slutgiltiga resultat. 

 

3:6 Utfall 
Antalet bolag i undersökningen är 28 av 57, bortfallet beror bland annat på avsaknad av 

årsredovisningar för något av åren, avsaknad av goodwill, ej kalenderår som räkenskapsår och 

annan redovisningsvalutan än svenska kronor. Slutdatumet för att årsredovisningarna för 2008 

hade publicerats sattes till den 13 april 2009 för att tidsplanen skulle kunna hållas. Ett av 

bolagen, Lindab tas endast med i beräkning av goodwillkostnadsförändringen då de ej var 

börsnoterade alla år som tagits med i undersökningen.  

 

3:7 Kritiska faktorer  
Finanskrisen som tog fart under slutet av 2008 behandlas här som en vanlig lågkonjunktur, 

och därmed tar vi ingen extra hänsyn till den i våra beräkningar. 

 

Vid jämförelse av konjunkturläget för båda perioderna ser vi att en relativt kort del av period 

2 speglas av en lågkonjunktur medan för period 1 är lågkonjunkturen något längre. Period 1 

börjar i lågkonjunktur för att sedan vända upp i högkonjunktur medan period 2 börjat högt för 

att sedan vända ned till lågkonjunktur. En kritisk faktor till vår studie kan här vara att den 

något längre lågkonjunkturen i period 1 kan ha lett till mer nedskrivningar i den perioden. En 

annan faktor som också kan påverka vår studie är att det kan vara så att nedskrivning av 

goodwill inte görs med lika stor del under en hel lågkonjunktur utan nedskrivningar kan vara 
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vanligare i början/slutet av en lågkonjunktur. För att undkomma dessa problem skulle 

undersökningen göras på två längre perioder där varje period innehåller en hel 

konjunkturcykel. Det är dock omöjligt för oss att göra en sådan undersökning då IFRS än så 

länge bara funnits i drygt fyra år och därmed inte hunnit med en hel konjunkturcykel. 
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Kapitel 4 Empiri 
 

4:1 Sammanfattning av analysmaterial 
Följande tabell innehåller de siffror som sedan kommer att analyseras. Det vill säga kostnaden 

för nedskrivningar period 1 och 2 samt korrelationsvärdet r för beräkningen av sambandet 

mellan kostnaden för goodwill och förändringen av p/e-talet för respektive företag. 

 

Företag 
nedskr 00-
03 (mkr) 

nedskr 05-
08 (mkr) 

Korrelation 
(r)  

assa abloy -7,2 0 0,5031 
atlas copco -6 950 0 0,1110 
Axfood -26 -51 -0,3013 
Boliden 0 0 0,0000 
Electrolux -506 -3 0,1797 
Ericsson -305 0 0,9131
Getinge 0 0 -0,4789
handelsb. 0 -12 0,6856
Hexagon -138 0 -0,5679
Holmen 0 -569 -0,0874
JM 0 0 -0,7941
Latour 0 -1 -0,3920
Lindab 0 0  i.u. 
MTG 0 -114,6 0,7765
NCC -298 -228 -0,2700
Ratos -6 -299 0,7476
SAAB -55 -118 0,2865
Sandvik -547 -34 0,8082
SCA -17 0 -0,4989
Scania 0 -13 -0,3019
seco tools 0 0 -0,1348
Skanska -2 467 -116 0,7968
SKF -107 -205 -0,7913
swedish 
match 0 -57 -0,0169
tele2 0 -6 598 0,3626
Telia -433 -10 0,4525
Trelleborg 0 -210 0,1008
Volvo 0 0 0,4281
Summa -11 862,2 -8 638,6 2,5167
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4:2 t-värde 
t-värdet beräknas med formeln:  

 

Medelvärdet av x +/- t * (s / √n) 

 

n är stickprovets storlek och s stickprovets standardavvikelse. t bygger på n-1 frihetsgrader 

och bestäms med hjälp av en tabell över t-fördelningen efter önskad frihetsgrad. I vår 

beräkning är n 28 och s är 262,73. Medelvärdet för x det vill säga medelkostnaden för 

nedskrivning, är för period 1; 423,65 mkr och för period 2; 308,52 mkr. 

 

Dubbelsidiga test har utförts, med signifikansnivå 95 % och 98 %. 

Vid 95 % hamnar medelkostnaden inom intervallet 321,84 och 525,46 mkr. 

Vid 98 % hamnar medelkostnaden inom intervallet 300,98 och 546,32 mkr.  

 

4:3 Korrelation 
Vid beräkningen av P/E-talet har vi dividerat företagets resultat med antalet aktier för att få 

fram vinst per aktie. Aktiepriset har sedan delats med vinsten per aktie för att få fram ett 

rättvisande P/E-tal för varje år.  

 

Korrelation räknas sedan ut mellan P/E-talet och goodwillkostnaden i procent av 

omsättningen. Samtliga värden finns i tabellen i bilaga. 

Korrelationskoefficienten r, räknas ut med hjälp av formeln: 

 

Σxy – ΣxΣy 
            r =                   n   
 √(Σx² - (Σx)²)( Σy² - (Σy)²) 
                 n                   n 
 
Genomsnittligt r för alla bolag är 0,0932. Determinationskoefficienten r² blir då 0,0087. 
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Kapitel 5 Analys 
 

5:1 Förändring av goodwillkostnaden 
Vi genomförde ett t-test för att se om kostnaden för nedskrivning av goodwill förändrats 

mellan de två årsperioder. Vid signifikansnivå 95 %, det vill säga med 95 % säkerhet, kan vi 

statistiskt sett säga att kostnaden för nedskrivning av goodwill var större i första perioden än i 

den andra. Detta trots att avskrivningar gjordes under perioden 2000-2003 och de inte är 

medtagna i beräkningen. Vid signifikansnivån 98 % kan vi dock inte dra en statistiskt 

signifikant slutsats om att det finns en skillnad. Vid högre signifikansnivå men samma storlek 

på urvalet, blir gränserna bredare för att kunna dra en statistisk slutsats om att det finns en 

skillnad. Medelvärdet för period 2 hamnar nu inom gränserna vilket gör att vi inte kan dra 

någon statistiskt signifikant slutsats vid 98 %. 

