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Sammanfattning 

Bakgrund: Goodwill är en omdebatterad immateriell tillgångspost. En nedskrivning 

ska enligt redovisningsstandarden IAS 36 baseras på bolagens framtida 

ekonomiska utveckling. Därmed kan en nedskrivning vara en indikation på 

hur bolagets ekonomiska framtid kommer att gestalta sig. Tidigare 

forskning visar att bolagsledningens subjektiva bedömningar kan leda till 

att nedskrivningens relevans kan ifrågasättas. 

Syfte: Enligt IFRS 3 och IAS 36 ska goodwill värderas till det framtida 

uppskattade värde som tillgången ska generera. Grundtanken med 

standarderna är att öka tillförlitligheten och relevansen för att bättre 

återspegla bolagens ekonomi i de finansiella rapporterna. Utifrån 

grundtanken bör en nedskrivning av goodwill vara en ledande indikator på 

framtida minskad lönsamhet. Vi avser därmed att undersöka om det finns 

ett samband mellan nedskrivning av goodwill och minskad framtida 

lönsamhet i svenska och finska börsnoterade bolag samt om det finns en 

skillnad mellan länderna när det gäller sambandet. 

Metod: Uppsatsen är baserad på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats där 

sekundärdata hämtats från databas samt årsredovisningar. Informationen 

har samlats in för att därefter testas med regressionsanalyser. 

Slutsats: Studien kan inte styrka att standarden ger en bättre återspegling av bolagens 

ekonomi i de finansiella rapporterna. Resultatet visar att hanteringen av 

goodwill kan ske utifrån ett opportunistiskt beteende då nedskrivningen kan 

vara baserad på en redan realiserad försämring av goodwill istället för att 

vara baserad på framtida bedömningar. Resultatet antyder att tillsynen inte 

är harmoniserad inom EU, då det finns en signifikant skillnad mellan 

Sverige och Finland två år efter nedskrivningen. Studiens resultat kan 

användas till att ifrågasätta gällande standardens utformning. 

Nyckelord: goodwill, lönsamhet, indikator, tillsyn 

 



 

 

Summary 

Background: The intangible asset goodwill is a source of much debate. According to 

the accounting standard IAS 36 an impairment of goodwill should be 

based on the companies’ future economic development. Thus an 

impairment may be an indication on the company's financial future. 

Previous research shows that management's subjective judgments may 

lead to that the relevane of the impairment can be questioned. 

Purpose: According to IFRS 3 and IAS 36, goodwill is valued at the estimated 

future value that the asset will generate. The idea behind the standards 

is to increase the reliability and relevance in order to better reflect the 

company's finances in the financial statements. If companies follow the 

current standard impairment of goodwill should be an indicator of 

future reduced profitability. We intend therefore to examine whether 

there is a relationship between impairment of goodwill and reduced 

future profitability in the Swedish and Finnish listed companies and if 

there is a difference between the countries in the relationship. 

Methods: The essay is based on a quantitative method with a deductive approach, 

where secondary data have been retrieved from a database as well as 

annual reports. The data has then been tested with regression analyses. 

Conclusion: This study cannot prove that the standard provides a better reflection of 

the companies' finances in the financial statements. Results show that 

the management of goodwill can be based on opportunistic behaviour 

when the impairment may be based on an already realized deterioration 

of goodwill instead of being based on future assessments. Results 

suggest that oversight is not harmonized within the EU, there is a 

significant difference between Sweden and Finland two years after the 

impairment. Results of the study can be used to challenge the design of 

the current standard. 

Keywords: goodwill, profitability, indicator, oversight 
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1 Inledning 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning över vad vi vill studera samt en bakgrund till 

detta. Därefter för vi en problemdiskussion som utmynnar i studiens syfte och 

problemformulering. Därpå presenteras studiens praktiska bidrag samt en övergripande 

disposition för hela uppsatsen. 

Goodwill är en omdebatterad immateriell tillgångspost. Eftersom en nedskrivning av 

goodwill ska baseras på en förväntad framtida ekonomisk försämring för bolagen bör en 

nedskrivning vara en indikation på hur bolagets ekonomiska framtid kommer att gestalta 

sig. Nedskrivningens relevans har dock ifrågasatts tidigare forskning visat att värderingen 

av goodwill bygger på ledningens subjektiva bedömningar. 

1.1 Bakgrund 

Inom koncernredovisning är goodwill en immateriell tillgångspost som inte kan anknytas 

till någon identifierbar tillgång (Marton et al., 2012). Goodwill uppkommer genom förvärv 

av bolag och beräknas genom skillnaden mellan köpeskilling och identifierbara 

omvärderade tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten. Goodwill definieras enligt IFRS 

som en tillgång som förväntas ge framtida extra goda vinster (IASB, 2007). 

Från det räkenskapsår som börjar efter 31 mars 2004 ska alla börsnoterade bolag inom EU 

tillämpa redovisningsstandarden IFRS. Grundtanken med IFRS är att öka tillförlitligheten 

och relevansen i redovisningsinformationen genom harmonisering av de olika ländernas 

redovisningsprinciper. IFRS innehåller bland annat genom standarderna IFRS 3 och IAS 36 

hur goodwill ska hanteras (IASB, 2007). 

Enligt tidigare svensk standard hade goodwill en begränsad ekonomisk livslängd och 

tillgången skulle skrivas av under en viss tid (Redovisningsrådet, 2000). Efter 

implementeringen av IFRS 3 ska istället en nedskrivningsprövning, i enlighet med IAS 36, 

genomföras minst en gång per år. Nedskrivningsprövningen ska kontrollera om det framtida 

uppskattade värdet som goodwillposten ska generera består eller om en nedskrivning ska 

ske. En nedskrivning påverkar resultatet negativt då nedskrivningen är en kostnad i 

resultaträkningen (IASB, 2007). 
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Eftersom IFRS grundtanke är att harmonisera redovisningsprinciperna genom att alla 

börsnoterade bolag inom EU ska tillämpa en och samma standard krävs övergripande tillsyn 

för att tillämpningen av standarden ska röra sig mot konvergens (Holthausen, 2009). Inom 

EU samordnar myndigheten ESMA alla medlemsländers tillsynsorgan. I Sverige har statliga 

Finansinspektionen huvudansvaret för tillsynen av finansmarknadens aktörer samtidigt som 

regeringen har delegerat redovisningstillsynen till de privata börserna OMXS och NGM. 

Finansinspektionen utövar i sin tur tillsyn över börsernas tillsyn. I  Finland har statliga 

Finanssivalvonta huvudansvaret för den övergripande tillsynen samt utför 

redovisningstillsynen (Finansinspektionen, 2009). 

1.2 Problemdiskussion 

Goodwill utgör en allt större del av ett bolags totala tillgångar. I vissa fall överstiger 

goodwill det egna kapitalet. Sammantaget gör detta att goodwill påverkar bilden av 

bolagens verkliga värde allt mer (Carrington et al. 2015). 

Enligt Caruso et al. (2016) förändrades hanteringen av goodwill efter införandet av IFRS 

genom att i jämförelse med de tidigare avskrivningarna uppstod det nu en större variation i 

nedskrivningarnas storlek. Majoriteten av bolagen utför inga nedskrivningar alls, även om 

de egentligen borde ha gjort en nedskrivning. Sammantaget tyder detta på att värdet bygger 

på bolagsledningens subjektiva bedömningar, vilket har öppnat upp för att goodwill kan 

manipuleras. 

Tidigare forskning av bland annat AbuGhazaleh et al. (2011) har visat att subjektiva 

bedömningar kan leda till opportunistisk hantering av goodwill genom att nedskrivningar 

kan undvikas eller utföras utan grund. Opportunistiskt beteende kan bero på ett egenintresse 

från bolagsledningen, att till exempel manipulera resultatet. En felaktig värdering leder till 

att bolagen redovisar snedvridet resultat som bidrar till felaktigt beslutsunderlag vilket 

skapar en missvisande bild av bolagen och leder till värderingssvårigheter för bolagets 

intressenter som investerare och kreditinstitut. Men det finns även forskning av Jarva (2009) 

som visar att nedskrivningen inte beror på ett opportunistiskt beteende. 

Tidigare undersökningar av Jarva (2009), Bäck & Persson (2013), Ahlers (2009) har använt 

den operativa kassaflödesförändringen för att undersöka nedskrivningens samband med 

bolagens framtida ekonomisk utveckling.  
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Lönsamhet är i likhet med kassaflödet ett mått på hur bra ett bolag mår. Lönsamhet är ett 

relationsmått, vilket passar bättre vid jämförelse av bolag (Johansson & Runsten, 2005). 

Eftersom tidigare undersökningar använt det operativa kassaflödet anser vi det intressant att 

använda oss utav måttet lönsamhet i vår studie. 

Sambandet mellan nedskrivning och framtida lönsamhet har undersökts av Li et al. (2010) 

där måttet på lönsamhet operationaliserades av författarna till försäljningstillväxt och 

rörelseresultattillväxt. I kritik mot sin egen undersökning noterade författarna att de inte tog 

hänsyn till nedskrivningens storlek, vilket kan ha påverkat resultatet. I vår studie väljer vi 

att ta hänsyn till storleken på nedskrivningen av goodwill då vi tar den i relation till bolagets 

totala tillgångar, vilket leder till ett bättre mått, då en stor nedskrivning bör påverka 

lönsamheten mer än en liten nedskrivning. 

