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Begrepp 

Diskonteringsräntan ska återspegla en marknadsmässig bedömning av pengars tidsvärde och 

de risker som avser den tillgång för vilken uppskattningarna av de framtida kassaflödena inte 

har justerats, diskonteringsräntan skall motsvara avkastningskravet på investerat kapital.
1
 

Förvärvsmetoden är den metod som användas av börsnoterade företag vid redovisning av 

rörelseförvärv. Om det finns ett överskott i anskaffningsvärdet som inte kan hänföras till det 

verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas 

detta som goodwill.
2
 

Internt upparbetad goodwill är ett egenupparbetat värde i företaget som ej får redovisas som 

en tillgång.
3
 

Nedskrivningsprövning av förvärvad goodwill innebär att företaget årligen ska pröva om det 

finns ett nedskrivningsbehov av goodwill, vilken har fördelats på de kassagenererande enheter 

som rörelseförvärvet förväntas gynna. Prövningen ska göras minst en gång per år och då 

bokfört värde överstiger återvinningsvärdet för en kassagenererande enhet ska nedskrivning 

redovisas som minskning av goodwill.
4
 

Opportunism innebär att anpassa sig efter yttre omständigheter för att nå vissa mål.
5
 

Poolningsmetoden är en konsolideringsmetod där två eller flera företag fusioneras till en 

enhet utan att ett förvärv anses ha skett. Detta innebär att koncernbalansräkningen inte justerar 

för verkligt värde hos tillgångar och skulder i respektive företags balansräkning.
6
 

Rörelseförvärv är när två eller flera separata verksamheter/rörelser sammanförs till en 

rapporterande enhet där en förvärvare erhåller det bestämmande inflytandet i en eller flera 

verksamheter/rörelser.
7
 

Återvinningsvärde är det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet.
8
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Sammanfattning 

Goodwillposten är ett mycket omdebatterat område inom redovisningen då 

värderingsmetoderna som tillämpas har stora inslag av subjektiva bedömningar. I Balans 

belyser Lennartsson börsens krav på ökad transparens inom området och vid tillämpningen av 

IAS 36, där Buisman även konstaterar att standarden tillåter stora inslag av subjektivitet
9
. En 

undersökning gjordes av Carlin och Finch 2008 då de granskade 105 australienska företag och 

deras val av diskonteringsräntor vid nedskrivningsprövning av goodwill. Man valde att med 

hjälp av CAPM räkna fram teoretiska diskonteringsräntor för varje enskilt företag, dessa 

jämfördes med företagens redovisade diskonteringsräntor för att undersöka om räntenivån var 

satt på en opportunistisk nivå för att påverka det redovisade resultatet. Med detta som grund 

anser vi att det är av intresse att studera om det finns ett bakomliggande opportunistiskt 

beteende hos företagen noterade på OMX Large Cap vid nedskrivningsprövning goodwill. 

Problemformuleringen avser att besvara om svenska koncerners redovisade 

diskonteringsräntor vid nedskrivningsprövning av goodwill skiljer sig i jämförelse med 

externa uppskattningar av densamma beräknade med hjälp av CAPM. Syftet med 

undersökningen är att studera om företagen använder diskonteringsräntan som styrinstrument 

vid nedskrivningsprövning av goodwill. Totalt uppfyllde 20 företag av 56 möjliga på 

Stockholm OMX Large Cap 2011 urvalskriterierna. Av de 20 företag som var med i 

undersökningen redovisade 7 en diskonteringsränta som avvek med mer än 150 räntepunkter 

under den teoretiska diskonteringsräntan, 11 företag höll sig inom spannet på +/- 150 

räntepunkter från den teoretiska diskonteringsräntan samt att 2 företag redovisade en 

diskonteringsränta som avvek med mer än 150 räntepunkter över den teoretiska 

diskonteringsräntan. Resultatet visar att hos 9 av 20 företag skiljer sig diskonteringsräntan 

från externas bedömningar av densamma. De 9 företag med en diskonteringsränta som avvek 

med mer än 150 räntepunkter från den teoretiska diskonteringsräntan anses ha en ränta som är 

satt till en opportunistisk nivå, dock vet vi ej vilka incitament som ligger till grund för de 

avvikande räntesatserna. Vad som kan vara en intressant faktor att se till vid kommande 

studier är hur bonus- och incitamentsprogram är utformade hos företagen och om det går att 

utläsa ett beteendemönster för respektive program.   
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1 Inledning 
IFRS beskriver goodwill som framtida ekonomiska fördelar som uppkommer ur tillgångar 

förvärvade vid ett rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separat redovisade
10

. 

Goodwillposten är ett mycket omdebatterat område inom redovisningen då 

värderingsmetoderna som tillämpas har stora inslag av subjektiva bedömningar. Oskar Sillén 

(1883-1965), var som professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, en av 

de första att belysa problemet med subjektiviteten vid värdering av goodwill. I en utav sina 

texter gjorde han följande uttalande: ”Man bör diskontera de olika årens vinster till nutiden 

efter en icke alltför låg räntefot (hög räntefot med tanke på de många osäkerhetsmoment som 

här spela in). Endast på detta sätt kommer man fram till /…/ nuvarande värdet av kommande 

företagarevinster.”
11

 De subjektiva inslagen som nedskrivningsprövningen av goodwills 

värde innefattar leder till att det är en svåranalyserad post för externa intressenter.
 
Visserligen 

ska intressenterna enligt IASBs föreställningsram ha vissa förkunskaper inom 

redovisningsområdet, men hanteringen av goodwill är ett diffust område inom redovisningen 

även för den väl insatte.
12

 I Balans nr.2 2011 belyser Lennartsson i en notering börsens krav 

på ökad transparens inom området och vid tillämpningen av IAS 36, där Buisman även 

konstaterar att: ”Ju större inslag av subjektiv bedömning som standarden medger, desto högre 

krav på transparens./…/ Man bör beakta att syftet med IFRS är att ge investerare så mycket 

information att de kan göra en välgrundad värdering av bolaget”.
13

Vi anser med detta som 

grund att det är av intresse att studera om det finns ett bakomliggande opportunistiskt 

beteende hos företagen vid nedskrivningsprövning goodwill. 

Regelverket för finansiell rapporteringen och därmed hanteringen av goodwill, ändrades 

januari 2005 för alla börsnoterade företag inom Europeiska Unionen (EU). Man införde ett 

genemsant regelverk kallat International Financial Reporting Standards (IFRS). Införandet av 

IFRS innebar att mer än 8000 företag i 25 olika länder simultant övergick till ett och samma 

regelverk för finansiell rapportering. Regelverket är framtaget av och står under 

organisationen International Accounting Standards Board (IASB), vilka arbetar mot ett 

”multi-GAAP” (Generally Accepted Accounting Principles) samhälle. De strävar alltså efter 

att den finansiella rapporteringen globalt sett ska bli mer enhetlig. Man har redan kommit en 

bit på vägen då det nu används färre regelverk för finansiell rapportering, men förhoppningen 

                                                 
10

 IFRS 3 Bilaga A Definitioner  
11

 Sillén, O. ”Studier i svensk företagsekonomi – Uppsatser och föredrag 1928 - 1943”s.229 Tredje upplagan, 

Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner: Stockholm 1946 
12

 Drefeldt, C i Balans nr 12/2009 ”Den eviga frågan; vad är egentligen goodwill?” 
13

 Lennartsson, R i Balans nr 2/2011 ”Noteringar: Börsen kräver ökad transparens kring goodwill” 
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finns om att i framtiden reducera regelverket för finansiell rapportering till en gemensam 

enhet – IFRS.
14

 Financial Accounting Standards Board (FASB) är den amerikanska 

motsvarigheten till IASB, organisationerna har som gemensam målsättning att konvergera 

gällande nationella och internationella redovisningsregelverk. För att uppnå detta ingick 

organisationerna under ett möte i Norwalk, Connecticut i USA den 18 september 2002 i ett 

samarbete kallat ”The Norwalk Agreement”, ett samarbete för att granska och konvergera sina 

ramverk
15

. Orsaken till varför man valt att fokusera på ramverken är att de flesta beslut som 

fattas av respektive nämnd har sin grund i vad som fastställts i ramverken.
16

  

I september 1999 publicerade FASB ett utkast med titeln ”Business Combinations and 

Intangible Assets”(Rörelseförvärv och immateriella tillgångar) för att förbättra dåvarande 

standarder för rörelseförvärv. Man lade som förslag att poolningsmetoden vid konsolidering 

av företag skulle förbjudas till företräde för förvärvsmetoden samt att goodwill skulle skrivas 

av på 20 år istället för dåvarande regler på 40 år enligt Accounting Principles Board (APB) 

Opinion No. 17
 

. Börsnoterade företag som använde sig utav poolningsmetoden vid 

företagskonsolidering behövde inte upprätta någon förvärvsanalys (något som är ett krav vid 

bruk av förvärvsmetoden), detta då det inte ansågs ha skett ett förvärv utan ett sammangående 

där de enskilda juridiska personerna kvarstod. Man adderade det bokförda värdet hos de två 

eller flera företagen som sammangått, utan att justera för verkligt värde hos tillgångar och 

skulder samt att ingen goodwill ansågs uppstå
17

.
18

 FASB mötte stark kritik när förslaget lades 

fram där det främsta argumentet var att den nya standarden skulle resultera i signifikanta 

minskningar av det redovisade resultatet hos företagen på den amerikanska marknaden om 

goodwill skrevs av på 20 år
19

. Kritiken ledde till att FASB gav ut ett reviderat utkast kallat 

”Business Combinations and Intangible Assets – Accounting for Goodwill” (Rörelseförvärv 

och Immateriella tillgångar - redovisning av goodwill) som antogs 2001. Det reviderade 

utkastet föreslog att man istället för att skriva av goodwill enligt plan på 20 år skulle 

genomföra årliga nedskrivningsprövningar av goodwills värde. Förslaget antogs och blev i 

                                                 
14

Europe and IFRSs: six years on, Hämtad 2011-04-13 från 

http://www.ifrs.org/News/Features/Europe+and+IFRSs.htm 
15

 Memorandum of Understanding “The Norwalk Agreement” Hämtad 2011-06-03 från 

http://www.fasb.org/news/memorandum.pdf 
16

 Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. "Financial Accounting Theory - Text Readings and Cases" s. 