Resultat: Med 95 % säkerhet är nedskrivningarna för goodwill högre under åren 2000-2003 än 

för åren 2005-2008. 

 

5:2 Samband mellan goodwillkostnad och P/E-tal 
Som framgår i teorikapitlet beräknas P/E-talet genom priset på aktien dividerat med vinsten 

per aktie. När vinsten ökar på grund av de lägre goodwillkostnaderna men aktiepriset ligger 

kvar på samma nivå kommer P/E-talet att minska. När vinsten ökar och om då även priset på 

aktien ökar kommer P/E-talet förbli oförändrat.  

 

I vår undersökning får vi fram ett genomsnitts r på 0,0932. r ligger här väldigt nära 0 vilket 

betyder att det inte finns något samband mellan goodwillkostnaderna i procent av 

omsättningen och P/E-talets förändring. Determinationskoefficienten r² är 0,0087, det betyder 

att endast 0,87 % av förändringen i P/E-talet kan förklaras av förändringen av 

goodwillkostnaderna. Ingen korrelation betyder alltså att P/E-talet är oförändrat, det vill säga 

att priset har höjts i samma takt som vinsten har höjts på grund av de lägre 

goodwillkostnaderna. 

Resultat: Det finns inget samband mellan goodwillkostnaderna i procent av omsättningen och 

förändringen av P/E-talet. 
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Kapitel 6 Slutsatser  
 

Resultatet att nedskrivningskostnaden för goodwill är större 2000-2003 än perioden 2005-

2008 är något överraskande. Förutom nedskrivningarna, har under period 1 även 

avskrivningar gjorts på hela goodwillbeloppet. I period 2 när redovisningen görs efter IFRS 

fördelas den delen av övervärdet som betalas vid företagsförvärvet ut på de tillgångar dit de 

kan härledas, det lägre värdet som blir kvar redovisas nu som goodwill. Övervärdena som 

fördelas ut på andra tillgångar skrivs nu av i respektive tillgångsslag medan avskrivningar på 

goodwill nu är förbjudet. Detta betyder att under 2000-2003 redovisades hela övervärdet som 

uppkom vid företagsförvärv som goodwill, och därmed gjordes avskrivningar på hela 

övervärdet. Under åren 2005-2008 när IFRS använts har avskrivningar endast gjorts på den 

delen av övervärdet som betalats vid förvärvet som kunnat härledas till specifika tillgångar, på 

övervärdet som redovisats som goodwill har avskrivningar vart förbjudet. Utan att ha gjort 

någon undersökning på kostnad för avskrivning, kan vi därför ändå räkna med att kostnaden 

för avskrivning på övervärden som uppkommer vid företagsförvärv, det vill säga goodwill, 

var högre för 2000-2003 än 2005-2008. Totalt sett kan vi då dra slutsatsen att kostnaden för 

goodwill var betydligt högre under 2000-2003 då både kostnaden för avskrivningar och 

nedskrivningar var högre än vad de vart under 2005-2008 när IFRS regelverk använts. 

 

Slutsatsen om att kostnaderna för goodwill minskat, och då framförallt kostnaden för 

nedskrivning av goodwill, i och med införandet av IFRS kan dock diskuteras. Båda 

perioderna vi granskat innehåller låg- och högkonjunktur. Det kan dock vara så att den något 

längre lågkonjunkturen i period 1 lett till mer nedskrivningar än den i period 2. Vi bör även ha 

med i tanken att det kan vara så att nedskrivning av goodwill inte görs med lika stor del under 

en hel lågkonjunktur utan att nedskrivningar kan vara vanligare i början/slutet av en 

lågkonjunktur. Dessa två faktorer kan ha påverkat vårt resultat om att kostnaden för 

nedskrivning av goodwill blivit lägre i och med att IFRS infördes. För att undkomma 

problemet med konjunkturen skulle undersökningen behöva göras på två längre perioder där 

varje period innehåller en hel konjunkturcykel. Det är dock omöjligt för oss att göra en sådan 

undersökning då IFRS än så länge bara funnits i drygt fyra och därmed inte hunnit med en hel 

konjunkturcykel.  

I teorikapitlet skrev vi om hur DN gjort en undersökning år 2005, där de kom fram till att 

företagens resultat ökat med ca 10 % vid införandet av IFRS. Även vi kommer fram till att 
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företagens resultat sett över en kort period ökar vid införandet av IFRS vid värdering av 

goodwill.  

 

Att det inte finns någon korrelation mellan förändringen av goodwillkostnader och 

förändringen av P/E-talet betyder att P/E-talet är oförändrat. Priset har alltså höjts i samma 

takt som vinsten har höjts. Detta trots att den höga vinsten uppkommer av lägre 

goodwillkostnader som beror på förändrade redovisningsregler. Det innebär lägre kostnader 

just nu för företaget. Hade inte priset på aktien höjts hade det funnits ett negativt samband. På 

lång sikt, när goodwillen inte längre har något värde, antingen när det förvärvade företaget 

säljs vidare eller läggs ned, kommer den totala kostnaden för goodwillen sett över åren, vara 

densamma oavsett vilken redovisningsmetod som används. Det som nu händer är att vinsten 

förbättras de första åren i och med lägre kostnader för goodwillen, istället kommer en större 

förlust att göras när förvärvet inte längre är värt något. Att aktiemarknaden reagerar på att 

företagen gör en större vinst med de nya redovisningsreglerna och att aktiepriset därmed höjs, 

visar på att aktiemarknaden inte ser igenom regelförändringen. Att en större förlust kommer 

göras den dagen då förvärvet där goodwillen uppstått inte längre ses vara värt något är inget 

som påverkar aktiepriset. I och med att vi ser att aktiepriset höjs i samband med lägre 

goodwillkostnader kan vi dra slutsatsen att marknaden inte ser igenom den regelförändringen 

som gjorts.  

 

I vår undersökning kommer vi alltså fram till att det inte finns något samband mellan P/E-talet 

och förändringen av goodwillkostnaden efter införandet av IFRS, det vill säga aktiepriset höjs 

i samma takt som vinsten. Som Nordnets analyschef Peter Malmqvist säger räknas P/E-talen 

ofta fram genom prognoser som inte tar med goodwills påverkan vilket leder till lägre P/E-tal 

och därmed en köpsignal till investerar som beror på goodwill. Vi kommer fram till samma 

slutsats, när goodwillkostnaderna inte räknas med stiger vinsten vilket leder till ett lägre P/E-

tal vilket i sin tur kan påverka investerarnas beslut.  