Under förutsättning att bolagen följer gällande standard bör en nedskrivning reflekteras i 

framtida minskad lönsamhet. Däremot kan en nedskrivning ske genom ett opportunistiskt 

beteende vilket då kan leda till att samband saknas. Om det finns ett samband eller inte 

kommer denna studie att undersöka. 

Trots en ökad konvergens efter införandet av IFRS finns skillnader mellan länderna vid 

hanteringen av goodwill. Bland annat påverkar vilken tillsynsmetod länderna använder, 

vilket leder till mindre konvergens än vad som annars vore fallet (Lhaopadchan, 2010). Att 

styrkan på tillsynen påverkar hur standarder efterföljs visar tidigare studier av Glaum et al. 

(2015) och Hartwig (2015) men, utifrån hur styrkan på tillsynen mäts, divergerar tidigare 

forskning om hur den påverkar. 

Sverige och Finland skiljer sig i tillsynsmetod över den redovisningsinformation som 

produceras. Följaktligen gör detta det intressant att undersöka om det finns en skillnad 

mellan länderna i hur IAS 36 efterföljs. Vi vill således undersöka om skillnaden i ländernas 

redovisningstillsyn har påverkan på sambandet mellan en nedskrivning av goodwill och 

framtida minskad lönsamhet. 
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1.3 Syfte 

Enligt IFRS 3 och IAS 36 ska goodwill värderas till det framtida uppskattade värde som 

tillgången ska generera. Grundtanken med standarderna är att öka tillförlitligheten och 

relevansen för att bättre återspegla bolagens ekonomi i de finansiella rapporterna. Utifrån 

grundtanken bör en nedskrivning av goodwill vara en ledande indikator på framtida minskad 

lönsamhet. Vi avser därmed att undersöka om det finns ett samband mellan nedskrivning av 

goodwill och minskad framtida lönsamhet i svenska och finska börsnoterade bolag samt om 

det finns en skillnad mellan länderna när det gäller sambandet. 

1.4 Problemformulering 

1. Reflekteras nedskrivning av goodwill bland bolag börsnoterade på OMXS och OMXH i 

framtida minskad lönsamhet? 

2. Finns det skillnad mellan de börsnoterade bolagen på OMXS jämfört med OMXH när 

det gäller sambandet mellan nedskrivning av goodwill och framtida lönsamhet? 

1.5 Praktiskt bidrag 

Vi vill bidra med en studie inom ett fortfarande aktuellt och omdebatterat område, över 10 

år efter den nya standarden började gälla. Då tidigare forskning visat att nedskrivningar kan 

baseras på opportunistiskt beteende gör detta det intressant att undersöka om det finns 

samband mellan nedskrivning och framtida minskad lönsamhet. Saknas samband, det vill 

säga att den framtida lönsamheten inte minskar, kan det vara en grund till att se över 

gällande standard.  
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1.6 Studiens fortsatta disposition 

 

 

Redogörelse av studiens referensram. Först presenteras den 

redovisningsstandard som studiens urval följer. Därefter 

presenteras områdena lönsamhet, goodwill och 

redovisningstillsyn samt tidigare forskning inom samtliga 

områden. Referensramen utmynnar sedan i två hypoteser som 

studien ämnar testa. 

 

Presentation av studiens metod. Först en introduktion till 

metoden. Därefter presenteras vår datainsamling samt urval. 

Därpå presenteras vår valda analysmodell och till sist redogör 

vi för kritik mot valet av metod. 

 

Studiens resultat och analys presenteras i denna del. Först 

presenteras resultatet från första hypotesprövningen. Därefter 

presenteras resultatet från andra  hypotesprövningen. Direkt 

i anslutning efter varje resultat följer en analys. 

 

Sammanfattning och slutsats för studien presenteras i denna 

sista del. Därefter kommer förslag på vidare studier. 

 

 

  

2 Referensram 

3 Metod  

4 Resultat och 

analys 

5 Slutsats 
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2 Referensram 

I detta avsnitt redogörs för studiens referensram. Först presenteras den 

redovisningsstandard som studiens urval följer. Därefter presenteras områdena lönsamhet, 

goodwill och redovisningstillsyn samt tidigare forskning inom samtliga områden. 

Referensramen utmynnar sedan i två hypoteser som studien ämnar testa. 

2.1 Internationella redovisningsstandarden IFRS 

IFRS innehåller redovisningsstandarder som alla börsnoterade bolag inom EU ska följa, 

från det första räkenskapsåret som infaller efter 31 mars 2004. IFRS inkluderar standarderna 

IFRS 3 och IAS 36 vilka hanterar hur rörelseförvärv ska redovisas och bestämmelser för 

nedskrivning av immateriella tillgångar, däribland goodwill (IASB, 2007). Grundtanken är 

att förbättra jämförbarheten, tillförlitligheten och relevansen i den rapporterade 

informationen (FAR Akademi, 2013). 

Vid bolagsförvärv tillämpas förvärvsmetoden, vilket kräver att goodwill ska redovisas och 

värderas. Det övervärde som uppkommer ska kopplas till specifika tillgångar i största 

möjliga mån. Återstående övervärde redovisas som goodwill. Orsaken till övervärdet kan 

vara att det förvärvande bolaget är intresserad av svårvärderade tillgångar som personal och 

synergieffekter (Marton et al.., 2012). Förvärvet ska värderas till återvinningsvärdet och en 

nedskrivningsprövning utförs årligen i enlighet med IAS 36. Om det redovisade värdet 

överstiger återvinningsvärdet ska goodwill skrivas ned och redovisas i enlighet med punkt 

104 i IAS 36. Värdet på goodwill kan endast skrivas ned, vilket innebär att värdet inte går 

att justera uppåt efter att nedskrivningen utförts (IASB, 2007). 

För att bedöma och jämföra redovisat värde mot återvinningsvärdet görs beräkning av 

återvinningsvärdet genom att beräkna verkligt värde minus försäljningskostnaden eller 

nyttjandevärdet för tillgången, se Figur 1. Nyttjandevärdet är nuvärdet på uppskattade 

värdet av vad tillgången förväntas generera till bolaget i framtiden (IASB, 2007). Enligt 

Marton et al. (2012) är goodwill en tillgång som inte omsätts på en marknad och då är det 

nyttjandevärdet som blir det intressanta.  
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Figur 1: Nedskrivningsprövningen 

 
(Marton et al., 2012, s. 357) 

 

2.2 Lönsamhet 

Lönsamhet är viktigt för bolagens långsiktiga fortlevnad. Lönsamhet och vinst är två skilda 

begrepp som är enkelt att blanda ihop. En ökad vinst kan vara att bolaget ökar EBIT från 

tidigare år medan lönsamhet är ett mått som sätter vinsten i relation till något som 

exempelvis totala tillgångar. Lönsamhet är därmed ett relationsmått och vinsten ett absolut 

mått. Absoluta mått är inte bra mått för jämförelse av olika bolag, eftersom en stor 

vinstökning i sig inte betyder att bolaget har en bättre lönsamhet i jämförelse med andra 

bolag (Johansson & Runsten, 2005). 

Goodwill kan ses som en lönsamhetsgenerande tillgång vilket Hultberg & Rehn (2015) 

konstaterar i sin undersökning där urvalet består av 106 bolag på OMXS under tidsperioden 

2010 till 2013. I undersökningen studeras bolag med och utan redovisad goodwill. 

Resultatet visar att bolag med redovisad goodwill har en bättre lönsamhet, mätt genom RT, 

än bolag utan goodwill. Författarna konstaterar att detta är i linje med tidigare forskning 

från andra länder.   

2.3 Goodwill 

Efter införandet av IFRS ökade posten redovisad goodwill kraftigt i Sverige. Även 

nedskrivningen av goodwill blev betydligt lägre än de avskrivningar som skedde enligt 

tidigare svenska redovisningsprinciper (Hamberg, Paananen, & Novak, 2011). Hamberg et 

al.. (2011)  fastslår i sin studie av den svenska marknaden att införandet av IFRS lett till 

mindre relevant redovisningsrapportering för investerare, då ledningens subjektiva 

bedömningar har stor påverkan på bolagens redovisade resultat. 
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Ledningens subjektiva bedömningar kan återspeglas i nedskrivningsprövningen vilket 

AbuGhazaleh et al. (2011) undersöker. Urvalet består av de 500 största bolagen i 

Storbritannien under åren 2005 och 2006. Resultatet visar att ledningen är godtycklig i sin 

bedömning av nedskrivningprövningen efter införandet av IFRS. Författarna visar att det är 

mer troligt att en nedskrivning sker vid exempelvis VD-byte, resultatutjämning eller stålbad. 

Ett stålbad är om ett bolag visar ett dåligt resultat ett år kan ledningen välja skriva ned 

goodwill vilket minskar resultatet ännu mer och därmed ökar chanserna till ett bättre resultat 

nästkommande år. Undersökningen visar att bolag med låg lönsamhet året innan 

nedskrivningen skriver ner sin goodwill oftare än bolag med högre lönsamhet. 

Att låg lönsamhet leder till fler nedskrivningar konstaterar även Godfrey & Koh (2009) i 

sin undersökning. Urvalet består av amerikanska bolag och tidsperioden är 2002 till 2004. 

Undersökningen visar att bolag med lägre lönsamhet, mätt i RT, skriver ner sin goodwill 

mer frekvent än de med högre lönsamhet. 