106. Tionde upplagan. Hoboken: Wiley 
17

 RR 1:00 p. 85 
18

 Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. "Financial Accounting Theory - Text Readings and Cases" s. 

516-517. Tionde upplagan. Hoboken: Wiley 
19

 Lander, G.H. & Reinstein, A. (2003). ”Models to Measure Goodwill Impairment”, International Advances in 

Economic Research, nr 3, s 227-232 

http://www.ifrs.org/News/Features/Europe+and+IFRSs.htm
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juni 2001 grunden för Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) nr. 141 

Rörelseförvärv och SFAS nr 142 Goodwill och andra immateriella tillgångar.
20

 

1.1 Bakgrund 
Diskussionen och problematiken kring goodwill har funnits sedan långt tillbaka, Emery 

diskuterar i sin artikel från 1951 frågan om förvärvad goodwill skall skrivas av eller inte. 

Begreppet goodwill har bytt innebörd över åren, tidigare beskrev det värdet av kundrelationer 

medan det idag kan vara nästan vad som helst så länge det är värdeskapande för företaget. 

Emery ansåg att det värde goodwill tas upp till i balansräkningen inte utgör något annat än en 

mindre lyckad investering med hopp om framtida vinster, vinster som tyvärr kan komma att 

utebli. Emery citerar i sin artikel Grady som ansåg att goodwill inte ska skrivas av, han påstår 

att den goodwill som uppstår vid förvärvet ersätts av vad de anställda har åstadkommit under 

åren. Leaks ansåg däremot att avskrivningar ska göras på goodwill, han menar att goodwills 

värde inte är bestående utan att det är en ständig utveckling av varor och tjänster och att 

företagen gör fel i att tro att goodwill finns naturligt eller att den kommer finnas för evigt.
21

 

Som Emery beskriver är goodwill är en svårbedömd tillgångspost som det finns många 

meningsskiljaktigheter angående hur den ska hanteras, men det är ett tillgångsslag som ökar i 

storlek i svenska börsbolags balansräkningar. Goodwills andel av tillgångar ökade från 14,9 

procent till 15,2 procent hos företag noterade på OMX Large Cap listan för året 2009, vilket 

kan ses som resultatet av kombinationen stora goodwillposter och begränsade 

nedskrivningar.
22

 Den totala andelen goodwill i koncernredovisningar avseende år 2009 hos 

företag noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm 2010-02-01 uppgick till ett redovisat 

värde på 607 miljarder kronor, vilket motsvarade 26 procent av totalt eget kapital som 

uppgick till 2320 miljarder kronor.
23

 

1.2 Tidigare forskning 
Utifrån IASBs normativa synsätt styrs redovisningens utformning till stor del av 

kapitalmarknadsperspektivet. Syftet är att återge en korrekt och rättvisande bild av företagets 

ekonomiska ställning, detta för att möjliggöra för investerare att med företagens finansiella 

rapporter som underlag kunna fatta riktiga beslut om att sälja, behålla eller köpa aktier i 

                                                 
20

 Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. "Financial Accounting Theory - Text Readings and Cases" s. 

332-333. Tionde upplagan. Hoboken: Wiley 
21

 Emery, K “Should goodwill be written off?” The accounting review, vol 26 No. 4. Oktober 1951, s 560-567. 
22

 Gauffin, B & Nilsson, S-A i Balans nr 1/2011 “Rörelseförvärv enligt IFRS 3- femte året” 
23

 Gauffin, B & Nilsson, S-A i Balans nr 8-9/2010 “Fördjupning: Goodwillnedskrivningar 2009, en svårbedömd 

historia” 
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bolag.
24

 Efter införanden av IFRS 2005 fick goodwill hos svenska börsnoterade företag inte 

skrivas av enligt RR 1:00, som föreskriver om planenlig avskrivning på 5 år. De nya 

standarderna anger att företagen årligen ska göra minst en nedskrivningsprövning för att 

fastställa återvinningsvärdet hos de kassagenererande enheterna goodwill hänförs till. 

Nedskrivningsprövning av goodwill görs genom att ta fram det högsta av 

nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet hos de kassagenererande enheter som goodwill 

hänförs till. Det kan ofta vara svårt för företagen att använda nettoförsäljningsvärdet vilket 

kräver en transaktion mellan två kunniga parter som är intresserade av att transaktionen 

genomförs.
25

 Alternativet är då att använda den kassagenererande enhetens nyttjandevärde 

genom att beräkna nuvärdet av de förväntade framtida kassaflödena. Effekten är att valet av 

diskonteringsränta för beräkningen i stor grad påverkar värdet hos tillgången goodwill 

kopplats till, en hög diskonteringsränta ger ett lägre nuvärde som kan leda till en nedskrivning 

i fall där bokfört värde överstiger återvinningsvärdet. En diskonteringsränta beräknad med 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) tas fram genom att se till marknadens riskpremie, 

aktiens betavärde samt den långsiktiga riskfria räntan, den slutgiltiga diskonteringsräntan skall 

anges före skatt i företagens finansiella rapportering då den används vid nuvärdesberäkningar. 

De subjektiva inslagen vid framtagandet av diskonteringsräntan lämnar utrymme för 

ledningen hos företag att agera opportunistiskt. Detta för oss till problematiken hos 

agentförhållandet mellan företagen och dess aktieägare, där ledningen försöker maximerar sin 

egen nytta istället för aktieägarnas. En undersökning inom området gjordes av Carlin och 

Finch 2008 där de granskade 105 australienska företag och deras val av diskonteringsräntor 

vid nedskrivningsprövning av goodwill. De valde att med hjälp av CAPM räkna fram 

teoretiska diskonteringsräntor för varje enskilt företag, dessa jämfördes med företagens 

redovisade diskonteringsräntor för att undersöka om räntenivån var satt på en opportunistisk 

nivå för att påverka det redovisade resultatet. Anledningen till att man valde CAPM var att 

den är förenlig med International Accounting Standard (IAS) 36 och att den ser till risk och 

oberoende vid finansiering. Utgångspunkten var att undersöka om företag använder sig utav 

en räntenivå i syfte att ge ett så fördelaktigt resultat som möjligt, gränsen för en opportunistisk 

ränta ansågs enligt Carlin och Finch vara om den redovisade diskonteringsräntan avvek med 

mer än +/- 150 räntepunkter från den teoretiska diskonteringsräntan. Resultatet av studien 

                                                 
24

 IASB föreställningsram för utformning av finansiella rapporter  
25

 IAS 39 p. 9 
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visade att 74 företag (70%) hade en opportunistisk diskonteringsränta som påverkade 

företagets resultat positivt.
 26

 

Gallery kritiserar Carlin och Finch antagande om företags intresse att manipulera sina 

diskonteringsräntor för att påverka resultatet. Han menar att det inte kan vara en så stor andel 

av företagen som har ett opportunistiskt beteende utan att det måste vara brister i 

undersökningen. Hans främsta argument mot studien är CAPM inte är förenlig med 

Australian Accounting Standards Board (AASB) 136 riktlinjer vad det gäller 

redovisningsstandarder, där man vanligen använder Fama-French trefaktormodell vid 

forskning av kapitalmarknader. CAPM ser bara till en faktor hos företaget: betavärdet, medan 

trefaktormodellen använder sig av tre faktorer: 1) storleken på företaget 2) bokfört värde eget 

kapital och 3) marknadsvärdet på eget kapital. Gallery anser även att Carlin och Finch borde 

ha genomfört någon form av uppföljande analys på studien och en förklaring till företag med 

en spridning på mer än 250 räntepunkter.
27

 

Trots kritiken från Gallery gjorde Carlin och Finch 2010 ytterligare en studie på australienska 

företag och deras val av diskonteringsräntor, även denna gång använde sig Carlin och Finch 

av CAPM vid beräkningen av företagens teoretiska diskonteringsräntor. Utifrån ett urval på 

213 företag var det slutligen totalt 89 företag som uppfyllde villkoren för att ingå i 

undersökningen mellan perioden 2006-2010. 124 företag hade uteslutits på grund av att de: 

angivit fler diskonteringsräntor än en, ingen diskonteringsränta, de blivit nerflyttade från ASX 

(Australian Stock Exchange) eller att företaget inte redovisat någon goodwill. Resultatet av 

studien visar på att företag väljer att använda sig av lägre diskonteringsräntor för att öka 

sannolikheten att återvinningsvärdet ska överstiga det bokförda värdet hos den 

kassagenererande enheten och på så sätt undvika en negativ inverkan på resultatet. Som i sina 

tidigare studier valde Carlin och Finch en gräns på +/-150 räntepunkter vid bedömningen om 

företag agerar opportunistiskt i valet av diskonteringsränta jämfört med den teoretiska 

diskonteringsräntan. Resultatet visade att 15 % av företagen har oförklarligt låga räntor, vilket 

tyder på en svaghet i utformningen av IAS 36 och hur den implementerats i den finansiella 

rapporteringen. Carlin och Finch anser att sådana felmarginaler ej är rimligt så pass långt efter 

införandet av standarden. Att företag väljer en opportunistisk diskonteringsränta som påverkar 

resultatet borde vara en varningsklocka för beslutsfattare, myndigheter, revisorer och 

                                                 
26

 Carlin, T & Finch, N ”Discount rates in disarray: Evidence on Flawed Goodwill Impairment Testing”(2008) 

Macquarie Graduate School of Management & MGSM Centre for Managerial Finance Working Paper  
27

 Gallery, G. “Commentary: Discount Rates in Disarray: Evidence on Flawed Goodwill Impairment 

Testing”(2009), Australian Accounting Review, vol. 19, no. 51, ss. 337-340  
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finansiella användare. Grundläggande frågor bör ställas kring tillförlitligheten hos det 

redovisade resultatet, giltigheten hos goodwill och om finansiella rapporter verkligen 

framställs i enlighet med IFRS.
28

 

1.3 Problemformulering 
Med denna bakgrund och inspiration hämtad från Carlin och Finch studier inom området har 

vi valt att utforma och försöka besvara följande frågeställningar: 

 Skiljer sig svenska koncerners redovisade diskonteringsräntor vid 

nedskrivningsprövning av goodwill i jämförelse med externa uppskattningar av 

densamma? 