 

När vi jämför dagens aktiemarknad med teorin om effektiv marknad, kommer vi fram till att 

dagens marknad är semistark. Det gör vi på grund av att vi anser att aktiepriset bestäms av all 

tillgänglig information som finns på marknaden, till exempel framtidsprognoser och budgetar, 

samt tidigare aktiepriser. P/E-talet kommer därmed förändras efter den informationen som blir 

tillgänglig.  
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I rapporten om effektiv marknad av Ross och Lindenberg skriver de om sin undersökning där 

de kommer fram till att P/E-talet ökar i samma takt som goodwillavskrivningarna, priset på 

aktien sjunker inte när vinsten minskar, det vill säga marknaden ser igenom 

regelförändringen. Här går vårt resultat emot tidigare forskning, vi kommer fram till att priset 

på aktien följer resultatet, det vill säga att marknaden inte ser igenom regelförändringar.    

 

När vi väger ihop resultatet vi fått från både vår huvudfråga om kostnaden för goodwill 

förändrats, samt delfrågan om hur marknaden reagerat på en eventuell förändring, kan vi dra 

slutsatsen att på kort sikt har kostnaden för goodwill minskat vid införandet av IFRS samt att 

marknaden inte ser igenom regelförändringen. Detta då avskrivningar enligt IFRS endast får 

göras på den delen av övervärdet som kan hänvisas till specifika tillgångar, årliga 

nedskrivningstest ska göras på goodwillen för att bedöma om nedskrivning är nödvändig. Vår 

jämförelse visar att högre nedskrivningar gjordes när företagen tillämpade de tidigare reglerna 

trots att även avskrivningar då gjordes på hela goodwillbeloppet. I och med reglerna från 

IFRS behöver företagen inte periodisera ut sin kostnad för goodwillen över åren, utan en 

större del av förlusten kan tas det året goodwillen inte längre är värd något, vid till exempel 

vidareförsäljning eller nedläggning av företaget. Sett över lång sikt påverkar inte de nya 

redovisningsreglerna företagets kostnad för goodwill. Aktiemarknaden ser inte igenom 

regelförändringen, utan de högre resultat som företagen gör på grund av de nya 

redovisningsreglerna svarar aktiemarknaden på genom att höja aktiepriset. Vi kan därmed dra 

slutsatsen att aktiemarknaden inte ser att de nya reglerna sett över lång tid endast påverkar 

periodiseringen av goodwillkostnaderna genom att flytta den större delen av 

goodwillkostnaden till året när förvärvet inte längre är värt något.   
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Kapitel 7 Förslag till vidare forskning 
 

Som vi skrivit både bland de kritiska faktorerna och i slutsatsen kan vårt resultat påverkas av 

att vi nu inte jämför två perioder med hela konjunkturcyklar. Vårt förslag till vidare forskning 

är därmed att om ett par år när IFRS-reglerna använts under en hel konjunkturcykel, utföra en 

liknande studie av den vi gjort och se om resultatet blir detsamma.  
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Kapitel 8 Källkritik 
 
Källorna vi använt oss är företagens årsredovisningar från 2000 till 2008, böcker inom ämnet 

goodwill och internetkällor. Internetkällorna är artiklar från vetenskapliga tidsskrifter, 

dagstidningar och databasen Affärsdata där vi hämtat de flesta av våra årsredovisningar. 

Årsredovisningarna för 2008 hämtades på företagens respektive hemsida. För att bedöma våra 

källors trovärdighet har vi använt oss av fyra olika begrepp: äkthet, oberoende, samtidighet 

och tendens (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2007, 314-323).  

 

Äktheten på våra källor anser vi vara stor då vi mestadels använt oss av företagens 

årsredovisningar och artiklar från vetenskapliga tidningar. Båda dessa källor granskas flera 

gånger av kunniga personer inom ämnet innan de publiceras samt tidningarna där artiklarna 

publicerats är välkända och betrodda.   

 

Oberoendet kan delas in i tre olika aspekter, möjligheterna att bekräfta berättelser, avståndet 

mellan berättare och berättelse och berättarens grad av oberoende (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud, 2007, 318-320). I vissa av de artiklar vi läst utrycker författaren 

en åsikt inom ämnet goodwill detta anser vi dock inte göra oberoendet lägre då vi genom detta 

velat påvisa de varierande åsikterna om goodwill. Möjligheterna att bekräfta berättelser går att 

göra både i årsredovisningar och i de undersökningar där statistik används.  

 

Samtidigheten kan försämras ju längre tid det går från att den publicerades till att vi läst den 

genom till exempel efterrationaliseringar och efterhandskonstruktioner (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud, 2007, 320-321). Alla våra källor anser vi vara samtida, även 

årsredovisningarna från 2000 då eventuella efterrationaliseringar och 

efterhandskonstruktioner av årsredovisningar inte är möjligt att göra i dessa.  

 

Tendens handlar om författaren har snedvridit informationen med avsikt. Huvudregeln säger 

att ”aldrig tro på en ensam tendentiös källa” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 

2007, sid 322). Fakta vi använt oss av i denna uppsats anser vi inte vara vinklad, 

årsredovisningar och vetenskapliga artiklar granskas alltid av oberoende personer.  
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Bilaga 1 Bolag i undersökningen 
 
Bolag inkluderade i undersökningen   Bolag ej inkluderade i undersökningen 
 
Assa Abloy        ABB 
Atlas Copco        Alfa Laval 
Axfood        Autoliv 
Boliden        Aztra Seneca 
Elektrolux        Castellum 
Ericsson        Elekta 
Getinge        Fabege 
Handelsbanken       HM 
Hexagon        Hufvudstaden 
Holmen        Industrivärden 
JM         Investor 
Latour         Kinnevik 
Lindab         Lundbergföretagen 
MTG         Lundin Mining 
NCC         Lundin Petroleum 
Ratos         Meda 
SAAB         Melker Schörling 
Sandvik        Millicom 
SCA         Nordea 
Scania         Oriflame 
Seco Tools        PA Resources 
Skanska        Securitas 
SKF         SEB 
Swedish Match       SSAB 
Tele2          Stora Enso 
Telia         Swedbank 
Trelleborg        Tieto Enator 
Volvo         West Siberian 
         Husqvarna 
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Bilaga 2 Beräkningar  
Samtliga siffror från Oms till UB GW anges i mkr.  