Tidigare undersökningar om nedskrivningen av goodwill återspeglas i bolagens framtida 

ekonomiska utveckling har främst fokuserat på förändringen i det operativa kassaflödet. 

Jarva (2009) undersöker om nedskrivningen har ett samband med framtida minskat 

operativt kassaflöde på ett, två och tre års sikt. Tidsperioden är 2002 till 2005 och urvalet 

består av börsnoterade bolag på den amerikanska marknaden. Studiens resultat visar ett 

signifikant samband mellan en nedskrivning och minskat operativt kassaflöde på ett och två 

års sikt. Slutsatsen i undersökningen är att nedskrivningar av goodwill påverkas mer av reala 

faktorer än av opportunistiska faktorer, vilket säger emot tidigare forskning av 

AbuGhazaleh et al. (2011). Jarva (2009) konstaterar även en eftersläpning av 

nedskrivningen efter den reala försämringen av goodwill, vilket antyder att lönsamheten 

försämrats redan tidigare i de bolag som skrev ner sin goodwill och stödjer därmed både 

AbuGhazaleh et al. (2011) samt Godfrey & Koh (2009). 

I en undersökning med hjälp av modellen i Jarva (2009) undersöker Bäck & Persson (2013) 

om nedskrivningen reflekteras i framtida minskat operativt kassaflöde på ett och två års sikt. 

Urvalet består av börsnoterade bolag på OMX Stockholm under perioden 2005 till 2010. 

Resultatet visar att det finns ett signifikant samband mellan nedskrivning och framtida 

minskat operativt kassaflöde två år efter nedskrivningen på 5 %-nivån. Dock saknas ett 

signifikant samband efter ett år på både 5 %-nivån och 10 %-nivån vilket enligt författarna 
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tyder på en eftersläpning av effekten på kassaflödet. Författarnas slutsats är att 

undersökningen inte kan styrka att förändringen av standarderna bättre återspeglar bolagens 

ekonomi i de finansiella rapporterna då bolagen kan situationsanpassa nedskrivningar. 

Om nedskrivningsprövningen baseras på ett opportunistiskt beteende undersöker Ahlers 

(2009) i sin magisteruppsats. Genom att mäta om det operativa kassaflödet ökat eller 

minskat ett till tre år efter utförd nedskrivning, undersöker författaren om nedskrivningar 

tidsperioden 2005 till 2008 i Sverige och Finland varit befogade eller om berättigade 

nedskrivningar skjutits upp. Slutsatsen är att det inte går hitta ett samband mellan 

nedskrivning och framtida försämrat operativt kassaflöde. Författaren hittar en tendens på 

att det operativa kassaflödet ökade istället för minskade i både Sverige och Finland. Dock 

konstaterar författaren att skillnaderna är små, därför går det inte att dra några slutsatser. 

Författaren undersöker inte hur mycket det operativa kassaflödet har ökat eller minskat, utan 

enbart dess riktning. 

Li et al. (2010) undersöker om nedskrivningen av goodwill kan användas som en indikator 

på framtida minskad lönsamhet. Urvalet består av amerikanska bolag som skrivit ned 

goodwill under perioden 1996-2006. Måttet på lönsamhet är försäljnings- och 

rörelseresultattillväxt. Resultatet av undersökningen visar att nedskrivningen är en ledande 

indikator på framtida lönsamhet, på grund av försämrad försäljning och/eller högre 

operationella kostnader under de två kommande åren efter nedskrivningen. Resultatet visar 

en signifikant minskning av lönsamheten på 5 %-nivån. Författarnas slutsats är att detta 

troligtvis beror på att bolagen misslyckades med att realisera de förväntade fördelarna som 

förvärvet tänktes ge vilket leder till högre operationella kostnader. Li et al. (2010) 

konstaterar även att bolag som egentligen borde ha skrivit ner sin goodwill inte gjort det, 

vilket enligt författarna stödjer tidigare forskning som visat att bolag kan använda ett 

opportunistiskt beteende för att undvika en nedskrivning. 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att ledningens subjektiva bedömningar kan 

leda till att nedskrivningsprövningen grundar sig på ett opportunistiskt beteende. Emellertid 

finns forskning av Jarva (2009) som tyder på motsatsen. Jarva (2009) visar att det finns en 

fördröjning av nedskrivningen vilket betyder att nedskrivningen genomförs när 

lönsamheten redan försämrats. Något som både AbuGhazaleh et al. (2011) och Godrey & 

Koh (2009) konstaterar i sina undersökningar, där bolag med låg lönsamhet skriver ner 
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goodwill mer frekvent än bolag med hög lönsamhet. Li et al. (2010) visar att lönsamheten 

minskar ett till två efter nedskrivningen. Hultberg & Rehn (2015) visar att goodwill kan ses 

som en lönsamhetsgenerande tillgång. Både Jarva (2009) och Bäck & Persson (2013) 

hittade samband mellan nedskrivning och försämrat framtida operativt kassaflöde. Dock 

kunde inte Ahlers (2009) komma fram till samma resultat, i hans undersökning fanns en 

tendens på ökning av kassaflödet istället för minskning. 

Följer bolagen gällande standard IAS 36 bör en nedskrivning av goodwill vara baserad på 

en förväntan om försämrade framtida extra goda vinster. Dessa försämringar kan bland 

annat bestå i att förväntade synergier inte realiserades vilket leder till högre kostnader och 

därmed ett försämrat rörelseresultat. Därmed förväntar vi oss att en nedskrivning reflekteras 

i minskad lönsamhet under åren efter nedskrivningen. Det leder fram till följande hypotes. 

2.3.1 Hypotes 1 

H0-1: Det finns inte ett signifikant samband mellan nedskrivning av goodwill och framtida 

minskad lönsamhet i svenska och finska bolag. 

H1: Det finns ett signifikant samband mellan nedskrivning av goodwill och framtida 

minskad lönsamhet i svenska och finska bolag. 

  



 

 

11 
 

2.4 Redovisningstillsyn 

För att kontrollera att bolagen följer standarderna utövas tillsyn av bolagens 

redovisningsrapporter (Brown & Tarca, 2005). Tillsyn är, enligt både Holthausen (2009) 

och Hellman (2011), viktigt för att tillämpningen av IFRS ska röra sig mot konvergens.  

För att uppnå konvergens behövs en koordinerande myndighet som samordna alla EU-

länders tillsynsorgan. Det ansvaret hade CESR fram till år 2011, då de ersattes av ESMA, 

vilket är den myndighet som idag har uppgiften att samordna (ESMA, u.d.). Vanligtvis har 

en myndighet i varje land ansvaret för tillsynen över den finansiella marknaden i landet, 

dock har länder rätten att delegera tillsynen till andra organisationer än de statliga under 

förutsättning att de är under tillsyn av en statlig kompetent auktoritär (ESMA, 2013). 

I Sverige har statliga Finansinspektionen det yttersta ansvaret för tillsynen av aktörer på 

finansmarknaden medan redovisningstillsynen har delegerats av regeringen till börserna 

OMXS och NGM. Delegeringen innebär att börserna utövar tillsyn av sina egna kunder. 

Krav finns på att redovisningstillsynen ska vara oberoende, ha tillräckliga resurser och 

befogenheter för utförandet av tillsynen (Finansinspektionen, 2009). Eftersom 

Finansinspektionen har det yttersta ansvaret över tillsynen kontrollerar de i sin tur att börsen 

sköter sitt ansvarsområde bland annat genom att ta del av den årliga rapporten från börsen 

(Finansinspektionen, 2014).  

I Finland ansvarar den statliga myndigheten Finanssivalvonta för tillsynen, vilket är den 

finska motsvarigheten till svenska Finansinspektionen. Skillnaden mot Sverige är att i 

Finland är redovisningstillsynen inte delegerad till privata aktörer (Finanssivalvonta, u.d.).  

Tillsynen har en förebyggande och sanktionerande funktion då oegentligheter ska korrigeras 

men även framhävas och synas i den offentliga tillsynsrapporten (Berger, 2010). Om 

felaktigheter upptäcks i bolagens rapporter av den svenska börsen ska de korrigeras av 

bolagen. Görs inte detta ska det rapporteras vidare till Finansinspektionen som utför sin 

egen utredning (Finansinspektionen, 2009). 
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Under åren 2007 till 2009 genomförde Finansinspektionen ett tiotal undersökningar av 

börsens redovisningstillsyn i Sverige. Undersökningarna ledde till att Finansinspektionen 

konstaterade att självregleringen inte uppvisade de tänkta fördelarna som flexibilitet, 

förankring i näringslivet samt möjligheten att ta tillvara på redan befintliga resurser och 

kompetens inom området. I och med detta föreslog Finansinspektionen att tillsynen inte 

längre bör utföras av börserna (Finansinspektionen, 2009). Berger (2010) hittade inga 

felaktigheter för börsnoterade bolag på OMXS i sin undersökning av finansiella rapporter 

från OMXS år 2007. Berger (2010) spekulerar ifall den finansiella informationen i Sverige 

är mycket bättre jämfört med andra länder eller om tillsynen är svagare. 