1.4 Syfte 
Syftet med undersökningen är att studera om svenska företag noterade på Stockholm OMX 

Large Cap använder diskonteringsräntan som styrinstrument vid nedskrivningsprövning av 

goodwill. 

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen avgränsas till företag noterade på Stockholm OMX Large Cap 2011, detta 

för att anpassa omfattningen efter tidskrav och uppsatsnivå. Urvalskriterier beskrivs nedan i 

avsnitt 3.1 Urval.  

                                                 
28

 Carlin, T & Finch, N. “Evidence on the use of outlier discount rates in IFRS goodwill impairment testing” 

(2010), University of Sydney Business school, Working Paper. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 IASBs föreställningsram 
IASBs föreställningsram för utformning och upprättandet av finansiella rapporter fastställdes 

för publikation 1989 av International Accounting Standards Committee (IASC) och 

fastställdes senare av IASB 2001. Föreställningsramen har i syfte att minska de skillnader 

som finns mellan länders olika redovisningsprinciper på grund av sociala, ekonomiska och 

legala faktorer genom att harmonisera respektive lands bestämmelser, redovisningsstandarder 

och metoder som används vid upprättande av finansiella rapporter. Föreställningsramen utgår 

från kapitalmarknadsperspektiv utifrån IASBs normativa synsätt, vilket betyder att den 

finansiella rapporteringens huvudsakliga syfte är att ge information ur ett 

investerarperspektiv, både nuvarande och potentiella investerare. Andra intressenter 

kännetecknas som långivare, leverantörer, kunder, statliga myndigheter samt samhället i 

övrigt. Orsaken till detta är att samtliga intressenter behöver den finansiella rapporteringen för 

att kunna fatta ekonomiska beslut, något som kan exemplifieras som att: a) bestämma när man 

ska köpa, behålla eller sälja aktier b) bedöma en företagslednings förmåga att förvalta och 

ansvara för verksamheten c) bedöma ett företags förmåga att betala ut löner och pensioner 

samt erbjuda andra förmåner till sina anställda d) bedöma indrivningsbarheten för belopp som 

lånats ut till företaget e) fastställa skattepolitik f) fastställa utdelningsbara vinster och 

utdelning g) bereda och använda statistiska uppgifter samt h) reglera företags verksamhet. De 

grundläggande antagandena inom föreställningsramen är att redovisningen skall upprättas 

efter bokföringsmässiga grunder och företagets fortlevnad. Det finns även kvalitativa 

egenskaper för att strukturera informationen i de finansiella rapporterna så att de blir 

användbara för intressenterna. De fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna benämns som 

begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.
29

 

1) Begriplighet är en egenskap som anger att den finansiella informationen ska vara 

lättbegriplig för sina användare. Dock förutsätts att användarna har en rimlig 

förkunskap om affärsverksamhet, ekonomi och redovisning. Komplicerad information 

får dock inte uteslutas ur rapporten om den kan anses vara relevant för användarna 

som beslutsunderlag. 

2) Relevans kravet innebär att den information i den finansiella rapporten ska vara 

relevant för användarna som beslutsunderlag, för att klassas som relevant ska den vara 

av sådan art att den påverkar användarens beslut och tidigare bedömningar. 

                                                 
29

 IASB föreställningsram för utformning av finansiella rapporter  
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3) Tillförlitligheten hos informationen är ett krav för att den skall vara användbar vilket 

den är om den inte innehåller väsentliga felaktigheter och inte är vinklad. Information 

kan i vissa fall vara relevant men så pass osäker att den riskerar att bli vilseledande om 

den tas med i redovisningen. 

4) Jämförbarheten hos informationen innebär att intressenterna ska ges möjligheten att ta 

ställning till företagets utveckling och tillstånd över flera perioder. Kravet innebär att 

användarna ska informeras om vilka redovisningsprinciper som tillämpats samt 

eventuella förändringar av sådana och innebörden av detta. Jämförbarhet ska ej 

förväxlas med likformighet, vilket är ett uttryck som skulle hindra att förbättrade 

redovisningsstandarder. 

2.2 IFRS 3 Rörelseförvärv 
IFRS 3 beskriver hur den finansiella rapporteringen ska se ut vid företagsförvärv, standarden 

fastställer att den enda tillåtna konsolideringsmetoden vid rörelseförvärv är 

förvärvsmetoden.
30

 Förvärvsmetoden ska genomföras i enlighet med fyra steg som anges i 

IFRS 3 p. 5. Första steget består av att identifiera vilket företag som är det förvärvande 

företaget, vilket enligt IAS 27 p. 4 definieras som det företag som får ett bestämmande 

inflytande över det andra företaget. Det finns olika metoder för att ett företag ska anses ha 

bestämmande inflytande över ett annat företag 1) genom överföring av likvida medel eller 

andra tillgångar 2) genom att ådra sig skulder 3) genom att emittera egetkapitalandelar 4) 

genom att tillhandahålla mer än en typ av ersättning eller 5) utan att överföra ersättning 

genom avtalsbaserade överenskommelser
31

. Bestämmande inflytandet medför att det 

bestämmande företaget har rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i 

syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Steg nummer två innefattar att fastställa 

förvärvsdatumet. Denna tidpunkt bestäms vanligen till då det förvärvande bolaget erhåller 

bestämmande inflytande över företaget, något som ofta sker i samband med den tidpunkt då 

förvärvaren juridiskt överför ersättningen, förvärvar tillgångar och övertar skulder i det 

förvärvade bolaget
32

. Steg nummer tre vid rörelseförvärvet innefattar att identifiera det 

koncernmässiga anskaffningsvärdet, vilket enligt IFRS 3 p. 10 är förvärvade tillgångar, 

övertagna skulder samt identifiering av eventuellt minoritetsintresse. Det fjärde och slutliga 

                                                 
30

 IFRS 3 p. 4 
31

 IFRS 3 B 5 
32

 IFRS 3 p. 9 
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steget innefattar att identifiera och mäta goodwill eller vinst vid ett lågprisköp genom att 

förvärvaren upprättar en förvärvsanalys vid förvärvstidpunkten enligt följande:
33

 

1.+ Verkligt värde av den överförda ersättningen per förvärvstidpunkten 

2. + Värdet av minoritetsandelen i bolaget som anskaffats 

3. + Vid ett rörelseförvärv som sker stegvis, verkligt värde på tidigare innehav 

vid förvärvstidpunkten 

4. – Verkligt värde avseende nettot av de identifierbara tillgångarna och 

övertagna skulderna vid förvärvstidpunkten 

= Goodwill 

2.3 Goodwill 
Tidigare har goodwill kännetecknats som goda relationer mellan företaget och dess kunder 

där faktorer som fördelaktigt geografiskt läge och konsumenters vanor sågs som värdehöjande 

för företaget. Men konceptet goodwill har vidareutvecklats till ett begrepp som beskriver 

intjäningsförmåga grundat på de framtida överskott ett företag genererar i förhållande till 

andra företag inom samma bransch. Yang beskriver goodwill som allt det som kan bidra till 

ett etablerat företags fördelar över ett nystartat företag
34

. IFRS definierar goodwill som en 

tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer från andra 

tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separata 

redovisade. Goodwill återfinns i det övervärdet som kan konstateras vid förvärvsanalysen, så 

som beskrivs ovan i avsnitt 2.3 IFRS 3 Rörelseförvärv
35

. 

Calett och Olson karaktäriserar goodwill enligt följande egenskaper i förhållande till andra 

värdeskapande element: 

1. Goodwillvärdet har ingen tillförlitlig eller förutsägbar koppling till kostnader som kan 

ha uppkommit vid dess tillkomst. 

2. Enskilda immateriella faktorer som bidrar till goodwill kan inte värderas. 

3. Goodwill hänförs till hela företaget. 

4. Värdet av goodwill kan fluktuera plötsligt och kraftigt på grund av de många faktorer 

som påverkar dess värde. 

5. Goodwill kan inte förbrukas eller konsumeras. 

                                                 
33

 IFRS 3 p. 32 
34

 Yang, J. M. ”Goodwill and Other Intangibles”(1927) New York, Ronald Press s. 29 
35

 IFRS 3 Bilaga A, Definitioner 
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6. Goodwill förfaller vara ett värdeskapande element som går direkt till investerarna eller 

ägarna i ett företag.
36

 

Goodwill som identifierats i övervärdet som betalats vid ett rörelseförvärv ska från och med 

förvärvstidpunkten fördelas på var och en av förvärvarens kassagenererande enheter, eller 

grupper av kassagenererande enheter, som väntas bli gynnande av synergierna i förvärvet.
37

 

En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en 

fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av 

andra tillgångar eller grupper av tillgångar
38

. 