  
2Atlas 
copco 

2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 

Oms 46527 51139 47562 44619 52742 50512 63355 74177 
resultat 2924 3067 -3889 3274 6581 15373 7469 10190 
IB GW 18813 20716 22525 12600 7517 9237 2571 7902 
avskr -651 -713 -650 -463     
nedskr   -6950      
förvärv 392 205 596 535 337 -6480 5315 -15 
omräk 2162 2317 -2921 -2000 1383 -186 16 512 
UB GW 20716 22525 12600 10672 9237 2571 7902 8399 
GWk/oms i 
% 

1.3991% 1.3942% 15.9791% 1.0376% 0% 0% 0% 0% 

P/E-tal 6,3 14,63  7,0 7,2 3,99 15,8 7,98 
Antal aktier 209 602 

184 
209 602 
184 

209 602 
184 

209 602 
184 

628 806 
552 

627 105 
447 

1 220 784 
704 

1 219 
099 275 

Vinst/aktie 13,95 6,6 -18,55 15,62 10,47 24,51 6,12 8,36 
Aktiepris 
(kr) 

87,87 99,78 72,34 109,57 75,31 97,87 96,50 66,75 

 
3 axfood 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 30230 32428 33115 33616 28086 28808 29189 31663 
resultat -34 328 625 971 682 852 781 737 
IB GW 8 1195 1119 1027 995 1131 1131 1182 
avskr -111 -116 -122 -137     
nedskr -26    -51    
förvärv 1324 36 32 91 182  51 354 
omräk  4 -2 -2 5    
UB GW 1195 1119 1027 979 1131 1131 1182 1536 
GWk/oms i 
% 

0.4531% 0.3577% 0.3684% 0.4075% 0.1815% 0% 0% 0% 

P/E-tal  19,1 13,8 9,2 17,7 18,1 17,5 11,9 
Antal aktier 53 229 

028 
53 229 
028 

53 229 
028 

53 497 
028 

54 531 
378 

54 583 
829 

52 467 
678 

52 467 
678 

Vinst/aktie -0,64 6,16 11,74 18,15 12,51 15,61 14,89 14,05 
Aktiepris 
(kr) 

53,50 117,50 162 166,50 222 283 260,50 167,50 

 

1assaabloy 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms (mkr) 14394,1 22510 25396,8 24080 27802 31137 33550 34918 
Resultat(mkr) 915,1 948,6 1269,9 9 2613 1756 3368 2438 
IB GW (mkr) 3245,8 12077,9 16371 16213 13917 15716 16683 17271 
Avskr (mkr) -387 -860,4 -957,1 -959     
Nedskr(mkr)   -2,2 -5     
Förvärv(mkr) 8948 4274,5 634,5 1030 264 2254 1007 1191 
Omräk(mkr) 271,1 879 167,3 -1514 1535 -1287 -419 2207 
UB GW(mkr) 12077,9 16371 16213,5 14765 15716 16683 17271 20669 
GWk/oms i 
% 

2.6886% 3.8223% 3.7772% 4.0033% 0% 0% 0% 0% 

P/E-tal 374,1 37,7 7,2 1805 11,2 26,5 20,1 17,4 
Antal aktier 352 453 

235 
353 751 
412 

365 918 
034 

365 918 
034 

378 716 
000 

379 214 
000 

365 918 
000 

365 918 
000 

Vinst/aktie 2,59 2,68 3,47 0,02 6,9 4,63 9,20 6,66 
Aktiepris (kr) 969 101 24,90 36,10 77,0 122,75 185 116 
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4boliden 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 9825 10250 9556 9545 20441 35213 33204 30987 
resultat -4737 -2237 132 13 2046 6268 3787 935 
IB GW 6 3 1 0 2885 3159 3049 3173 
avskr -3 -1 -1      
nedskr         
förvärv         
omräk 1 -1   274 -110 124 130 
UB GW 3 1 0 0 3159 3049 3173 3303 
GWk/oms 
i % 

0.0305% 0.0097% 0.0104 0% 0% 0% 0% 0% 

P/E-tal   8,6 506,3 8,5 7,5 6,2 5,2 
Antal 
aktier 

 85 811 
638 

85 811 
638 

168 258 
113 

289 387 
169 

289 457 
169 

289 457 
169 

273 511 
169 

Vinst/aktie -55,19 -26,08 1,54 0,07 7,07 21,65 13,08 3,42 
Aktiepris 
(kr) 

62 40,14 13,29 35,44 59,98 162,41 81,25 17,80 

 
5electrolux 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 124 493 135 803 133 150 124 077 129 469 103 848 104 732 104 792 
resultat 4457 3870 5095 4778 1763 3847 2925 366 
IB GW 3168 3435 4608 4168 3336 3872 1981 2024 
avskr -206 -257 -230 -182     
nedskr  -311 -195     -3 
förvärv 205 1449 514 -133  -1728   
omräk 268 292 -529 -353 537 -163 43 74 
UB GW 3435 4608 4168 3500 3872 1981 2024 2095 
GWk/oms i 
% 

0.1654% 0.4182% 0.3191% 0.1466% 0% 0% 0% 0.0029% 

P/E-tal 9,7 13,3 9,0 10,65 37,5 11,3 11,5 64,6 
Antal aktier 359 083 

955 
366 169 
580 

338 712 
580 

324 100 
000 

308 920 
308 

308 920 
308 

308 920 
308 

308 920 
308 

vinst/aktie 12,41 10,57 15,04 14,74 5,71 12,45 9,47 1,18 
Aktiepris 
(kr) 

120 141 135 157 214 140,25 108,75 76,25 

 
6ericsson 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 273569 231839 145773 117738 151821 177783 187780 2008930 
resultat 21018 -21264 -19013 -10844 24460 26436 22135 11667 
IB GW 9519 11881 12081 8603 5766 7362 6824 22826 
avskr -761 -1123 -1064 -1636     
nedskr    -305     
förvärv 2275 448 -171 -24 512 163 16916 -942 
omräk 848 875 -2243 -899 1084 -701 -914 2993 
UB GW 11881 12081 8603 5739 7362 6824 22826 24877 
GWk/oms 
i % 