Glaum et al. (2015)  undersöker faktorer som påverkar ledningens beslut att skriva ned 

goodwill. Urvalet består av 1358 observationer under åren 2005 till 2011 och i 21 länder 

som tillämpar IFRS. Resultatet visar att länder med stark tillsyn skriver ner sin goodwill i 

tid, medan länder med svagare tillsyn skjuter upp nödvändiga nedskrivningar. Författarna 

reflekterar över att länder med stark tillsyn kan vara tvungna att skriva ned goodwill oftare 

än  länder med svag tillsyn. Samtidigt kan starkare tillsyn leda till att bolag i dessa länder är 

inblandade i affärstransaktioner med mindre goodwill som leder till att de inte behöver 

skriva ner lika frekvent.  

Styrkan på tillsynen kan mätas utifrån hur mycket offentliga medel som varje land 

budgeterar för tillsynen. Jackson & Roe (2009) har i sin undersökning gjort en 

sammanställning som visar att år 2005 avsatte Finland dubbelt så mycket av sin BNP på 

tillsyn jämfört med Sverige och Finland hade även nästan dubbelt så många anställda inom 

tillsynsområdet. Utifrån detta har Finland starkare tillsyn än Sverige.  

Hartwig (2015) använde benämningen på styrka från sammanställningen i Jackson & Roe 

(2009) för att undersöka efterlevnadsgraden av IAS 36 i Sverige och Holland. I 

sammanställningen har Holland en starkare tillsyn då de spenderar mer på tillsynen. 

Resultatet visar dock att svenska bolag var bättre i efterlevnad. Hartwig (2015) konstaterar 

att detta kan bero på att svenska bolag är rädda för dålig publicitet, eftersom brister i 

redovisningen blir offentligt rapporterade. 
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Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att stark tillsyn har en positiv påverkan på 

redovisningskvalitén. Berger (2010) misstänkte att tillsynen i Sverige var svag, dessutom 

finns kritik mot Sveriges tillsynsmetod. Utifrån detta och sammanställningen av Jackson & 

Roe (2009) borde Finland ha en starkare tillsyn. Det leder fram till följande hypotes. 

2.4.1 Hypotes 2 

H0-2: Det finns inte en signifikant skillnad mellan länderna i sambandet, nedskrivning av 

goodwill och framtida lönsamhet. 

H2: Det finns en signifikant skillnad mellan länderna i sambandet, nedskrivning av goodwill 

och framtida lönsamhet. 
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3 Metod 

I detta avsnitt presenterar vi studiens metod. Först en introduktion till metoden. Därefter 

presenteras vår insamling av data samt urval. Därpå presenteras vår valda analysmodell 

och till sist redogör vi för kritik mot valet av metod. 

3.1 Introduktion till metod 

En kvantitativ metod används i sammanhang där studien går ut på att mäta med siffror 

(Wahlin, 2011). För att uppnå studiens syfte valde vi att genomföra en kvantitativ studie där 

hypoteser skapas utifrån tidigare forskning och redovisningsdata samlas in och 

sammanställs till mätbara variabler. Genom att samla in och analysera data formulerar vi ett 

resultat som leder till en slutsats. Vår studie får därmed en deduktiv ansats, vilket enligt 

Sohlberg & Sohlberg  (2013) innebär att utgångspunkten är teori och att empirisk data testas 

med hjälp av hypoteser.  

3.2 Datainsamling 

Data kan delas upp i primärdata respektive sekundärdata. Primärdata är information som 

samlas in direkt från en primär källa av forskaren själv, till exempel intervjuer och 

observationer. Sekundärdata är information som en forskare får tillgång till som någon 

annan samlat in och bearbetat och där forskaren själv inte deltagit i framställningen (Wahlin, 

2011). Årsredovisningar har bearbetats och sammanställts av bolagen, vilket gör att vi 

bedömer att dessa utgör sekundärdata samt att årsredovisningarna är pålitliga eftersom de 

granskas av både interna och externa intressenter. 

För att uppfylla studiens syfte har vi gått igenom bolagens årsredovisningar för år 2007 samt 

inhämtat redovisningsdata från databasen Datastream för tidsperioden 2007 till 2012. Valet 

av tidsperioden beror på att IFRS infördes 31 mars 2004 och undersökningar har visat att 

de finansiella rapporterna förbättrades mellan året för införandet av IFRS och 2007. Bolagen 

har anpassat sig till det mer komplexa regelverket jämfört med det som fanns tidigare 

(Lindén, 2009). 

Årsredovisningarna har inhämtats från respektive bolag och har genomsökts efter relevant 

information, där vi använde nyckelordet goodwill för att lokalisera koncernens 

goodwillpost. Då några av de finska bolagens årsredovisningar enbart var på finska behövde 
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vi istället söka med nyckelordet liikearvo som är det finska ordet för goodwill. Efter att ha 

lokaliserat posten för goodwill i årsredovisningen noterades nedskrivningens storlek i 

Excel. Hade ingen nedskrivning utförts noterades detta med 0. Insamlingen skedde av oss 

författare var för sig för att därigenom minimera eventuella misstag. Alla beräkningar vid 

bearbetning av datamaterialet har på grund av dess omfattning utförts i Microsoft Excel.  

3.3 Urval 

Urvalet består av samtliga börsnoterade bolag på OMXS och OMXH år 2007. Kriterierna 

för att ingå i studien krävs att bolagen varit börsnoterade under hela studiens tidsperiod år 

2007 till 2012. Dessutom måste bolagen ha redovisat ingående goodwill för år 2007, ha ett 

räkenskapsår på 12 månader samt inte vara investmentbolag då dessa kan äga andra 

börsnoterade bolag. Urvalet baseras även på att bolagen måste ha lämnat ut för studien 

nödvändig information i den databas som användes för att samla in informationen. För bolag 

med brutet räkenskapsår används årsredovisningen för 2006/2007. 

3.3.1 Urvalsprocess 

Antalet börsnoterade bolag år 2007 uppgick till 260 stycken på OMXS och 130 stycken på 

OMXH, vilket innebär totalt 390 bolag för de båda länderna. Bolag som inte uppfyller 

kriterierna på OMXS uppgår till 129 bolag, varav 66 bolag har avnoterats någon gång under 

tidsperioden, 46 bolag saknar ingående balans för goodwill år 2007, 15 bolag är 

identifierade investmentbolag samt 2 bolag på grund av förkortat räkenskapsår. 

Sammantaget betyder detta att urvalet för OMXS är 131 bolag. Bolag som inte uppfyller 

kriterierna OMXH uppgår till 54 bolag, varav 26 bolag har avnoterats under perioden, 24 

bolag saknar ingående balans för goodwill år 2007, 4 bolag är identifierade 

investmentbolag. Därtill tillkommer ett bortfall på 3 bolag på grund av saknade 

årsredovisningar. Sammanfattningsvis betyder detta att urvalet för OMXH är 73 bolag. 

Tabell 1: Studiens urval 

 Sverige Finland Totalt 

Antal börsnoterade bolag 260 130 390 

Avnoterats under tidsperioden 2007-2012 -66 -26 -92 

Saknar ingående balans för goodwill år 2007 -46 -24 -70 

Övrigt -17 -7 -24 

Slutgiltig urvalsstorlek 131 73 204 

Varav har utfört nedskrivning (se Bilaga 3) 17 11 28 
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3.3.2 Beskrivande statistik för urvalet 

Figur 2: Reala medellönsamheten för urvalet, 2005-2012 

 

Utifrån Figur 2 kan utläsas att den reala lönsamheten i medel sjönk ett år efter 2007 års 

nedskrivning. Det vi även kan utläsa är att den reala lönsamheten för de nedskrivande 

bolagen hade en negativ utveckling år 2005 till nedskrivningsåret år 2007, medan bolag som 

inte utfört nedskrivning hade en positiv eller näst intill stillastående utveckling under samma 

tidsperiod. Den reala lönsamheten sjönk år 2008-2009 i de bolag som inte utförde 

nedskrivning, medan de bolag som skrev ner år 2007 fick en positiv utveckling av sin reala 

lönsamhet från bottennoteringen år 2008. Åren 2010 och 2011 har bolagen i Finland som 

utförde nedskrivning bättre real lönsamhet än de som inte skrev ner. Svenska bolagen som 

skrev ner sin goodwill återhämtar sig inte lika starkt som de finländska bolagen. 

3.4 Studiens variabler 

3.4.1 Beroende variabel – Förändring i lönsamhet 

Studiens beroende variabel är förändring i lönsamhet från ingångsåret för nedskrivningen 

av goodwill, år 2007. Vi har valt att operationalisera begreppet lönsamhet genom att mäta 

med nyckeltalet RT, vilket mäter bolagets avkastning på totala tillgångarna. Med måttet 

analyseras hur effektivt tillgångarna används för att skapa ett överskott. Måttet lämpar sig 



 

 

17 
 

användas till att jämföra bolag och fungerar även bra för att följa över tiden för att se hur ett 

bolag utvecklas (Srf konsulterna, u.d.).  

Formeln för nyckeltalet ser ut som nedan. Rörelseresultat, även kallat EBIT, är bolagets 

vinst före räntor och skatt, divideras med de genomsnittligt totala tillgångarna (Srf 

konsulterna, u.d.). Orsaken till att använda de genomsnittliga totala tillgångarna är för att 

jämna ut stora förändringar som kan ha inträffat under ett enskilt år. De genomsnittliga totala 

tillgångarna beräknas genom ingående balans för totala tillgångar adderat med utgående 

balans för totala tillgångar, dividerat med två. 