2.4 Nedskrivning av tillgångar 
Att beräkna tillgångars verkliga värde är svårt på en marknad som är imperfekt och 

ofullständig, de metoder som kan användas för att beräkna verkligt värde enligt IFRS 

sammanfattas nedan i önskad användningsordning. 

1. Noterat pris 

STEG 1 
 

2. Analogi 

- Liknande transaktioner 

- Oberoende värdering 

- Återanskaffningsvärde 

STEG 2 

3. Värderingsmodell 

- Nuvärde 

- Optionsvärderingsmodell 

STEG 3 

Figur 1
39

 

Det verkliga värdet hos tillgångar kan alltså bestämmas utifrån noterat pris, analogiska 

jämförelser och värderingsmodeller. 

2.4.1 Nedskrivningsprövning av goodwill 

Enligt IAS 36 p. 10 ska börsnoterade företag årligen göra en nedskrivningsprövning av 

goodwill. I fall där det beräknade nuvärdet av den kassagenererandeenheten understiger det 

redovisade värdet skall goodwill skrivas ned till detta värde. Processen för 

nedskrivningsprövning innefattar att beräkna återvinningsvärdet för den 

kassagenererandeenheten som goodwill är kopplad till. En kassagenererandeenhet är den 

minsta grupp identifierbara tillgångar som genererar ett kassaflöde oberoende av andra 

tillgångar.
40

 Återvinningsvärdet hos den kassagenererande enheten ska ställas mot den 

kassagenererande enhetens bokförda värde, är det bokförda värdet större än 

återvinningsvärdet ska en nedskrivning göras. IFRS regelverk beskriver två metoder för hur 

                                                 
36

 Catlett, G. R & Olson, N. O. ”Accounting for Goodwill (1968)” s 20-21. New York: AICPA  
37

 IAS 36 p. 80 
38

 IAS 36 p. 6 
39

 Sundgren, S., Nilsson, H & Nilsson, S. ”Internationell redovisning – teori och praxis” (2009) s.41 Andra 

upplagan. Lund: Studentlitteratur 
40

 IAS 36 p. 6 
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återvinningsvärdet ska tas fram för den kassagenererandeenheten, verkligt värde efter avdrag 

för försäljningskostnader och nyttjandevärdet genom att beräkna nuvärdet. Rent teoretiskt är 

båda metoderna applicerbara för nedskrivningsprövning av goodwill, dock visar tidigare 

studier på att frånvaron av jämförbara marknadsdata för verkligt värde efter avdrag för 

försäljningskostnader lett till att en betydligt högre andel företag använder sig utav 

nyttjandevärdet.
41

 När återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna goodwill 

hänförts till skall tas fram till med hjälp av nyttjandevärdet krävs det att man uppskattar a) 

framtida kassaflöden som förväntas inflyta från tillgången b) förväntningar om variationer i 

kassaflödet c) riskfri ränta som motsvarar pengars tidsvärde d) priset för osäkerheten i att 

hålla tillgången e) samt andra företagsspecifika faktorer
42

. Dessa uppskattningar om framtida 

kassaflöden innebär en risk då den bästa indikatorn för framtiden är att se till historiska data 

för intäkter och kostnader, vilka inte alltid återspeglar nuvarande verklighet.
43

 Beräkningen av 

nuvärdet innefattar att företaget uppskattar framtida inbetalningar genom att fastställa en 

lämpligt diskonteringsränta.
44

 Ju högre diskonteringsränta desto lägre nuvärde och vice versa. 

Lander och Reinstein beskriver i sin artikel olika värderingsmodeller för 

nedskrivningsprövning av goodwill: Dividend Discount Model (DDM) , Discounted Cash 

Flow Model (DCF), Residual Income Model (RIM).
45

 

1. Dividend Discount Model. Denna modell grundar sig på att diskontera framtida 

prognostiserade utdelningar till ett nuvärde. Modellens två nyckelfaktorer är 

prognostiserade utdelningar samt en diskonteringsränta vars värde sätts till företagets 

kostnad för eget kapital. Problematiken med denna metod är att den är svår att 

applicera över längre tidshorisonter, speciellt för företag som inte gör stora 

utdelningar.  

2. Discounted Cash Flow Model. Det finns flera varianter av DCF-modellen vars 

huvuddrag består av att diskontera framtida kassaflöden till ett nuvärde. Den 

vanligaste modellen för DCF är Free Cash Flow (FCF), som framgår av namnet tar 

denna metod hänsyn till det kassaflöde som återstår efter att den löpande- och 

                                                 
41

 Carlin, T & Finch, N. ”Goodwill Testing Under IFRS – A False Impossible Shore?” (2008) University of 

Sydney & MGSM Centre for Managerial Finance Working Paper 
42

 IAS 36 p. 30 
43

 Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. "Financial Accounting Theory - Text Readings and Cases" s. 

331. Tionde upplagan. Hoboken: Wiley 
44

 Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. "Financial Accounting Theory - Text Readings and Cases" s. 

331. Tionde upplagan. Hoboken: Wiley 
45

 Lander, G.H. & Reinstein, A. (2003). ”Models to Measure Goodwill Impairment”, International Advances in 

Economic Research, nr 3, s 227-232 
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investeringsverksamhetens behov tillfredställts. Diskonteringsräntan sätts till den 

vägda genomsnittliga kapitalkostnaden (Weighted Average Cost of Capital, WACC). 

3. Residual Income Model. RIM kan härledas ur DDM genom antagandet om att 

resultaträkningen ska ta hänsyn till alla transaktioner som kan påverka det bokförda 

värdet av eget kapital, vilket definieras som nettoresultatet minskat med kostnaden för 

eget kapital multiplicerat med eget kapitals bokförda värde vid periodens ingång. 

Modellens nyckelfaktorer består av prognosen för det bokförda värdet, nettoresultatet 

och en uppskattning av diskonteringsräntan. 

Teoretiskt sett ger modellerna DDM, DCF och RIM identiska värderingar om de konsekvent 

projiceras med en oändlig tidshorisont och en konsekvent diskonteringsränta. I praktiken 

används dock begränsade tidshorisonter och diskonteringsräntorna är uppskattade med 

felmarginaler.
46

 

2.5 Agentteorin 
Agentteorin beskriver problematiken som kan uppstå mellan principalen (aktieägarna) och 

agenten (ledningen) då man separerar ägandet från ledandet av företag. Teorins 

grundläggande antagande är att individen vill maximera sin egen nytta och att denna kommer 

att agera innovativt och nytänkande för att uppnå detta. Problemet uppstår i situationer där 

agentens preferenser avviker från principalens, effekten är att agenten agerar opportunistiskt 

på bekostnad av principalens maximala nytta.
47

 Det så kallade moral hazard innebär att det 

finns ett informations- och uppföljningsproblem efter att ett kontrakt ingåtts, principalen kan 

försöka åtgärda problemet genom att bland annat styra agenten med bonus- eller 

incitamentsprogram med förhoppningen om att agenten och principalens egen nytta ska 

sammanfalla.
48

 Bonusprogram hos företagsledningar kan exempelvis vara kopplat till 

resultatet, nackdelen med detta är att det kan skapa incitament för ledningen att 

vinstmanipulera. Vinstmanipulering (earnings managment) är ett begrepp som innebär att man 

strukturerar transaktioner och utnyttjar flexibiliteten inom redovisningen för att nå mål 

avseende resultat, skuldsättning och andra liknande mätinstrument.
49

I denna studie appliceras 

agentproblematiken på momentet för nedskrivningsprövning av goodwill, med ett antagande 

                                                 
46

 Lander, G.H. & Reinstein, A. (2003). ”Models to Measure Goodwill Impairment”, International Advances in 

Economic Research, nr 3, s 227-232 
47

 Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. "Financial Accounting Theory - Text Readings and Cases" s. 

124. Tionde upplagan. Hoboken: Wiley 
48

 Sundgren, S., Nilsson, H & Nilsson, S. ”Internationell redovisning – teori och praxis” (2009)s.26-27 Andra 

upplagan. Lund: Studentlitteratur 
49

 Sundgren, S., Nilsson, H & Nilsson, S. ”Internationell redovisning – teori och praxis” (2009)s.49-50 Andra 

upplagan. Lund: Studentlitteratur 
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om att ledningen (agenten) väljer en diskonteringsräntenivå i syfte att uppnå ett resultat som 

gynnar deras egen nytta istället för aktieägarnas (principalen).  
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3. Metod 
Det finns flera tillvägagångssätt för att studera samma område och innebörden av detta är att 

man vid studiens ingång måste välja vilken metod som skall användas för att besvara det 

aktuella problemet. Det finns kvalitativ eller kvantitativ metod, dessa metoder syftar på hur 

man väljer att generera, bearbeta och analysera den information man samlat in
50

. 