0,2782% 0.4843% 0.7299% 1.6485% 0% 0% 0% 0% 

P/E-tal 206,0    89,3 84,1 56,1 16,52 
Antal aktier 7 869 000 

000 
8 065 50
4 007 

15 974 2
58 678 

15 823 000 
000 

15 843 0
00 000 

16 132 2
58 678 

16 132 2
58 678 

3 246 35
1 735 

vinst/aktie 2,67 -2,64 -1,19 -0,69 1,54 1,64 1,37 3,59 
Aktiepris 
(kr) 

550 292,50 43 69,50 137,50 138 76,80 59,30 
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 7getinge 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 5253,5 8148,2 8640,1 8160,2 11880,4 13001,3 16445 19272 
resultat 467,8 525,3 621,7 777,7 1149,7 1259,4 1261 1523 
IB GW 1012,7 2450,9 2768,3 2803,6 4327,1 4810,4 4707 8256 
avskr -65,8 -156,2 -165,1 -192,2     
nedskr         
förvärv 1423,6 276,3 367,4 1775,2 185,2 135,3 3469+30? 2519 
omräk 80,4 197,3 -167 -124,2 298,1 -238,4 -78 544 
UB GW 2450,9 2768,3 2803,6 4262,4 4810,4 4707,3 8256 11319 
GWk/oms i 
% 

1.2524% 1.9169% 1.9108% 2.3555% 0% 0% 0% 0% 

P/E-tal 10,6 16,0 14,0 17,3 18,6 23,8 26,8 13,2 
Antal aktier 45 421 

632 
50 468 
480 

50 468 
480 

201 873 
920 

201 873 
920 

201 873 
920 

201 873 
920 

214 491 
040 

vinst /aktie 10,30 10,41 12,32 3,85 5,70 6,24 6,25 7,10 
Aktiepris 
(kr) 

108,76 166,29 172,09 66,71 105,86 148,40 167,74 93,50 

 
8handelsb. 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 66330 57667 52930 47675 47864 50133 65224 83355 
resultat 9092 8290 7282 8116 11365 13128 15508 12131 
IB GW 5175 4970 6587 6444 5889 9542 9425 6032 
avskr -318 -369 -440 -429     
nedskr        -12 
förvärv 109 1793 283  3517 12 -3539 218 
omräk 4 193 14 -148 136 -129 146 261 
UB GW 4970 6587 6444 5867 9542 9425 6032 6499 
GWk/oms 
i % 

0.4794% 0.6398% 0.8312% 0.8998% 0% 0% 0% 0.0143% 

P/E-tal 12,7 13,3 11,4 12,9 11,6 10,14 8,3 6,6 
Antal 
aktier 

714 746 
940 

714 746 
940 

714 746 
940 

714 746 
940 

668 600 
000 

643 300 
000 

624 200 
000 

631 500 
000 

vinst/aktie 12,72 11,60 10,18 11,36 17,0 20,41 24,84 19,21 
Aktiepris 
(kr) 

162 154 116 147 197 207 207 126 

 
9hexagon 2000(tkr) 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 5098783 6204 6997 7103 9637 13469 14587 14479 
resultat 200811 144 187 221 618 1280 1811 1859 
IB GW 320992 254 967 957 1732 6443 5973 9523 
avskr -40679 -50 -66 -63     
nedskr -129  -9      
förvärv -23503 733 208 3 4469 -18 3478 -511 
omräk 118 30 -143 -127 242 -452 72 1510 
UB GW 256799 967 957 770 6443 5973 9523 10522 
GWk/oms i 
% 

0.8003% 0.8059% 1.0718% 0.8869% 0% 0% 0% 0% 

P/E-tal 2,9 4,5 4,5 5,5 9,0 6,7 19,9 5,4 
Vinst/aktie 13,57 9,73 10,11 11,95 8,8 14,48 6,82 7,04 
Antal aktier 14 793 

182 
14 793 
182 

18 491 
477 

18 491 
477 

69 900 
111 

88 391 
825 

265 349 
985 

264 208 
328 

Aktiepris 
(kr) 

40 44 46 65,33 78,99 97,49 135,50 37,90 
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10 holmen 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 15155 17062 16578 16239 16319 18592 19159 19334 
resultat 3972 2186 1959 1451 1256 1459 1505 642 
IB GW 16 636 634 564 523 586 557 0 
avskr -19 -36 -33 -32     
nedskr       -569  
förvärv 612 -6 -10  40 -7   
omräk 27 40 -15 -4 23 -22 12  
UB GW 636 634 576 528 586 557 0 0 
GWk/oms 
i % 

0.1253% 0.2109% 0.1990% 0.1970% 0% 0% 2.9698% 0% 

P/E-tal 6,6 8,7 8,7 14,4 18,7 17,5 14,0 25,2 
Vinst/aktie 44,70 27,33 24,50 18,14 14,82 17,21 17,76 7,64 
Antal 
aktier 

88 858 
278 

79 972 
451 

79 972 
451 

79 972 
451 

84 756 
162 

84 756 
162 

84 756 
162 

83 996 
162 

Aktiepris 
(kr) 

295 237 212 262 277 301 249,50 192,50 

 
11 JM 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 6849 8642 8872 7787 9887 12065 12731 12229 
resultat 845 1144 253 187 976 1568 1665 818 
IB GW 92 82 81 70 55 59 55 60 
avskr -11 -14 -15 -14     
nedskr         
förvärv 1 5  8     
omräk  8 4 -9 4 -4 5 -4 
UB GW 82 81 70 55 59 55 60 56 
GWk/oms i 
% 

0.1606% 0.1619% 0.1690% 0.1797% 0% 0% 0% 0% 

Antal aktier 33 241 
000 

31 544 
401 

29 463 
614 

28 311 
705 

26 347 
681 

95 453 
698 

91 076 
274 

83 401 
883 

Vinst/aktie 25,42 36,27 8,59 6,61 37,04 16,43 18,28 9,81 
P/E-tal 1,9 1,4 4,3 3,6 2,2 9,6 7,0 4,4 
Aktiepris 
(kr) 