Formel 1: Lönsamhetsmåttet, räntabilitet på totala tillgångar 

𝑅𝑇 =
𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

∅ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 (𝑇𝑇)
 

För att mäta förändringen av lönsamheten ett till fem år efter nedskrivningen beräknas ett 

ingångsvärde för varje bolag genom att vi beräknar varje bolags medellönsamhet för 

tidsperioden 2005-2007. Orsaken till att vi valt medellönsamheten är för att jämna ut 

eventuella variationer i lönsamhetsmåttet. För att se förändringen på lönsamheten 

beräknades varje bolags lönsamhet för varje år perioden 2008-2012. Sammanfattningsvis 

ser formeln för uträkningen av variabeln Δ L S  ut som nedan. 

Formel 2: Beroende variabeln 

ΔLSX = (
𝐸𝐵𝐼𝑇𝑋

∅ 𝑇𝑇𝑋
) − (

∅ 𝐸𝐵𝐼𝑇(2005+2006+2007)

∅ 𝑇𝑇(2005+2006+2007)
) 

3.4.2 Oberoende variabel – Nedskrivning av goodwill 

Den första oberoende variabeln i vår studie är storleken på nedskrivningen av goodwill i 

förhållande till genomsnittliga totala tillgångar. Genomsnittliga totala tillgångarna beräknas 

genom ingående balans för totala tillgångar adderat med utgående balans för totala 

tillgångar, dividerat med två. Bolag som inte skrivit ned sin goodwill kodas med 0. 

Variabeln betecknas som NE DS . 

Formel 3: Oberoende variabel, nedskrivning av goodwill 

𝑁𝐸𝐷𝑆 =
𝑁𝑒𝑑𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙

∅ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 (𝑇𝑇)
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3.4.3 Oberoende variabel – Land 

Den andra oberoende variabeln används för att mäta om sambandet mellan Δ LS  och NE DS  

skiljer sig signifikant mellan Sverige och Finland. Genom denna dummyvariabel kodas 

Sverige och Finland som värde 1 för Sverige respektive 0 för Finland. Denna variabel 

betecknar vi som L AND .  

För att mäta om skillnaden mellan länderna är signifikant används en interaktionsvariabel. 

Denna variabel betecknas som NE DS *L AND . 

3.4.4 Beskrivande statistik för variablerna 

Tabell 2 visar beskrivande statistik för de variabler som används i regressionerna för urvalet. 

N står för antalet bolag i urvalet och består av totalt 204 stycken. MIN och MAX visar att 

differensen i lönsamhet går från -70,775 procentenheter som lägsta värde till +90,775 

procentenheter som högsta värde. Standardavvikelsen, SD, visar hur spridningen ser ut för 

variabel räknat utifrån medelvärdet. 

∆ LS  visar att medelvärdet för differens i lönsamhet från år 2007 ligger mellan -1,068 och  

-5,484 procentenheter.  

NE DS  visar att medelvärdet för en nedskrivning i förhållande till totala tillgångar år 2007 

var 0,254 %. Den minsta nedskrivningen i förhållande till totala tillgångar var 0 och den 

största 10,3425 %. Orsaken till detta är att vi även inkluderat de bolag som inte skrivit ned 

sin goodwill, vilka kodats som 0.  

L AND kan endast anta värdet 0 eller 1, vilket kan utläsas av MIN och MAX. Medelvärdet 

på 64,22 % betyder att svenska bolag utgör 64,22 % av urvalets 204 bolag. 

För att presentera hur den beskrivande statistiken ser ut uppdelat på land delas den upp 

genom Tabell 3, Sverige och Tabell 4, Finland. En presentation av beskrivande statistik över 

de bolag som utfört nedskrivningar görs genom Tabell 5. Hela urvalets nedskrivningar visas 

tillsammans eftersom antalet bolag som utfört nedskrivning var lågt och det gör att ingen 

jämförelse mellan länderna utförs. 
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Tabell 2: Beskrivande statistik för urvalet 

Variabel N Medelvärde SD MIN MAX 

∆LS2007+1 204 -0,01068 0,08527 -0,50823 0,21058 

∆LS2007+2 204 -0,05484 0,10372 -0,46943 0,40464 

∆LS2007+3 204 -0,02717 0,10910 -0,62538 0,43799 

∆LS2007+4 204 -0,02300 0,13154 -0,55907 0,90775 

∆LS2007+5 204 -0,04243 0,11696 -0,70775 0,36734 

NEDS 204 0,002520 0,011395 0 0,097144 

LAND 204 0,6422 0,4805 0 1 

Tabell 3: Beskrivande statistik för urvalet, svenska bolag 

Variabel N Medelvärde SD MIN MAX 

∆LS2007+1 131 0,00010 0,09031 -0,50823 0,21058 

∆LS2007+2 131 -0,04374 0,10329 -0,46943 0,40464 

∆LS2007+3 131 -0,0184 0,1213 -0,62538 0,43799 

∆LS2007+4 131 -0,0188 0,1222 -0,55907 0,4502 

∆LS2007+5 131 -0,0298 0,1147 -0,5744 0,3673 

NEDS 131 0,00253 0,01286 0 0,09174 

Tabell 4: Beskrivande statistik för urvalet, finska bolag 

Variabel N Medelvärde SD MIN MAX 

∆LS2007+1 73 -0,03004 0,07201 -0,24772 0,11519 

∆LS2007+2 73 -0,0747 0,1022 -0,3666 0,1367 

∆LS2007+3 73 -0,04283 0,08116 -0,24240 0,18912 

∆LS2007+4 73 -0,0305 0,1474 -0,3001 0,9077 

∆LS2007+5 73 -0,0651 0,1184 -0,7077 0,1589 

NEDS 73 0,002499 0,008226 0 0,04863 

Tabell 5: Beskrivande statistik för urvalets bolag som utfört nedskrivning 

Variabel N Medelvärde SD MIN MAX 

∆LS2007+1 28 -0,0412    0,1355 -0,5082 0,1152 

∆LS2007+2 28 -0,0141    0,0947   -0,2838 0,1366 

∆LS2007+3 28 0,0007    0,1237   -0,4606 0,2354 

∆LS2007+4 28 0,0119    0,1202   -0,2845 0,4268 

∆LS2007+5 28 -0,0290    0,1339 -0,5744 0,1589 

NEDS 28 0,01836  0,02597   0,00009 0,0971 
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3.5 Analysmodell 

Vi har valt att analysera insamlad data med hjälp av regressionsanalys vilket undersöker om 

det finns ett samband mellan beroende och oberoende variabler och hur starkt sambandet är 

(Körner & Wahlgren, 2006). Regressionsanalyserna har utförts med hjälp av 

analysprogrammet Minitab vilket används av tusentals företag och högskolor/universitet för 

dataanalys (Minitab Inc, u.d.). 

3.5.1 Regressionsanalys 

För att undersöka om våra oberoende variabler har ett samband med beroende variabeln 

utförs två tester.  I det första testet har vi använt en enkel linjär regression och i det andra 

testet har vi använt en multipel linjär regression. 

I en enkel linjär regression undersöks sambandet mellan en beroende variabel och en 

oberoende variabel. Förenklat kan vi säga att en enkel linjär regression tittar på vilken 

förändring vi kan förvänta oss i en beroende variabel vid en förändring i en oberoende 

variabeln (Wahlin, 2011). Vid undersökningar med flera än en oberoende variabel används 

istället multipel linjär regressionsanalys. Multipel linjär regressionsanalys används när det 

krävs mer komplicerade modeller för att förstå verkligheten (Körner & Wahlgren, 2006). 

För att utföra en multipel linjär regressionsanalys är det viktigt att de oberoende variablerna 

inte har ett starkt samband mellan sig. De oberoende variablernas samband kontrolleras i ett 

korrelationstest (Körner & Wahlgren, 2006). Då studien endast har en kontinuerlig 

oberoende variabel är det inte nödvändigt att testa korrelation. 

I en regressionsanalys används fler olika parametrar. Konstanten, 𝛼, säger vart 

regressionslinjen skär y-axeln. 𝛼 tolkas som det värde beroende variabeln antar när de 

oberoende variablerna antar värdet 0. Betakoefficienten, β, säger hur mycket beroende 

variabeln ökar eller minskar när oberoende variabeln ökar med en enhet (Körner & 

Wahlgren, 2006). T-värdet är ett mått på signifikans som visar ett mer signifikant samband 

desto längre bort t-värdet är ifrån 0. Vid en regression med ett stort urval, på mer än 30 

observationer, betyder ett t-värde större än 1,96 eller ett t-värde mindre än -1,96 att 

koefficienten är signifikant på 5 % signifikansnivån (SPSS Akuten, u.d.). Med hjälp av p-

värdet testar vi nollhypoteserna. Om p-värdet är litet förkastas nollhypotesen och istället 

antas alternativhypotesen, ett lägre p-värde ger starkare stöd för alternativhypotesen.             

P-värdet säger hur stor sannolikheten är att koefficienten inte är statistisk signifikant. Ett p-
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värde på 0,03 betyder att sannolikheten att det observerade värdet inte är statistiskt 

signifikant är 3 %. Därför kan vi med 97 % sannolikhet säga att koefficienten är signifikant. 

P-värdet bör vara lägre än 0,10 om det inte finns skäl för att värdet ska vara högre (Körner 

& Wahlgren, 2006). I vår studie har vi valt signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 %. 

Förklaringsgraden visar hur mycket de oberoende variablerna förklarar förändringar i 

beroende variabeln, för regressionsmodellen visas genom r2 (Körner & Wahlgren, 2006). 