Den kvalitativa metoden baseras på att man använder systematiserad kunskap för att beskriva 

hur någonting är konstruerat eller vilka egenskaper det har
51

. Den kvalitativa metoden kan 

appliceras på och anpassas för olika ämnesområden och det är vanligt att forskare formar och 

tillämpar egna varianter av kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden för bearbetningen av 

information används inom den statistiska vetenskapen, metoden utgår ifrån att man på olika 

sätt ordnar, beskriver, bearbetar och analyserar data. Det finns två typer av statistik, 

hypotesprövande och deskriptiv statistik. Hypotesprövande statistik används för att testa 

statistiska hypoteser och deskriptiv statistik för att i siffror ge en beskrivning av det insamlade 

materialet.
52

 Den kvantitativa forskningen utgår vanligen från en teori grundad på tidigare 

forskningsresultat. Ur teorin formuleras hypoteser alternativt syftet med studien, mot denna 

grund ska projektet sedan planeras och genomföras empiriskt. Nästa fas består av att 

analysera framtagna data och koppla den till den uppställda teorin. Strukturen beskrivs nedan 

i THEA-cirkeln (Teori, hypotes, empiri, analys).
53

 

  

                                                 
50

 Patel, R & Davidson, B. ”Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning”(2003)s.14 Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur 
51

 Olsson, H & Sörensen, S. ”Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv” (2007) s. 15. Andra 

upplagan. Stockholm: Liber 
52

 Patel, R & Davidson, B. ”Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning”(2003)s.118 Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur 
53

 Olsson, H & Sörensen, S. ”Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv” (2007) s. 67-68. 
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THEA-cirkeln. 

 

 

Detta är en deskriptiv studie där vi har i syfte att undersöka och beskriva ett urval av företags 

val av diskonteringsränta baserad på kvantifierbara data. 

Studien är ett försök till att applicera Carlin & Finch studie ”Discount rates in disarray: 

Evidence on Flawed Goodwill Impairment Testing”(2008) på svenska företag noterade på 

Stockholm OMX Large Cap 2011.
54

 I Carlin & Finch studie jämfördes australienska företags 

redovisade diskonteringsräntor vid nedskrivningsprövning av goodwill i förhållande till 

teoretiska diskonteringsräntor. De teoretiska diskonteringsräntorna beräknades med hjälp av 

CAPM, vilka sedan jämfördes mot företagens redovisade diskonteringsräntor. Carlin & Finch 

valde i sin studie ett ränteintervall på +/- 150 räntepunkter, ett intervall som vi kommer bruka 

oss av i denna undersökning. Det innebär att de diskonteringsräntor som avviker mer än +150 

räntepunkter i detta hänseende har överskattat diskonteringsräntan och de som avviker mer än 

-150 räntepunkter har underskattat sin diskonteringsränta. Vi kommer även mäta företagens 

goodwillintensitet, goodwills andel av eget kapital samt goodwills andel av totala tillgångar 

och göra en korrelationsprövning av dessa faktorer och diskonteringsräntans nivå. Detta för 

att undersöka om det finns ett statistiskt samband och en förklaringsgrad mellan nyckeltalen 

och nivån på diskonteringsräntan. 
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3.1 Urval 
Urvalet av företag kommer att avgränsas baserat på nedan skrivna kriterier: 

1) Företaget ska vara noterat på OMX Stockholm Large Cap 2011 med SEK som 

redovisningsvaluta
55

. 

2) Företaget ska ha redovisat koncerngoodwill för perioden avseende 2009 samt 2010 i 

enlighet med IFRS. 

3) Företaget ska använda nuvärdet vid beräkningar av återvinningsvärde hos de 

kassagenererandeenheterna som goodwill hänförts till. 

4) Företaget ska redovisa en diskonteringsränta före skatt för koncernen gällande 

räkenskapsåret 2010. 

Vissa koncerner har flera typer av aktier, exempelvis A, B eller C-aktier, i dessa fall kommer 

vi basera CAPM - beräkningarna av diskonteringsräntan på den aktien med högst omsättning. 

De företag som ej uppfyller samtliga urvalskriterier kommer ej tar med i kommande 

beräkningar. Totalt uppfyllde 20 företag av 56 möjliga på Stockholm OMX Large Cap 2011 

urvalskriterierna, de huvudsakliga orsakerna till att de ej kvalificerade var a) att ingen 

goodwill hade redovisats för perioden 2009 vilket innebär att ingen nedskrivningsprövning 

var nödvändig under perioden 2010 b) företaget redovisade flera olika diskonteringsräntor c) 

ingen diskonteringsränta redovisades samt att d) den finansiella rapporteringen var utfärdad i 

annan valuta än SEK. 

3.2 Capital Asset Pricing Model 
CAPM kommer att användas för att göra individuella beräkningar av diskonteringsräntorna 

hos de olika koncernerna. Metoden är att föredra för att kunna göra rimliga uppskattningar av 

diskonteringsräntor då den tar hansyn till marknadens bedömning av riskerna kopplade till 

den specifika kassagenererande enheten.
56

 Beräkningen av CAPM är inte utan en viss 

felmarginal, men dessa anses vara så pass små att metoden är att föredra framför andra 

metoder som ser till historiska data som kan leda till större felmarginaler
57

. 

  

                                                 
55

 Aktiebolag noterade på OMX Large Cap har ett börsvärde över 1miljard Euro. 
56

 Carlin, T & Finch, N ”Discount rates in disarray: Evidence on Flawed Goodwill Impairment Testing”(2008) 

Macquarie Graduate School of Management & MGSM Centre for Managerial Finance Working Paper 
57

 Berk, J. DeMarzo, P. Corporate Finance, Second edition (2009) s. 399, Pearsons education 
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Ekvationen är:
58

: 

                   

   = Förväntad avkastning 

   = Långsiktig riskfri ränta 

  = Aktieprisets känslighet för förändringar på marknaden 

      = Förväntad avkastning från marknaden 

         = Marknadens riskpremie 

Beräkningen av teoretiska diskonteringsräntor kommer genomföras med hjälp av följande 

data: 

1) Betavärden för företagen hämtas från tidskriften Aktiespararen nr 7/8 (2010), data 

som tidskriften hämtat från Thomson Financial/Datastream. Betavärdet mäter 

aktieprisets känslighet för skiftningar på marknaden och är ett föränderligt värde. 

2) Riskpremien för marknaden sätts till 4,6 %, denna hämtas från en studie gjord av PwC 

där man sammanfattar 2010 års undersökning av marknadsriskpremien för den 

svenska aktiemarknaden (Riskpremien på den svenska aktiemarknaden, Studie mars 

2010)
59

. 

3) Som riskfriränta antas Riksbankens genomsnittliga ränta på en 10-årig svensk 

statsobligation under december månad år 2010 som var 3,2055 %
60

. 

Vid beräkningen diskonteringsräntan med CAPM blir resultatet efter skatt, för att korrigera 

för detta kommer vi dividera räntan med ett subtraherat med 2010 års svenska bolagsskatt på 

26,3%, det vill säga (1-0,263).
61

 Inom koncernerna används olika skattesatser, vi väljer dock 

den svenska skattesatsen för juridisk person då moderbolagen har sitt säte i Sverige. 

Företagens redovisade diskonteringsräntor är hämtade från respektive företags finansiella 

rapporterings notinformation avseende perioden 2010.   

                                                 
58

 Womack, K. & Zhang, Y. “Understanding Risk and Return, the CAPM, and the Fama-French Three-Factor 

Model” (2003), Tuck School of Business at Dartmouth, no. 03-111. 
59

 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden, Studie mars 2010, Hämtad 2011-04-24 från 

http://www.pwc.com/sv_SE/se/publikationer/assets/pdf/riskpremiestudien-2010.pdf 
60

 Riksbanken 2011, 10-årig statsobligation Hämtad 2011-05-03 från 

http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16740 
61

 Skatteverket, Statlig inkomstskatt, Juridiska personer. Hämtad 2011-06-07 från 

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/beloppprocent/2009.4.6d02084411db6e252fe80007428.html#Statligink

omstskattjuridiskapersoner 

http://www.pwc.com/sv_SE/se/publikationer/assets/pdf/riskpremiestudien-2010.pdf
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3.3 Fama-French trefaktormodell 
Fama-French modellen togs fram i början av 1990-talet och är en vidareutveckling av CAPM, 

vi kommer ej använda oss utav metoden men anser att det är av intresse att redogöra för detta 

alternativa tillvägagångssätt vid beräkningen av diskonteringsräntan. 

Fama och French ansåg att det behövs fler faktorer för att beräkna företags lönsamhet; 

företagets storlek, marknadsrisken och värderingsrisken. Faktorerna valdes ut efter flera 

undersökningar av de amerikanska börserna och deras avkastning och beskrivs i en multipel 

regression enligt följande
62

: 

 (  )=   +    (     ) +       + h     

 (  ) = Förväntad avkastning 

    = Långsiktig riskfri ränta 

   = Aktieprisets känslighet för förändringar på marknaden 

   = Regressionskoefficient för storleksfaktorn SMB 

h : Regressionskoefficient för värderingsfaktorn HML 

SMB = small minus big (små minus stora) representerar avkastning för investerare historiskt 

sett i företag med relativt små börsvärden istället för stora företag. För att få fram detta värde 

tar man genomsnittlig avkastning på aktier med lägst marknadsvärde minus genomsnittlig 

avkastning på aktier med högst marknadsvärde. Att avkastningen blir högre i mindre företag 

har förklaringen att de växer och breder ut sig på nya marknader. När beräkningen av detta 

värde är positivt betyder det att företag med lägre marknadsvärden har genererat högre 

avkastning och när det är negativt så har de större företagen fått högre avkastning. 

HML = high minus low (hög minus låg) och utgör förhållandet mellan bokfört värde på eget 

kapital och marknadsvärdet på eget kapital. Detta värde kallas ”book-to-market” värde och 

påverkar den månadsvisa avkastningen. Beroende på om investerare placerar kapital i 

värdeaktier eller tillväxtaktier så påverkas utdelningen. Om denna faktor är positiv så har 

värdeaktierna haft bättre avkastning än tillväxtaktierna den aktuella månaden och om faktorn 

är negativ så har tillväxtaktierna haft en bättre avkastning.
63

  

                                                 
62

 Fama, E. & French, K. “The Cross-Section of Expected Stock Returns” (1992), The Journal of Finance, vol. 