47,50 50 37 24 82,50 158 127,50 43 

 
12 latour 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 3840 4250 4287 4169 4852 5313 6730 7071 
resultat 938 906 455 338 709 1119 880 1458 
IB GW 50 53 111 93 112 143 529 660 
avskr -10 -16 -17 -17     
nedskr     -1    
förvärv 13 76  5 31 386 131 215 
omräk   -1  1   37 
UB GW 53 113 93 81 143 529 660 912 
GWk/oms 
i % 

0.2604% 0.3764% 0.3965% 0.4077% 0.0206% 0% 0% 0% 

P/E-tal 2,8 2,9 4,6 5,4 4,2 3,6 15,6 5,6 
Vinst/aktie 19,53 20,11 10,21 7,71 16,22 25,61 6,72 11,13 
Antal 
aktier 

48 023 
800 

45 059 
000 

44 570 
000 

43 820 
000 

43 700 
000 

43 700 
000 

131 000 
000 

131 000 
000 

Aktiepris 
(kr) 

53,99 57,83 46,66 41,33 67,33 91,66 105 62 
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13 lindab 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 4415 5160 5235 5302 6214 7609 9280 9840 
resultat 203 14 21 26 351 585 901 723 
IB GW 70 146 2231 2121 1990 2006 2431 2616 
avskr -22  -114 -118     
nedskr         
förvärv 98  4 -12 11 343 257 48 
omräk     5 82 -67 49 
UB GW 146 2231 2121 1991 2006 2431 2621 2713 
GWk/oms 
i % 

0.4983 0 2.1776 2.2255 0% 0% 0% 0% 

P/E-tal         
Aktiepris 
(kr) 

     130,25 147,25 48,50 

  
14 MTG 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 5430,9 6402,1 6023,2 6311,3 8011,9 10136,5 11351 13166 
resultat 202,5 120,7 -66,6 289,3 1236,9 1498,7 1428 2927 
IB GW 466 1045,4 1032,6 950,1 855,3 1814,1 2235 2491 
avskr -89,6 -108,7 -154,7 -100,9     
nedskr     -0,6 -38  -76 
förvärv 665 95,9 72,2 -3,7 920 458 218 5445 
omräk 4    39,3  38 939 
UB GW 1045,4 1032,6 950,1 845,5 1814,1 2234 2491 8798 
GWk/oms i 
% 

1.6498 1.6978 2.5684 1.5987 0.0074 0.3748 0% 0.5772 

P/E-tal 78,2 112,1  34,2 17,1 18,95 20,24 4,5 
Antal aktier 66 375 

156 
66 375 
156 

66 375 
156 

66 375 
156 

66 375 
156 

67 042 
524 

67 071 
540 

66 370 
375 

Vinst/aktie 3,05 1,82 -1,00 4,36 18,63 22,35 21,29 44,10 
Aktiepris 
(kr) 

238,50 204 72,50 149 318 423,50 431 200 

 
15 NCC 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 38728 46058 45165 45252 49506 55876 58397 57465 
resultat 1498 -2269 821 -421 1187 1708 2252 1820 
IB GW 2193 3210 2787 2538 1790 1772 1700 1651 
avskr -174 -234 -221 -210     
nedskr -7 -236  -55 -86 -20 -90 -32 
förvärv 1115 -141 -20 -130 10  -17 40 
omräk 83 188 -8 -98 58 -52 58 115 
UB GW 3210 2787 2538 2045 1772 1700 1651 1774 
GWk/oms 
i % 

0.4673% 1.0204% 0.4893% 0.5856% 0.1737% 0.0357% 0.1541% 0.0556% 

P/E-tal 5,1  6,9  13,0 11,9 6,6 3,0 
Antal 
aktier 

108 435 
822 

108 435 
822 

108 435 
822 

108 435 
822 

108 435 
822 

108 435 
822 

108 435 
822 

108 435 
822 

Vinst/aktie 13,81 -20,92 7,57 -3,88 10,95 15,75 20,77 16,78 
Aktiepris 
(kr) 

70 69 52 54,50 142,50 187 137,50 49,90 
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16ratos 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 2054 2051 730 846 8800 16156 21179 26836 
resultat 1921 1744 363 606 2137 2662 2946 5289 
IB GW 31 75 125 319 1728 5947 9043 16225 
avskr -8 -11 -18 -22     
nedskr -6     -204 -3 -92 
förvärv 58 61 213 300 4010 3681 6921 669 
omräk   -1 -6 34 -225 264 819 
UB GW 75 125 319 591 5772 9199 16225 17621 
GWk/oms i 
% 

0.6815% 0.5363% 2.4657% 2.6004% 0% 1.2626% 0.0141% 0.3428% 

P/E-tal 3,2 4,3 19,9 12,2 7,27 10,4 9,5 4,0 
Antal aktier 79 155 

626 
78 958 
226 

78 645 
443 

78 554 
640 

79 486 
987 

164 014 
723 

159 764 
583 

158 919 
119 

Vinst/aktie 24,27 22,09 4,62 7,71 26,88 16,23 18,44 33,28 
Aktiepris 
(kr) 

78 95 92 109,50 195,50 168 175,50 133 

 
17 SAAB 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 17840 15689 16538 17250 19314 21063 23021 23796 
Resultat 1038 1059 732 746 1199 1347 1941 -242 
IB GW 88 1442 1834 1772 1618 1777 3294 3404 
avskr -136 -126 -145 -139     
nedskr  -47 -8   -15  -103 
förvärv 1489 563 91 -3 150 1570 122 146 
omräk 1 2  -3 9 -38 -12 -9 
UB GW 1442 1834 1772 1627 1777 3294 3404 3438 
GWk/oms 
i % 

0.7623% 1.1026% 0.9251% 0.8057% 0% 0.0712% 0% 0.4328% 

P/E-tal 8,0 10,0 14,0 15,6 15,5 17,0 7,2  
Antal 
aktier 

106 459 
675 

106 459 
675 

106 510 
374 

106 517 
563 

109 150 
344 

109 150 
344 

108 150 
344 

106 829 
893 

Vinst/aktie 9,75 9,95 6,87 7,00 10,98 12,34 17,95 -2,27 
Aktiepris 
(kr) 