3.5.2 Sammanställning av regressionsmodellerna 

En enkel linjär regression för varje år används för att testa hypotes 1. Om N E DS  är negativ 

och signifikant skild från noll är nedskrivningen en indikator på framtida minskad 

lönsamhet. NE DS  kodas genom att bolag som inte skrivit ned kodas som 0 och bolag som 

skrivit ned kodas efter storleken på nedskrivningen i förhållande till genomsnittliga totala 

tillgångar. Δ L S  står för förändringen i lönsamhet i procentenheter i jämförelse med 

utgångsåret 2007. 

Formel 4: Enkel regression 

ΔLS2007+x  =  𝛼 + 𝛽1(𝑁𝐸𝐷𝑆) 

En multipel linjär regression för varje år används för att testa hypotes 2. Denna modell 

inkluderar en dummyvariabel samt en interaktionsvariabel för att påvisa kategoriska 

effekter mellan två grupper i en modell. Om interaktionsvariabeln N E DS* L AND  är 

signifikant skild från noll finns en skillnad mellan länderna. 

Formel 5: Multipel regression 

ΔLS2007+x =  𝛼 + 𝛽1(𝑁𝐸𝐷𝑆) + 𝛽2(𝐿𝐴𝑁𝐷) + 𝛽3(𝑁𝐸𝐷𝑆∗𝐿𝐴𝑁𝐷) 

Tabell 6: Sammanställning av studiens variabler 

Variabel I modellen Beskrivning Förväntad riktning 

Lönsamhet ΔLS2007+X Förändringen i lönsamhet x 

år efter utgångsåret 2007 

Ingen förväntning 

Nedskrivning 𝛽1(𝑁𝐸𝐷𝑆) Nedskrivning av goodwill, 

dividerat med genomsnitt 

totala tillgångar 

- 

Land 𝛽2(𝐿𝐴𝑁𝐷) Sverige = 1 

Finland = 0 

Ingen förväntning 

Skillnad mellan länder 𝛽3(𝑁𝐸𝐷𝑆∗𝐿𝐴𝑁𝐷) Interaktionsvariabel + 
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3.6 Studiens validitet och reliabilitet 

Validitet innebär om det som forskaren avser mäta är det som mäts. Genom att 

operationalisera ett begrepp uppkommer en mätbar term som är fri från subjektivitet och 

tolkningar (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Eftersom denna studie ska undersöka sambandet 

mellan nedskrivningen av goodwill och framtida minskad lönsamheten måste dessa 

operationaliseras. För att få en hög validitet har vi under rubrik 3.4 operationaliserat våra 

variabler. 

Reliabilitet avser hur tillförlitlig data är, om det insamlade datamaterialet är korrekt, vilket 

är en viktig aspekt för att höja tillförlitligheten i datamaterialet (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

För att få en hög reliabilitet har genomgången av samtliga årsredovisningar utförts två 

gånger, av oss författare var för sig, för att sedan jämföras och korrigeras för fel.  

3.7 Etiska aspekter 

Då vi studerat offentlig information i årsredovisningar och redovisningsdata från databaser 

bedömer vi att de etiska problemen som minimala. 

3.8 Metodkritik 

Studiens urval består av 204 bolag av vilka 28 har utfört nedskrivning. Därmed har 

nedskrivningar utförts i 13,7 % av bolagen i urvalet. Flertalet av dessa nedskrivningar var 

små till storleken vilket gjorde att vi fann det lämpligt att använda oss av relationsmåttet 

nedskrivning i förhållande till totala tillgångar. Hade vi istället kodad nedskrivande bolag 

som 1 och icke nedskrivande bolag som 0 hade en liten nedskrivning fått lika stor vikt som 

en stor nedskrivning. 

Studiens valda mått påverkas av nedskrivningen då de totala tillgångarna minskar. Om 

rörelseresultatet ligger kvar på samma nivå som innan nedskrivningen kommer lönsamheten 

att öka i dessa bolag då de får bättre avkastning på sina totala tillgångar. Det går att 

kompensera för detta genom att korrigera varje bolag och varje år för att räkna om 

lönsamhetsmåtten, dock skulle detta vara för omfattande för denna studie för att kunna 

genomföras på samtliga år som ingår i studien. I en studie går det inte att ta hänsyn till alla 

faktorer som kan påverka ett mått. 
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Resultatet från regressionsanalyserna kan visa en låg förklaringsgrad på grund av viss 

snedfördelning av data samt ett svagt linjärt samband. Resultatet från regressionsanalyserna 

ska därför ses som en antydan till samband snarare än ett fullständigt samband. 

Studiens data har inhämtats från databasen Datastream och avsaknaden av fel i databasens 

data kan inte garanteras. Dock har stickprov utförts för att säkerställa att data är korrekt. 
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4 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar vi resultat och analys för vår studie. Först presenteras resultatet 

från första hypotesprövningen. Därefter presenteras resultatet från andra  

hypotesprövningen. Direkt i anslutning efter varje resultat följer en analys. 

4.1 Hypotesprövning 1 

För att testa hypotes 1 utfördes enkel linjär regressionsanalys för båda länderna tillsammans, 

Tabell 7, samt uppdelade på Sverige, Tabell 8, respektive Finland, Tabell 9. Beroende 

variabel Δ L S 2 0 0 7 + X  och en oberoende variabel N E DS  användes i regressionsanalyserna. 

Resultatet i Tabell 7 visar att den oberoende variabeln för nedskrivning är signifikant för en 

ökad framtida lönsamhet på 5 %-nivån för fyra år och på 10 %-nivån för fem år efter 

nedskrivningen. Däremot saknas signifikanta samband för övriga år. Vid uppdelning av 

urvalet utifrån de bolag som gjort en nedskrivning bekräftas de positiva koefficienterna för 

samtliga år, dock saknas signifikanta samband vid denna uppdelning. Beskrivande statistik 

för variablerna återfinns i Tabell 5. Det förväntade negativa sambandet mellan NE DS  och 

Δ LS  bekräftas inte av koefficienterna som under samtliga år har en positiv lutning. 

Efter att urvalet delats upp utifrån land kan vi utläsa att i Sverige, Tabell 8, saknas ett 

signifikant samband mellan nedskrivning och framtida lönsamhet för samtliga år. I Finland, 

Tabell 9, finns signifikans för ökad framtida lönsamhet på 5 %-nivån två år efter 

nedskrivningen och på 10 %-nivån tre till fem år efter nedskrivningen. Utifrån Tabell 8 och 

Tabell 9 finns en skillnad mellan Sverige och Finland men frågan är om denna skillnad är 

signifikant eller inte vilket vi undersöker i hypotesprövning 2. 

Utfall: Vi kan inte förkasta nollhypotesen H0-1 eftersom det saknas signifikant samband för 

minskad framtida lönsamhet under samtliga år. 
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Tabell 7: Regressionsanalys, nedskrivning och framtida lönsamhet 

 ΔLS2007+1 ΔLS2007+2 ΔLS2007+3 ΔLS2007+4 ΔLS2007+5 

Oberoende 

variabler 

Β 

(t-värde) 

p-värde 

β 

(t-värde) 

p-värde 

β 

(t-värde) 

p-värde 

Β 

(t-värde) 

p-värde 

β 

 (t-värde) 

p-värde 

𝛼 

-0,01165 

(-1,90) 

0,058* 

-0,05748 

(-7,76) 

0,000*** 

-0,02879 

(-3,68) 

0,000*** 

-0,02704 

(-2,89) 

0,004*** 

-0,04582 

(-5,50) 

0,000*** 

𝑁𝐸𝐷𝑆 

0,386 

(0,73) 

0,464 

1,048 

(1,65) 

0,101 

0,641 

(0,95) 

0,342 

1,605 

(2,00) 

0,047** 

1,346 

(1,88) 

0,062* 

Modell      

r2 0,27 % 1,33 % 0,45 % 1,93 % 1,72 % 

N 204 204 204 204 204 

Tabell 8: Regressionsanalys, nedskrivning och framtida lönsamhet i Sverige 

 ΔLS2007+1 ΔLS2007+2 ΔLS2007+3 ΔLS2007+4 ΔLS2007+5 

Oberoende 

variabler 

Β 

(t-värde) 

p-värde 

β 

(t-värde) 

p-värde 

β 

(t-värde) 

p-värde 

β 

(t-värde) 

p-värde 

β 

 (t-värde) 

p-värde 

𝛼 
-0,00063 

(-0,08) 

0,938 

-0,04488 

(-4,87) 

0,000*** 

-0,0191 

(-1,76) 

0,080* 

-0,0217 

(-2,00) 

0,047** 

-0,0324 

(-3,18) 

0,002*** 

𝑁𝐸𝐷𝑆 

0,289 

(0,47) 

0,641 

0,449 

(0,64) 

0,526 

0,272 

(0,33) 

0,744 

1,145 

(1,38) 

0,170 

1,009 

(1,29) 

0,198 

Modell      

r2 0,17 % 0,31 % 0,08 % 1,45 % 1,28 % 

N 131 131 131 131 131 

Tabell 9: Regressionsanalys, nedskrivning och framtida lönsamhet i Finland 

 ΔLS2007+1 ΔLS2007+2 ΔLS2007+3 ΔLS2007+4 ΔLS2007+5 

Oberoende 

variabler 

Β 

(t-värde) 

p-värde 

β 

(t-värde) 

p-värde 

β 

(t-värde) 

p-värde 

β 

(t-värde) 

p-värde 

β 

 (t-värde) 

p-värde 

𝛼 

-0,03205 

(-3,63) 