47, no. 2, s. 427-465.  
63

 Womack, K. & Zhang, Y.  “Understanding Risk and Return, the CAPM and the Fama-French Three-Factor 

Model”(2003). Tuck School of Business at Dartmouth. Case no. 03-111. 2003 Trustees at Dartmouth College.  
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3.4 Nyckeltal 
Samtliga data för nyckeltalen inhämtas från företagens resultat- och balansräkning avseende 

perioden 2010. 

3.4.1 Goodwillintensitet 

Goodwills betydelse för företagets resultat kommer mätas med hjälp av goodwillintensitet för 

året 2010. Nyckeltalet visar på nivån av beroendeförhållandet mellan företagets goodwill och 

storleken av redovisat resultat före skatt. Med en större andel goodwill blir företagen mer 

beroende av att goodwill har ett bestående värde för att en nedskrivning inte ska påverka 

resultatet. 

                    
        

                              
 

Ju högre goodwillintensitet som finns hos företaget desto känsligare är de för en nedskrivning 

av tillgången. I enlighet med Carlin och Finch studie väljer vi att ett värde större än 1.0 

innebär en hög känslighet för försämrat resultat under aktuell period till följd av nedskrivning 

av goodwill, ett värde större än noll men mindre än 1.0 innebär en mindre känslighet för 

försämrat resultat under aktuell period till följd av nedskrivning av goodwill.
64

 Se utfallet 

nedan i Tabell 2. Goodwillintensitet. 

3.4.2 Goodwills andel av eget kapital 

Goodwills betydelse för att upprätthålla värdet av eget kapital kommer mätas med hjälp av 

goodwills andel av eget kapital. Detta nyckeltal visar på vikten av att goodwills värde är 

bestående för att inte påverka eget kapital negativt. 

                       
        

             
 

Ju högre goodwills andel av eget kapital är hos företaget desto känsligare är de för en 

nedskrivning av tillgången. Ett värde större än 0,26 innebär hög känslighet för att eget kapital 

ska påverkas vid nedskrivning, ett värde större än noll men mindre än 0,26 innebär att 

företagets eget kapital är mindre känsligt för nedskrivning av goodwill. Detta baseras på 

Gauffin och Nilssons undersökning som visade på att det totala goodwillvärdet hos företag på 

                                                 
64

Carlin, T & Finch, N ”Discount rates in disarray: Evidence on Flawed Goodwill Impairment Testing”(2008) 

Macquarie Graduate School of Management & MGSM Centre for Managerial Finance Working Paper 
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OMX Nordic Exchange Stockholm 2009 uppgick till ett värde som motsvarade 26% av totalt 

eget kapital
65

. Se utfallet nedan i Tabell 3. Goodwills andel av EK. 

3.4.3 Goodwills andel av totala tillgångar 

Goodwills andel av de totala tillgångarna kommer mätas för att undersöka hur vikten av att 

upprätthålla goodwills värde för att inte urholka tillgångarna i företaget. Högre värden på 

goodwills andel av totala tillgångar kan visa på att balansräkningen eventuellt är övervärderad 

om det är i kombination med en låg diskonteringsränta. 

                                      
        

                 
 

Ju högre goodwills andel av totala tillgångar är desto känsligare är företaget för en 

nedskrivning av tillgången. Ett värde större än 0,15 innebär hög känslighet för att totala 

tillgångarnas värde ska påverkas vid nedskrivning av goodwill, ett värde större än noll med 

mindre än 0,15 innebär att företagets totala tillgångar är mindre känsligt för nedskrivning av 

goodwill. Detta baseras på Gauffin och Nilssons undersökning av OMX Large Cap 2009 där 

man kom fram till att goodwill stod för 15,2% av företagens värde på totala tillgångar
66

. Se 

utfallet nedan i Tabell 4. Goodwills andel av totala tillgångar. 

3.5 Validitet 
Validiteten beskriver om man undersöker det man avser att undersöka och en grundsten för 

detta är att veta vad man vill undersöka. Denna studie avser att jämföra företagens val av 

diskonteringsränta vid nedskrivningsprövning av goodwill med en teoretisk 

diskonteringsränta. För beräkningen av diskonteringsräntan användes CAPM i enlighet med 

Carlin och Finch studie 2008, det finns dock andra metoder för att beräkna företags som 

exempelvis den ovan beskrivna Fama-French trefaktormodell som tar hänsyn till tre faktorer i 

stället för en faktor som CAPM. Alltså skulle man kunna få olika mätresultat beroende på 

vilken metod som används för att ta fram den teoretiska diskonteringsräntan. 

3.6 Reliabilitet 
Reliabiliteten hos en studie beskriver graden av överensstämmelse mellan mätningar med 

samma mätinstrument, vilket innebär att man vill få samma resultat varje gång man mäter. 

Det finns olika metoder för att mäta en studies reliabilitet och en hög grad av 

överensstämmelse tyder på hög reliabilitet, hög reliabilitet är dock ingen garanti för hög 

                                                 
65

 Gauffin, B & Nilsson, S-A i Balans nr 8-9/2010 “Fördjupning: Goodwillnedskrivningar 2009, en svårbedömd 

historia” 
66

 Gauffin, B & Nilsson, S-A i Balans nr 1/2011 “Rörelseförvärv enligt IFRS 3- femte året” 
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validitet eftersom man trots hög noggrannhet i mätningarna kan mäta fel händelse i 

förhållande till frågeställningen. 

Inom kvantitativa studier talar man om det observerade värdet och det sanna värdet, det 

observerade värdet innehåller både det sanna värdet och ett felvärde. Felvärdet är de faktorer 

som bidrar till felaktigheter i det observerade värdet, det kan både vara faktorer vi kan och 

inte kan påverka. Data som används i denna undersökning är bland annat hämtat från de 

undersökta bolagens årsredovisning, data i form av redovisad koncerngoodwill, resultat före 

skatt samt diskonteringsräntan . Förutsatt att bolagen ej behöver revidera den finansiella 

rapporteringen avseende perioden för år 2010 bör det inte vara något problem att återskapa 

mätningarna. Något som skulle kunna påverka reliabiliteten är dock möjligheten att använda 

andra källor till beräkningarna av CAPM för de olika företagen. Exempelvis om man för den 

riskfria räntan använder en 5-årig svensk statsobligation som för december månad år 2010 var 

2,6768 istället för den 10-årig svensk statsobligation under december månad år 2010 som var 

3,2055 %
67

. 

  

                                                 
67

 Riksbanken 2011, 5-årig statsobligation Hämtad 2011-05-03 från 

http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16740 

http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16740
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4 Empiri 
Data som undersökningen grundar sig på är hämtad från årsrapporter för företag noterade på 

Stockholm OMX Large Cap räkenskapsåret 2011. Genom att studera årsrapporterna och deras 

notinformation kan vi utläsa vilka företag som uppfyller de valda urvalskriterierna. De 

teoretiska diskonteringsräntorna kommer att beräknas med hjälp av CAPM, data för 

variablerna hämtas från följande källor. Den riskfria räntan baseras på Riksbankens 

genomsnittliga ränta för en 10-årig statsobligation under december månad 2010
68

. Enligt 

PwCs undersökning av den svenska marknadsriskpremien för 2010 angav 70% av 

respondenterna att de använder den 10-åriga statsobligationen som underliggande riskfri ränta 

vid beräkning av avkastningskravet på aktier.
69

 Betavärden hämtas från en sammanställning 

gjord av tidskriften Aktiespararen, en sammanställning av data som ursprungligen tagits fram 

av Thomson Financial/Datastream. Marknadens riskpremie hämtas från den tidigare nämnda 

studien gjort av PwC ”Riskpremien på den svenska marknaden 2010”, då samtliga företag har 

ett marknadsvärde över 5000 MSEK behöver riskpremien inte justeras efter företagens 

börsvärde. Se utfallet nedan i Tabell 1. Diskonteringsräntor. 

  

                                                 
68

Riksbanken 2011, 10-årig statsobligation Hämtad 2011-05-03 

http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16740 
69

 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden, Studie mars 2010, Hämtad 2011-04-24 från 

http://www.pwc.com/sv_SE/se/publikationer/assets/pdf/riskpremiestudien-2010.pdf 

http://www.pwc.com/sv_SE/se/publikationer/assets/pdf/riskpremiestudien-2010.pdf
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Tabell 1. Diskonteringsräntor 

Företag 
Redovisad 

diskonterings-

ränta 

Teoretisk 

diskonterings-

ränta 

Differens 

> 150 

räntepunkter 

under 

teoretisk 

ränta 

Inom 

intervallet +/- 

150 

räntepunkter 

> 150 

räntepunkter 

över teoretisk 

ränta 

Alfa Laval 11,23% 10,59% 0,64% 0 1 0 

Atlas Copco 10,50% 12,46% -1,96% 1 0 0 

Axfood 8,00% 6,85% 1,15% 0 1 0 

Boliden 10,00% 13,09% -3,09% 1 0 0 

Ericsson 12,00% 9,34% 2,66% 0 0 1 

Getinge 8,90% 8,72% 0,18% 0 1 0 

Handelsbanken 3,90% 9,97% -6,07% 1 0 0 

Hennes & Mauritz 12,00% 8,09% 3,91% 0 0 1 

Husqvarna 11,00% 9,97% 1,03% 0 1 0 

Kinnevik 10,00% 10,59% -0,59% 0 1 0 

Meda 9,30% 9,34% -0,04% 0 1 0 

MTG 12,00% 10,59% 1,41% 0 1 0 

NCC 7,80% 11,22% -3,43% 1 0 0 

Sandvik 10,00% 12,46% -2,46% 1 0 0 

Scania  11,00% 11,84% -0,84% 0 1 0 

SEB  10,50% 12,46% -1,96% 1 0 0 

Seco Tools 10,00% 9,97% 0,03% 0 1 0 

SSAB 11,00% 11,84% -0,84% 0 1 0 

Trelleborg 7,70% 13,09% -5,39% 1 0 0 

Volvo 12,00% 13,09% -1,09% 0 1 0 

    
(7/20) (11/20) (2/20) 
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Tabell 2. Goodwillintensitet 