78 99,50 96 109 170 210 129,50 71,50 

 
18 sandvik 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 43750 48900 48700 48810 63370 72289 86338 92654 
Resultat 3892 3894 3632 2975 6392 8107 9594 7836 
IB GW 4243 4449 4744 5633 4365 4921 5156 8933 
Avskr -424 -400 -417 -428     
Nedskr    -547  -34   
Förvärv 312 340 1782 106 161 593 3828 490 
Omräk 318 355 -476 -415 395 -324 -51 408 
UB GW 4449 4744 5633 4349 4921 5156 8933 9831 
GWk/oms i 
% 

0.9691% 0.8179% 0.8562% 1.9975% 0% 0.0470% 0% 0% 

P/E-tal 14,74 14,57 13,53 21.1 13,4 14,2 13,8 7,4 
Antal aktier 258 696 

000 
258 697 
100 

258 709 
350 

258 710 
150 

237 257 
436 

1 186 287 
175 

1 186 
287 175 

1 186 287 
175 

Vinst/aktie 15,04 15,05 14,04 11,50 26,94 6,83 8,09 6,61 
Aktiepris 
(kr) 

221,76 219,31 190,01 242,27 361,45 97,20 111,25 49 
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19 SCA 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 67157 82380 88046 85338 96385 101439 105913 110449 
resultat 7148 5587 5693 5075 454 5467 7161 5598 
IB GW 10431 11218 16149 16093 17594 19823 16997 18161 
avskr -729 -1010 -1137 -1113     
nedskr    -17     
förvärv 1252 4649 2462 823 162 -1438 1143 328 
omräk 264 1292 -1381 -1200 2067 -1388 21 885 
UB GW 11218 16149 16093 14586 19823 16997 18161 19374 
GWk/oms 
i % 

1.0855% 1.2260% 1.2913% 1.3241% 0% 0% 0% 0% 

P/E-tal 2,2 3,9 3,8 4,5 51,3 5,2 11,6 8,4 
Antal 
aktier 

230 401 
555 

232 201 
555 

232 202 
068 

235 027 
543 

235 036 
698 

235 036 
698 

705 110 
094 

705 110 
094 

Vinst/aktie 31,02 24,06 25,52 21,59 1,93 23,26 10,16 7,94 
Aktiepris 
(kr) 

67,33 93,66 97,82 97,99 98,99 121,65 118,25 67 

 
20 scania 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 53823 53085 47285 50581 63328 70738 84486 88977 
resultat 3083 1045 2737 3039 4665 5939 8554 8890 
IB GW 555 545 1364 1248 1012 1095 1041 1221 
avskr -83 -188 -215 -169     
nedskr        -13 
förvärv 61 926 168 2 63  131 -22 
omräk 12 81 -69 -75 20 -54 49 121 
UB GW 545 1364 1248 1006 1095 1041 1221 1307 
GWk/oms 
i % 

0.1542% 0.3541% 0.4546% 0.3341% 0% 0% 0% 0.0146% 

P/E-tal 3,0 8,1 2,7 3,0 2,7 3,7 14,8 6,9 
Antal 
aktier 

200 000 
000 

200 000 
000 

200 000 
000 

200 000 
000 

200 000 
000 

200 000 
000 

800 000 
000 

800 000 
000 

Vinst/aktie 15,42 5,23 13,69 15,20 23,33 29,70 10,70 11,11 
Aktiepris 
(kr) 

46,19 42,38 37,22 45,30 64,02 109,99 158,82 77,00 

 
21 seco 
tools 

2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 

Oms 3792 4285 4040 3917 4936 5451 6034 6536 
resultat 539 507 444 434 784 873 1017 890 
IB GW 64 117 94 149 150 157 151 157 
avskr -35 -38 -35 -33     
nedskr         
förvärv 77 6 92 31    64 
omräk 11 9 -2 -2 7 -6 6 22 
UB GW 117 94 149 145 157 151 157 243 
GWk/oms 
i % 

0.9229% 0.8868% 0.8663% 0.8424% 0% 0% 0% 0% 

P/E-tal 11,8 12,9 14,5 18,3 14,8 18,7 15,9 9,8 
Antal 
aktier 

28 832 
898 

28 832 
898 

28 832 
898 

28 832 
898 

29 093 
538 

145 467 
690 

145 467 
690 

145 467 
690 

Vinst/aktie 18,69 17,58 15,40 15,05 26,95 6,00 6,99 6,12 
Aktiepris 
(kr) 

220 226 223,50 275 400 112 111,25 60 
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22 
skanska 

2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 

Oms 108022 164937 145576 132879 124667 125603 138781 143674 
resultat 5953 22 -837 2761 3890 3655 4121 3157 
IB GW 1966 7709 7717 5360 3899 4154 4490 4584 
avskr -326 -643 -581 -406     
nedskr  -585 -1703 -179 -108  -8  
förvärv 5859 1283 404 3 28 517 45 1 
omräk 210 718 -247 -519 335 -181 57 -143 
UB GW 7709 8482 5590 4359 4154 4490 4584 4442 
GWk/oms 
i % 

0.3017 0.7445 1.5689 0.4402 0.0866 0 0.0057 0 

P/E-tal 6,98 1370  9,6 13,0 15,5 12,4 10,4 
Antal 
aktier 

106 536 
268 

418 553 
072 

418 553 
072 

418 553 
072 

418 553 
072 

418 553 
072 

418 553 
072 

423 053 
072 

Vinst/aktie 55,88 0,05 -2,0 6,60 9,29 8,73 9,85 7,46 
Aktiepris 
(kr) 

390 68,50 51 63,50 121 135 122 77,50 

 
23 SKF 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 39848 43370 42430 41377 49285 53101 58559 63361 
resultat 1962 2167 2466 2039 3607 4432 4767 4741 
IB GW 578 717 843 642 683 1057 1572 2234 
avskr -61 -80 -86 -62     
nedskr   -92 -15 -24 -128 -13 -40 
förvärv 137 133 84 65 304 755 680 508 
omräk 63 73 -107 -94 94 -112 -5 417 
UB GW 717 843 642 536 1057 1572 2234 3119 
GWk/oms 
i % 