0,001*** 

-0,0839 

(-6,98) 

0,000*** 

-0,04847 

(-4,98) 

0,000*** 

-0,0396 

(-2,22) 

0,029** 

-0,0721 

(-5,04) 

0,000*** 

𝑁𝐸𝐷𝑆 

0,80 

(0,78) 

0,439 

3,68 

(2,61) 

0,011** 

2,26 

(1,98) 

0,052* 

3,63 

(1,74) 

0,086* 

2,82 

(1,68) 

0,097* 

Modell      

r2 0,85 % 8,77 % 5,23 % 4,10 % 3,84 % 

N 73 73 73 73 73 

*** = Signifikant på 1 %-nivå, ** = Signifikant på 5 %-nivå, * = Signifikant på 10 %-nivå 



 

 

26 
 

4.1.1 Analys av hypotesprövning 1 

Resultatet bekräftar inte våra förväntningar om en minskad framtida lönsamhet. Vårt 

resultat visar istället på en ökad framtida lönsamhet under flera år. Att lönsamheten ökar 

istället för minskar kan ha ett flertal förklaringar. Figur 2 visade att de nedskrivande bolagen 

hade en negativ utveckling på lönsamheten åren innan nedskrivningen, vilket ger en antydan 

att nedskrivningen baserats på det som redan inträffat istället för förväntningar på framtiden. 

Stöd för detta finner vi i Godfrey & Koh (2009), Jarva (2009) samt AbuGhazaleh et al. 

(2011) vilka fann ett samband mellan dålig lönsamhet och nedskrivning som utmynnar i en 

eftersläpning av nedskrivningen efter den reala försämringen av goodwill.  

Bolagsledningens subjektiva bedömningar som tidigare forskning av AbuGhazaleh et al. 

(2011) och Hamberg (2011) visat kan vara en förklaring till att vår studie inte finner ett 

samband mellan nedskrivning och minskad lönsamhet. Eftersom vi inte finner något 

samband mellan en nedskrivning och minskad lönsamhet kan det tyda på att 

bolagsledningen manipulerar goodwill. 

Vårt resultat finner inte stöd i undersökningen utförd av Li et al. (2010) som fann att 

nedskrivningen av goodwill var en ledande indikator för minskad lönsamhet på den 

amerikanska marknaden. En möjlig orsak till skillnaden i resultat är att våra mått på 

lönsamhet skiljer sig mellan studierna. Li et al. (2010) använder sig av försäljnings- och 

rörelseresultattillväxt som mått på lönsamhet, vilket gör att de enbart ser om försäljningen 

eller rörelseresultatet ökat eller minskat. Dock borde vi i vår studie se att rörelseresultatet 

minskar och därmed minskar lönsamheten, men det kan bero på att nedskrivningens storlek 

är större än vad den borde ha varit.  

Utifrån konstanten i regressionsanalyserna kan utläsas att lönsamheten överlag försämras 

mer i de bolag som inte skrivit ned sin goodwill i jämförelse med de som skrivit ned, vilket 

kan bero på att de bolagen undvikit en nedskrivning på grund av opportunistiskt beteende. 

Nedskrivningen kan ha utförts under efterföljande år istället, vilket vår studie inte 

undersöker. Resultatet finner stöd i Li et al. (2010) som visar att bolag som egentligen borde 

skrivit ner inte gör det. 

Studiens lönsamhetsmått kan ha påverkat resultatet. I och med nedskrivningen av goodwill 

minskas även de totala tillgångarna, vilket är nämnaren i vårt relationsmått. Eventuellt kan 

detta leda till, om bolaget gör en stor nedskrivning samtidigt som det framtida 
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rörelseresultatet inte förändras, att lönsamheten ökar. Men samtidigt ska en nedskrivning 

baseras på sämre framtida vinst, vilket påverkar rörelseresultatet negativt. 

Förklaringsgraden för modellerna är låga, det vill säga att nedskrivningen förklarar endast 

en liten del differensen i lönsamheten. 

4.2 Hypotesprövning 2 

För att testa hypotes 2 genomfördes multipel regressionsanalys. Beroende variabel 

Δ LS 2 0 0 7 + X  och oberoende variablerna NE DS , L AND  och NE DS *L AND  användes i 

regressionsanalyserna. L AND är en dummyvariabel för Sverige och Finland, vilket innebär 

att den enbart kan anta värdena 1 och 0. NE DS * L AND  är en interaktionsvariabel som 

användes för att mäta om skillnaden mellan Sverige och Finland var signifikant i det tidigare 

undersökta sambandet i hypotesprövning 1. 

Den intressanta variabeln från Tabell 10 är interaktionsvariabeln NE DS* L AND , vilket 

visar en signifikant skillnad på 5 %-nivån mellan länderna två år efter en nedskrivning 

gjordes. Ingen signifikant skillnad hittades på övriga år. 

Koefficienten β visar att Sverige har överlag lägre positivt samband i jämförelse med 

Finland, det vill säga att en nedskrivning i Sverige inte följs av en lika kraftig ökande 

framtida lönsamhet i jämförelse med ett bolag i Finland. 

Utfall: Vi förkastar nollhypotesen H0-2 och antar alternativhypotesen på två år efter 

nedskrivningen, eftersom resultatet visar ett signifikant samband två år efter 

nedskrivningen. Dock kan vi inte förkasta nollhypotesen H0-2 för övriga år då det saknas en 

signifikant skillnad.  
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Tabell 10: Regressionsanalys, skillnad i sambandet 

 ΔLS2007+1 ΔLS2007+2 ΔLS2007+3 ΔLS2007+4 ΔLS2007+5 

Oberoende 

variabler 

β 

(t-värde) 

p-värde 

β 

(t-värde) 

p-värde 

Β 

(t-värde) 

p-värde 

β 

(t-värde) 

p-värde 

β 

(t-värde) 

p-värde 

𝛼 

-0,0320 

(-3,10) 

0,002*** 

-0,0839 

(-6,74) 

0,000*** 

-0,0485 

(-3,64) 

0,000*** 

-0,0396 

(-2,47) 

0,014** 

-0,0721 

(-5,11) 

0,000*** 

𝑁𝐸𝐷𝑆 

0,80 

(0,66) 

0,507 

3,68 

(2,52) 

0,012** 

2,26 

(1,45) 

0,149 

3,63 

(1,94) 

0,054* 

2,82 

(1,71) 

0,089* 

𝐿𝐴𝑁𝐷 

0,0314 

(2,46) 

0,015** 

0,0391 

(2,54) 

0,012** 

0,0293 

(1,78) 

0,076* 

0,0179 

(0,90) 

0,368 

0,0397 

(2,28) 

0,024** 

𝑁𝐸𝐷𝑆 ∗ 𝐿𝐴𝑁𝐷 

-0,52 

(-0,38) 

0,701 

-3,23 

(-2,00) 

0,047** 

-1,99 

(-1,15) 

0,251 

-2,48 

(-1,20) 

0,233 

-1,81 

(-0,99) 

0,323 

Modell      

Adj r2 1,77 % 3,86 % 0,78 % 1,35 % 2,84 % 

r2 3,22 % 5,28 % 2,25 % 2,81 % 4,28 % 

*** = Signifikant på 1 %-nivå, ** = Signifikant på 5 %-nivå, * = Signifikant på 10 %-nivå 

4.2.1 Analys av hypotesprövning 2 

I vårt resultat för sambandet mellan nedskrivning och framtida lönsamhet uppmätte vi en 

skillnad mellan Sverige och Finland. Skillnaden var signifikant endast två år efter 

nedskrivningen. Eftersom det finns en skillnad mellan länderna när det gäller tillsynsmetod 

kan det innebära att tillsynen har betydelse för sambandet, men det kan även vara andra 

faktorer som påverkar. Resultatet antyder att tillsynen fungerar bättre i Sverige eftersom 

svenska bolagen inte visar en lika stark ökning av lönsamheten efter en nedskrivning av 

goodwill som de finska bolagen. 

Utifrån Jackson & Roe (2009) har Finland en starkare tillsyn och därmed borde det inte 

finnas en signifikant skillnad till Sveriges fördel. Vad denna skillnad beror på kan inte denna 

studie förklara. 
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5 Slutsats 

I denna sista del presenterar en sammanfattning av studien. Därefter kommer studiens 

slutsatser och förslag på vidare studier. 

Enligt IFRS 3 och IAS 36 ska goodwill värderas till det framtida uppskattade värde som 

tillgången ska generera. Grundtanken med standarderna är att öka tillförlitligheten och 

relevansen för att bättre återspegla bolagens ekonomi i de finansiella rapporterna. Utifrån 

grundtanken bör en nedskrivning av goodwill vara en ledande indikator på framtida minskad 

lönsamhet. Vi avsåg därmed att undersöka om det fanns ett samband mellan nedskrivning 

av goodwill och minskad framtida lönsamhet i svenska och finska börsnoterade bolag samt 

om tillsynen hade en påverkan. För att undersöka detta skapades två hypoteser: 

H0-1: Det finns inte ett signifikant samband mellan nedskrivning av goodwill och framtida 

minskad lönsamhet i Svenska och Finska bolag. 

H1: Det finns ett signifikant samband mellan nedskrivning av goodwill och framtida 

minskad lönsamhet i Svenska och Finska bolag. 