Företag 
Goodwill 

(MSEK) 

Resultat 

före skatt 

(MSEK) 

Goodwill-

intensitet 

Alfa Laval 5952 4364 1,36 

Atlas Copco 8769 13495 0,65 

Axfood 1567 1172 1,34 

Boliden 3084 5331 0,58 

Ericsson 27151 15783 1,72 

Getinge 13880 3116 4,45 

Handelsbanken 6371 14770 0,43 

Hennes & Mauritz 64 25008 <0,1 

Husqvarna 5995 2051 2,92 

Kinnevik 802 13737 0,06 

Meda 13235 1977 6,69 

MTG 8581 2321 3,7 

NCC 1613 2008 0,80 

Sandvik 10334 9412 1,1 

Scania  1167 12533 0,09 

SEB  10491 11105 0,94 

Seco Tools 241 1024 0,24 

SSAB 18643 682 27,34 

Trelleborg 9395 1818 5,17 

Volvo 22936 15514 1,48 

Fördelningen var följande: 

Goodwillintensitet >1 = 10 

Goodwillintensitet <1 = 10 
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Tabell 3. Goodwills andel av eget kapital 

Företag 
Goodwill 

(MSEK) 

Eget kapital 

(MSEK) 

Goodwills 

andel av EK 

Alfa Laval 5952 13582 0,44 

Atlas Copco 8769 29321 0,30 

Axfood 1567 2972 0,53 

Boliden 3084 18846 0,16 

Ericsson 27151 146785 0,18 

Getinge 13880 13248 1,05 

Handelsbanken 6371 88391 0,07 

Hennes & Mauritz 64 44172 0,00 

Husqvarna 5995 12203 0,49 

Kinnevik 802 54425 0,01 

Meda 13235 13935 0,95 

MTG 8581 6239 1,38 

NCC 1613 8132 0,20 

Sandvik 10334 33813 0,31 

Scania 1167 30036 0,04 

SEB 10491 99543 0,11 

Seco Tools 241 2863 0,08 

SSAB 18643 30076 0,62 

Trelleborg 9395 12196 0,77 

Volvo 22936 74121 0,31 

Fördelningen var följande: 

Goodwills andel av EK > 0,26 = 11 

Goodwills andel av EK < 0,26 = 9 
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Tabell 4. Goodwills andel av totala tillgångar 

Företag 
Goodwill 

(MSEK) 

Totala tillgångar 

(MSEK) 

Goodwills andel 

av totala 

tillgångar 

Alfa Laval 5952 35128 0,17 

Atlas Copco 8769 71622 0,12 

Axfood 1567 7664 0,20 

Boliden 3084 35128 0,09 

Ericsson 27151 281815 0,10 

Getinge 13880 34585 0,40 

Handelsbanken 6371 3153530 <0,001 

Hennes & Mauritz 64 59182 <0,001 

Husqvarna 5995 28402 0,21 

Kinnevik 802 64833 0,01 

Meda 13235 33562 0,39 

MTG 8581 14002 0,61 

NCC 1613 31104 0,05 

Sandvik 10334 89999 0,11 

Scania  1167 98429 0,01 

SEB  10491 2179821 <0,001 

Seco Tools 241 5802 0,04 

SSAB 18643 61053 0,31 

Trelleborg 9395 27314 0,34 

Volvo 22936 318007 0,07 

Fördelningen var följande: 

Goodwills andel av totala tillgångar > 0,15 = 8 

Goodwills andel av totala tillgångar < 0,15 = 12 
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5. Resultat och analys 
Totalt uppfyllde 20 företag av 56 möjliga på Stockholm OMX Large Cap 2011 

urvalskriterierna, de huvudsakliga orsakerna till att de ej kvalificerade var a) att ingen 

goodwill hade redovisats för perioden 2009 vilket innebär att ingen nedskrivningsprövning 

var nödvändig under perioden 2010 b) företaget redovisade flera olika diskonteringsräntor c) 

ingen diskonteringsränta redovisades samt att d) den finansiella rapporteringen var utfärdad i 

annan valuta än SEK. Av de 20 företag som var med i undersökningen redovisade 7 en 

diskonteringsränta som avvek med mer än 150 räntepunkter under den teoretiska 

diskonteringsräntan, 11 företag höll sig inom spannet på +/- 150 räntepunkter från den 

teoretiska diskonteringsräntan samt att 2 företag redovisade en diskonteringsränta som avvek 

med mer än 150 räntepunkter över den teoretiska diskonteringsräntan. 

 

7 företag som redovisade en diskonteringsränta som avvek med mer än -150 räntepunkter 

under den teoretiska räntan, av dessa hade 2 företag på en goodwillintensitet över 1. De två 

företagen var Sandvik med -246 räntepunkter och Trelleborg med -539 räntepunkter 

avvikande från den teoretiska diskonteringsräntan samt goodwillintensitet på 1,10 respektive 

5,17. 

11 företag redovisade en diskonteringsränta inom intervallet +/- 150 räntepunkter från den 

teoretiska räntan, av dessa hade 7 företag hade ett företag en goodwillintensitet över 1 vilket 

var Alfa Laval med +64 räntepunkter från den teoretiska diskonteringsräntan samt 

goodwillintensitet på 1,36. 2 företag redovisade en diskonteringsränta som avvek med mer än 

+150 räntepunkter över den teoretiska räntan. Av dessa 2 företag hade ett företag en 

goodwillintensitet över 1 vilket var Ericsson med +266 räntepunkter och en goodwillintensitet 

på 1,72. 

7/20

11/20

2/20

Redovisad diskonteringsränta i förhållande till teoretisk 
diskonteringsränta (N=20)

> 150 räntepunkter under 
teoretisk ränta

Inom intervallet +/- 150 
räntepunkter

> 150 räntepunkter över 
teoretisk ränta



28 

 

Nedan redovisas företagens fördelning inom ränteintervallet samt resultaten av nyckeltalen 

kopplade till goodwill. 

Tabell 5. Sammanställning av data 

Företag 

> 150 

räntepunkter 

under 

teoretisk 

ränta 

Inom 

intervallet +/- 

150 

räntepunkter 

> 150 

räntepunkter 

över 

teoretisk 

ränta 

Goodwill 

(MSEK) 

Goodwill-

intensitet 

Goodwills 

andel av EK 

Goodwills 

andel av 

totala 

tillgångar 

Alfa Laval 0 1 0 5952 1,36 0,44 0,17 

Atlas Copco 1 0 0 8769 0,65 0,3 0,12 

Axfood 0 1 0 1567 1,34 0,53 0,2 

Boliden 1 0 0 3084 0,58 0,16 0,09 

Ericsson 0 0 1 27151 1,72 0,18 0,1 

Getinge 0 1 0 13880 4,45 1,05 0,4 

Handelsbanken 1 0 0 6371 0,43 0,07 <0,001 

Hennes & Mauritz 0 0 1 64 <0,1 0 <0,001 

Husqvarna 0 1 0 5995 2,92 0,49 0,21 

Kinnevik 0 1 0 802 0,06 0,01 0,01 

Meda 0 1 0 13235 6,69 0,95 0,39 

MTG 0 1 0 8581 3,7 1,38 0,61 

NCC 1 0 0 1613 0,8 0,2 0,05 

Sandvik 1 0 0 10334 1,1 0,31 0,11 

Scania 0 1 0 1167 0,09 0,04 0,01 

SEB 1 0 0 10491 0,94 0,11 <0,001 

Seco Tools 0 1 0 241 0,24 0,08 0,04 

SSAB 0 1 0 18643 27,34 0,62 0,31 

Trelleborg 1 0 0 9395 5,17 0,77 0,34 

Volvo 0 1 0 22936 1,48 0,31 0,07 

∑ n=7 n=11 n=2 
    

Medelvärde 
   

8513,55 3,05 0,40 0,16 

10 företag hade en goodwillintensitet större än 1 och 10 företag hade en goodwillintensitet på 

mindre än 1. Ett värde som överstiger 1 innebär att företaget har hög känslighet för försämrat 

resultat under aktuell period till följd av nedskrivning av goodwill, ett värde >0 men <1.0 

innebär en mindre känslighet för försämrat resultat under aktuell period till följd av 

nedskrivning av goodwill. 10 företag hade ett värde på goodwills andel av eget kapital som 

var större än 0,26 och 10 företag hade ett värde som var mindre än 0,26. Ett värde större än 

0,26 innebär att företaget är har hög känslighet för att nedskrivning av goodwill ska påverka 

värdet på eget kapital. 8 företag hade ett värde på goodwills andel av totala tillgångar som var 

större än 0,15 och 12 företag hade ett värde som var mindre än 0,15. Ett värde större än 0,15 

innebär att företaget har en hög känslighet för att nedskrivning av goodwill ska påverka värdet 

på de totala tillgångarna. 
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Studien visar att Trelleborg ohotat hade störst avvikelse (-539 räntepunkter) från den 

teoretiska diskonteringsräntan också var ett utav de företag som hade den högst 

goodwillintensitet (5,17) samt en hög nivå på goodwills andel av eget kapital (0,77) och 

goodwills andel av totala tillgångar (0,34). Resultatet kan vara en slumpmässig företeelse då 

man inte enligt denna studie kan utläsa att det finns ett samband mellan företags 

diskonteringsränta och dess goodwillintensitet då det enbart var 3/9 företag utanför 

acceptansnivån på +/- 150 räntepunkter som hade en goodwillintensitet >1. Se föredelning av 

goodwillintensitet hos företagen i diagrammet nedan. 