0.1530 0.1844 0.4195 0.1860 0 0 0 0 

P/E-tal 1,6 2,0 2,14 3,2 12,6 11,6 10,0 7,3 
Antal 
aktier 

113 837 
767 

113 837 
767 

113 837 
767 

113 837 
767 

455 351 
068 

455 351 
068 

455 351 
068 

455 351 
068 

Vinst/aktie 17,24 19,04 21,66 17,91 7,92 9,73 10,47 10,41 
Aktiepris 
(kr) 

27,05 38,46 46,38 57,38 99,43 113,09 104,85 76,25 

 
24 
swedish 
match 

2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 

Oms 19831 22438 22599 21841 22120 21991 22852 23718 
resultat 1153 1228 1429 1558 1777 2331 2056 2261 
IB GW 1565 2697 3077 2445 1999 2865 1990 2798 
avskr -194 -227 -208 -212     
nedskr     -57    
förvärv 1158 569 -106 54 598 -470 917 7 
omräk 168 38 -318 -241 325 -406 -109 360 
UB GW 2697 3077 2445 2046 2865 1989 2798 3165 
GWk/oms 
i % 

0.9782 1.0116 0.9203 0.9706 0.2576 0 0 0 

P/E-tal 12,9 16,8 17,3 17,1 17,1 15,4 19,8 12,5 
Antal 
aktier 

403 946 
391 

371 596 
181 

361 596 
181 

361 596 
181 

324 596 
181 

280 000 
000 

263 405 
637 

252 211 
733 

Vinst/aktie 2,85 3,30 3,95 4,31 5,47 8,33 7,81 8,96 
Aktiepris 
(kr) 

36,80 55,50 68,50 73,50 93,50 128 154,50 111,75 
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25 tele2 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 12470 25085 31282 36911 49943 50306 43420 39505 
resultat -381 392 223 2396 2341 -3740 -1769 2433 
IB GW 1926 26745 27033 24587 22450 26623 18491 12603 
avskr -426 -1506 -1512 -1906     
nedskr     -278 -3300 -1315 -1705 
förvärv 24387 110 -38 913 3423 -3809 -5091 -787 
omräk 858 1684 -896 -518 1107 -1023 518 1362 
UB GW 26745 27033 24587 23076 26702 18491 12603 11473 
GWk/oms 
i % 

3.4161 6.0035 4.8334 5.1633 0.5566 6.5598 3.0285 4.3159 

P/E-tal  41,4 47,7 7,45 16,3   12,9 
Antal 
aktier 

144 798 
726 

147 360 
175 

147 460 
175 

147 560 
175 

443 652 
832 

444 489 
593 

444 851 
339 

449 799 
339 

Vinst/aktie -2,63 2,66 1,51 16,24 5,28 -8,41 -3,98 5,41 
Aktiepris 
(kr) 

112,14 110,22 72 121,06 86,25 99,75 129 69,75 

 
26 telia 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 54064 57196 59483 82425 87611 91060 96344 13585 
resultat 10278 1869 -8067 9080 13684 19283 20298 21442 
IB GW 1143 23935 24686 58584 57433 62498 62638 71172 
avskr -655 -1375 -1572 -3450     
nedskr -1 -28 -366 -38   -10  
förvärv 22620 50 33543 1445 2185 3353 4761 6760 
omräk 828 2104 2293 -3618 2880 -3213 3783 6499 
UB GW 23935 24686 58584 58923 62498 62638 71172 84431 
GWk/oms i 
% 

1.2133 2.4529 3.2580 4.2317 0 0 0 0 

P/E-tal 14,2 75,3  19,4 14,6 13,1 13,4 8,1 
Antal aktier 3 001 200 

000 
3 001 20
0 000 

4 605 75
6 725 

4 675 23
2 069 

4 675 23
2 069 

4 490 457 
213 

4 490 45
7 213 

4 490 45
7 213 

Vinst/aktie 3,42 0,62 -1,75 1,94 2,93 4,30 4,52 4,78 
Aktiepris 
(kr) 

48,50 46,70 32,80 37,60 42,70 56,25 60,50 38,90 

 
27 
trelleborg 

2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 

Oms 13654 18760 17630 17960 24170 27041 30810 31263 
resultat 802 515 410 702 1177 763 847 -258 
IB GW 1121 2555 2924 2602 6876 7717 8968 9381 
avskr -103 -167 -168 -219     
nedskr      -157 -53  
förvärv 1414 323 83 4797 315 1892 334 322 
omräk 123 213 -237 -193 526 -484 132 1198 
UB GW 2555 2924 2602 6987 7717 8968 9381 10901 
GWk/oms 
i % 

0.7543 0.8901 0.9529 1.2193 0 0.5805 0.1720 0 

P/E-tal 9,0 14,2 15,6 15,3 12,9 19,4 14,46  
Antal 
aktier 

105 607 
372 

90 607 
372 

90 607 
372 

91 470 
418 

95 980 
361 

90 357 
261 

90 357 
261 

90 357 
261 

Vinst/aktie 7,59 5,68 4,53 7,67 12,26 8,44 9,37 -2,86 
Aktiepris 
(kr) 

68 80,50 70,50 117 158,50 164 135,50 48,20 
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28 volvo 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 
Oms 130070 189280 186198 183291 240559 258835 285405 303667 
resultat 4709 -1467 1393 298 13106 16318 15028 10016 
IB GW 5093 4969 13013 11297 10321 11072 8849 19969 
avskr -491 -1058 -1094 -873     
nedskr         
förvärv 133 8496 110 1210 30 -1803 11424 1210 
omräk 234 606 -732 -483 721 -420 -304 3634 
UB GW 4969 13013 11297 11151 11072 8849 19969 24813 
GWk/oms 
i % 

0.3774 0.5589 0.5875 0.4782 0 0 0 0 

P/E-tal 2,52  7,9 60,6 2,3 2,4 15,3 9,3 
Antal 
aktier 

397 368 
797 

419 444 
842 

419 444 
842 

441 520 
885 

425 684 
044 

425 684 
044 

2 128 420 
220 

2 128 420 
220 

Vinst/aktie 11,85 -3,50 3,32 0,67 30,79 38,33 7,06 4,71 
Aktiepris 
(kr) 

29,83 32,62 26,17 40,60 70,14 93,53 108 43,70 

 
 