H0-2: Det finns inte en signifikant skillnad mellan länderna i sambandet, nedskrivning av 

goodwill och framtida lönsamhet. 

H2: Det finns en signifikant skillnad mellan länderna i sambandet, nedskrivning av goodwill 

och framtida lönsamhet. 

För att testa den första hypotesen genomfördes en enkel regressionsanalys för varje år. 

Utifrån resultatet kunde vi inte förkasta den första nollhypotesen. Vid uppdelningen av 

urvalet i svenska och finska bolag var för sig visade de finländska överlag en större 

koefficient, det vill säga lönsamheten ökade relativt mer i de finländska bolagen i jämförelse 

mot de svenska bolagen efter att en nedskrivning genomförts.  

För att testa den andra hypotesen och mäta om skillnaden mellan länderna var signifikant 

utfördes ett andra test med hjälp av en multipel regressionsanalys. Utifrån resultatet kunde 

vi förkasta nollhypotesen där vi ser en signifikant skillnad  mellan länderna i sambandet att 

nedskrivning påverkar lönsamheten på två år. Dock kan vi inte förkasta nollhypotesen för 

övriga år då skillnaden mellan länderna där inte är signifikant. 
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Tabell 11: Sammanställning av variablernas utfall 

Variabel Förväntad riktning Mätt riktning 

Lönsamhet Ingen förväntning  

Nedskrivning av goodwill - + 

Land Ingen förväntning  

Skillnad mellan länderna + - 

 

Förändringen av standards ska medföra att redovisningsinformationen bättre återspeglar 

bolagens ekonomi i de finansiella rapporterna. I likhet med Bäck & Persson (2013) samt 

Hamberg et al. (2011) kan vår studies resultat inte styrka att förändringen av standards ger 

en bättre återspegling av bolagens ekonomi i de finansiella rapporterna. 

Resultatet av vår studie visar att hanteringen av goodwill kan ske utifrån ett opportunistiskt 

beteende, eftersom studien finner stöd för att nedskrivningen kan vara baserad på en redan 

realiserad försämring av goodwill, istället för att vara baserad på framtida bedömningar, 

vilket även stärks av Figur 2.  

Eftersom det finns en signifikant skillnad mellan Sverige och Finland två år efter 

nedskrivningen och både Sverige och Finland ingår i EU antyder resultatet att tillsynen inte 

är helt harmoniserad inom EU. Tillsynen verkar ändå utifrån vårt resultat fungera bättre i 

Sverige eftersom svenska bolag inte visar en lika stark ökning av lönsamheten efter en 

nedskrivning som de finska bolagen.  

Vår studies resultat kan användas till att ifrågasätta den idag gällande standards utformning. 

Från att tidigare skrivit av goodwill under en begränsad tid till att nu göra 

nedskrivningsprövning minst en gång om året, har öppnat upp för att bolag kan 

situationsanpassa nedskrivningen efter bolagets ekonomiska tillstånd. Kanske vore det 

bättre att återgå till reglerade avskrivningar? 
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5.1 Förslag till vidare studier 

Genom att studera lönsamhetsutvecklingen innan nedskrivningen år 2007 kan det ge stöd 

till vår slutsats att nedskrivningen inträffat på grund av sämre lönsamhet innan 

nedskrivningen. 

Studiens resultat visar att det finns en skillnad mellan Sverige och Finland i sambandet 

mellan nedskrivning och framtida lönsamhet. Vad denna skillnad beror på har inte denna 

studie kunnat ge svar på. Dock finner vi det intressant att det finns en skillnad, vilket gör 

det intressant för fortsatta studier.  

En utökad variant av vår studie hade kunnat inkludera fler tidsperioder samt fler oberoende 

variabler. Genom en utökad studie kan flera tidsperioder jämföras mot varandra för att se 

om vår studies resultat gäller för alla tidsperioder eller om vårt resultat är specifikt för den 

valda perioden.   
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7 Bilagor 

Bilaga 1: Urvalet – svenska bolag 

AarhusKarlshamn 

Acando 

Addnode Group 

Addtech 

Alfa Laval 

Anoto Group 

Aspiro 

ASSA ABLOY 

Atlas Copco 

Atrium Ljungberg 

Avanza Bank Holding 

Axfood 

B&B TOOLS 

BE Group 

Beijer 

Beijer Alma 

Beijer Electronics 

Betsson 

Bilia  

Biotage  

Björn Borg  

Boliden  

Bong  

BTS Group 

Cision  

Concordia Maritime 

Connecta 

Cybercom Group 

DORO 

Duni 

Duroc 

Elanders 

Electrolux 

Elekta  

Enea  

Eniro  

Ericsson 

Fagerhult 

Feelgood Svenska  

Fenix Outdoor 

Getinge  

Gunnebo 

Haldex 

Hemtex  

 

Hexagon  

HiQ International 

HMS Networks  

Holmen 

Husqvarna  

Höganäs 

Industrial & Financial Systems 

Indutrade 

Intellecta 

Intrum Justitia 

JM 

KappAhl  

Know IT  

Lagercrantz Group 

Lindab International 

Lundin Petroleum  

Malmbergs Elektriska 

Meda 

Mekonomen 

Midsona/Midelfart Sonesson  

Millicom International 

Modern Times Group 

MultiQ International 

NCC 

Nederman Holding 

Net Insight  

New Wave Group  

NIBE 

Nobia 

Nolato  

Nordea Bank  

Nordnet  

NOTE  

NOVOTEK 

OEM 

Opcon 

Orexo 

Oriflame Cosmetics 

Ortivus  

PartnerTech  

Peab  

Phonera 

Poolia  

Precise Biometrics 

Prevas 

Pricer  

Proact IT Group  

Probi  

Proffice  

ProfilGruppen 

ReadSoft  

Rederi AB Transatlantic 

Rejlerkoncernen 

Rezidor Hotel Group 

RNB 

Rörvik Timber 

SAAB  

Sandvik  

SAS 

SCANIA  

Securitas  

Semcon  

Sigma  

Skanska  

SKF, 

SkiStar  

Softronic 

Studsvik  

SWECO  

Swedbank 

Svedbergs i Dalstorp 

Swedish Match 

SCA 

Svenska Handelsbanken 

Systemair 

Tele2  

TeliaSonera  

Transcom WorldWide  

Trelleborg 

Unibet Group  

VBG GROUP  

Venue Retail Group 

Vitrolife  

Volvo 

XANO Industri  

ÅF 
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Bilaga 2: Urvalet - finska bolag 

Affecto 

Ahlstrom  

Alma Media  

Amer Sports  

Aspo  

Aspocomp Group  

Atria 

Bank of Åland  

Basware  

Biohit  

Cargotec  

Cencorp  

Componenta  

Comptel  

Cramo  

Elektrobit  

Elisa  

Etteplan  

Exel Composites 

Finnair  

Finnlines  

Fiskars  

Glaston   

HKScan  

Honkarakenne 

Huhtamäki  

Incap  

Ixonos  

Kemira  

Keskisuomalainen  

Kesko  

KONE 

Konecranes  

Lassila & Tikanoja  

Lemminkäinen  

Lännen Tehtaat  

Metso  

Neste Oil  

Nokia  

Nokian Tyres  

Olvi  

Oral Hammaslääkärit 

Oriola-KD  

Orion  

Outokumpu  

Outotec 

PKC Group  

Pohjois-Karjalan Kirjapaino  

Ponsse  

Pöyry  

  

Raisio Vaihto-osake 

Ramirent  

Rapala VMC  

Rautaruukki  

Ruukki Group  

Sanoma  

Sponda  

SRV Group  

Stora Enso  

Suominen  

Talentum  

Tecnomen / Tecnotree  

Teleste  

Tieto  

Tiimari  

Tulikivi  

Turvatiimi  

UPM-Kymmene  

Uponor  

Vacon  

Vaisala  

Wärtsilä  

YIT 
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Bilaga 3 – Bolag som skrivit ned 

# Bolag Land GW/TT 

1 Midsona/Midelfart Sonesson Sverige 0,09714 

2 Semcon Sverige 0,08311 

3 Sigma Sverige 0,06943 

4 Suominen Finland 0,04863 

5 Tieto Finland 0,03180 

6 UPM-Kymmene Finland 0,02520 

7 Tele2 Sverige 0,02468 

8 Aspocomp Finland 0,02437 

9 Huhtamäki Finland 0,02103 

10 Holmen Sverige 0,01758 

11 Stora Enso Sverige 0,01428 

12 Securitas Sverige 0,00983 

13 Precise Biometrics Sverige 0,00638 

14 PartnerTech Sverige 0,00636 

15 Exel Composites Finland 0,00592 

16 KONE Finland 0,00512 

17 Proact IT Sverige 0,00506 

18 Aspiro Sverige 0,00479 

19 Raisio Vaihto-osake Finland 0,00358 

20 NCC Sverige 0,00281 

21 RNB Sverige 0,00217 

22 Trelleborg Sverige 0,00192 

23 Kemira Finland 0,00150 

24 Ruukki Finland 0,00064 

25 Ahlstrom  Finland 0,00033 

26 SKF Sverige 0,00029 

27 Skanska Sverige 0,00011 

28 SWECO Sverige 0,00009 
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Bilaga 4 – Datastream för att beräkna lönsamhetsmåttet 

 Kod Namn i Datastream 

Rörelseresultat WC18191 Earnings bef interest & taxes 

Totala tillgångar WC02999 Total assets 

 