 

Vad som kan utläsas av tabellen är att det finns ett extremvärde på hos SSAB (27,34), detta på 

grund av att företaget redovisade ett lägre resultat före skatt i förhållande till goodwill än vad 

övriga företag i studien gjort. Detta innebär att korrelationsprövningen mellan nyckeltalet 

goodwillintensitet och diskonteringsräntan kan ge en felaktig bild av om det finns ett 

statistiskt samband eller ej. 
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Resultatet från goodwills andel av eget kapital samt goodwills andel av totala tillgångar 

presenteras i diagrammet nedan. 

 

5.1 Korrelations- och determinationskoefficienten 
För att ta reda på om det finns ett statistiskt samband med mellan de tre nyckeltalen som 

studerats och nivån på diskonteringsräntan har korrelationsvärdet (r) och determinationsvärdet 

(r
2
) tagits fram för respektive mätvärde. För att korrelationen ska vara hög krävs ett värde nära 

+1 eller – 1. För att determinationsvärdet ska visa på en hög förklaringsgrad krävs ett värde på 

nära 1, ett värde nära noll visar på låg förklaringsgrad.
70

 Samtliga resultatet redovisas nedan i 

Diagram 1. Goodwillintensitet, Diagram 2. Goodwills andel av eget kapital och Diagram 3. 

Goodwills andel av totala tillgångar 

  

                                                 
70

 Lind, Marchal & Wathen. “Statistical Techniques in Business and Economics, 14/e” 2010. s. 470. McGraw-

Hill Irwin, Boston 
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Diagram 1. Goodwillintensitet 
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r
2 

= 0,009 

Diagram 2. Goodwills andel av eget kapital 
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Diagram 3. Goodwills andel av totala tillgångar 

 

r = -0,028278358 

r
2 

= 0,008 
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6. Slutsats 
Av de 20 företag som undersöktes var det 9 som hade en diskonteringsränta utanför spannet 

på +/- 150 räntepunkter. 7 av dessa 9 företag hade en diskonteringsränta som var mer än 150 

räntepunkter under den teoretiska diskonteringsräntan och 2 hade en diskonteringsränta som 

avvek med mer än 150 räntepunkter över den teoretiska diskonteringsräntan. Resultatet visar 

att 9 av 20 företags diskonteringsräntor skiljer sig från externas bedömningar av densamma, 

det vill säga de skiljer sig från den teoretiska diskonteringsräntan framtagen med hjälp av 

CAPM. Dessa 9 företag med en diskonteringsränta som avvek med mer än 150 räntepunkter 

från den teoretiska diskonteringsräntan anses ha en ränta som är satt till en opportunistisk nivå 

då avvikelsen är så pass stor att den inte kan förklaras med uppskattningsfel hos företagen i 

enlighet med Carlin och Finch studie 2008. Dock vet vi ej vilka incitament som ligger till 

grund för de avvikande räntesatserna. Kopplingen mellan företagens goodwillintensitet och 

diskonteringsränta visade inte på ett väsentligt samband då endast 3 av 20 företag hade en 

opportunistisk ränta i kombination med en goodwill intensitet >1. Övriga nyckeltal visade inte 

heller på något samband då endast 3 av 20 hade en hög andel goodwill av eget kapital i 

kombinationen med opportunistisk diskonteringsränta och 1 av 20 företag hade en hög andel 

goodwill av totala tillgångar i kombination med opportunistisk diskonteringsränta. Trots detta 

faktum kan det vara intressant att i kommande studier ta hänsyn till dessa variabler då urvalet 

i denna studie var så pass begränsat att resultatet inte kan hänföras till hela marknaden.  

Korrelationsprövningen visade på svaga samband mellan diskonteringsräntornas nivå kopplat 

till nyckeltalen, korrelationskoefficienterna (r) var 0,097; 0,041 samt -0,028. Dessutom 

uppstod det vid mätningen av goodwillintensiteten ett extremvärde som gör att resultatet kan 

vara missvisande. Determinationskoefficienterna (r
2
) för korrelationen mellan nivån på 

diskonteringsräntan och nyckeltalen var 0,009; 0,002 samt 0,008. Samtliga är så pass låga att 

de ej kan anses ha ett förklarande värde för utfallet av diskonteringsräntornas nivå. I och med 

dessa resultat kan vi för detta urval av företag noterade på OMX Large Cap utesluta att det 

finns ett direkt samband mellan nivån av goodwill (i förhållande till resultat före skatt, eget 

kapital samt totala tillgångar) och diskonteringsräntan.  

För kommande studier kan det vara intressant att se till hur bonus- och 

incitamentsprogrammen är utformade hos företagen och om det går att utläsa ett 

beteendemönster för respektive program. Fortsatta kvantitativa studier inom området kan 

innefatta att jämföra diskonteringsräntorna hos företagen innan införandet av IFRS och efter 

införandet av IFRS, detta skulle möjliggöra för en analys av om de ”nya” reglerna har bidragit 
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till företagens opportunistiska beteende, om ett sådant finns överhuvudtaget eller om detta är 

ett frikopplat problem. Urvalsgruppen bör utökas till företag noterade på Large Cap, Mid Cap 

och Small Cap för att ge ett mer generaliserbart resultat. Denna studie utesluter mer än hälften 

av företagen på Large Cap listan och kan ej anses vara generaliserbar för andra företag än just 

de 20 som klarade urvalskriterierna. Utöver tidigare förslag kan det även vara intressant att 

genomföra en liknande studie men att då även beräkna den teoretiska diskonteringsräntan med 

Fama-French trefaktormodell inklusive CAPM för att se om resultatet skiljer sig mellan de 

olika modellerna. Men framförallt, om möjligt bör man genomföra en djupgående kvalitativ 

studie där man följer företagen under hela processen för nedskrivningsprövning av goodwill, 

genom att koda in empirin mot den ännu okända variabeln skulle man antagligen kunna 

utveckla en teori som förklarar företagens incitament vid fastställande av diskonteringsräntan 

för nedskrivningsprövning av goodwill. 

Det är uppenbart att IAS 36 innehåller subjektiva inslag vid nedskrivningsprövning av 

goodwill, detta då även denna studie visar på att företag använder en diskonteringsränta som 

avviker väsentligt från en teoretisk uppskattning av densamma. Frågan återstår dock, varför 

avviker företagens diskonteringsränta vid nedskrivningsprövning av goodwill i och vilka 

incitament finnas till grund för detta beteende? 
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Bilaga. 1   
  

   
 

  
Företag Riskfri ränta  Betavärde Riskpremie 

Redovisad 

diskonterings-

ränta 

Teoretisk 

diskonterings-

ränta 

Differens 

> 150 

räntepunkter 
under teoretisk 

ränta 

Inom 

intervallet +/- 
150 

räntepunkter 

> 150 

räntepunkter 
över teoretisk 

ränta 

Alfa Laval 3,2055% 1,0 4,6 11,23% 10,59% 0,64% 0 1 0 

Atlas Copco 3,2055% 1,3 4,6 10,50% 12,46% -1,96% 1 0 0 

Axfood 3,2055% 0,4 4,6 8,00% 6,85% 1,15% 0 1 0 

Boliden 3,2055% 1,4 4,6 10,00% 13,09% -3,09% 1 0 0 

Ericsson 3,2055% 0,8 4,6 12,00% 9,34% 2,66% 0 0 1 

Getinge 3,2055% 0,7 4,6 8,90% 8,72% 0,18% 0 1 0 

Handelsbanken 3,2055% 0,9 4,6 3,90% 9,97% -6,07% 1 0 0 

Hennes & Mauritz 3,2055% 0,6 4,6 12,00% 8,09% 3,91% 0 0 1 

Husqvarna 3,2055% 0,9 4,6 11,00% 9,97% 1,03% 0 1 0 

Kinnevik 3,2055% 1,0 4,6 10,00% 10,59% -0,59% 0 1 0 

Meda 3,2055% 0,8 4,6 9,30% 9,34% -0,04% 0 1 0 

MTG 3,2055% 1,0 4,6 12,00% 10,59% 1,41% 0 1 0 

NCC 3,2055% 1,1 4,6 7,80% 11,22% -3,425% 1 0 0 

Sandvik 3,2055% 1,3 4,6 10,00% 12,46% -2,46% 1 0 0 

Scania  3,2055% 1,2 4,6 11,00% 11,84% -0,84% 0 1 0 

SEB  3,2055% 1,3 4,6 10,50% 12,46% -1,96% 1 0 0 

Seco Tools 3,2055% 0,9 4,6 10,00% 9,97% 0,03% 0 1 0 

SSAB 3,2055% 1,2 4,6 11,00% 11,84% -0,84% 0 1 0 

Trelleborg 3,2055% 1,4 4,6 7,70% 13,09% -5,39% 1 0 0 

Volvo 3,2055% 1,4 4,6 12,00% 13,09% -1,09% 0 1 0 

N = 20 
      

(7/20) (11/20) (2/20) 

 


