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Sammanfattning 
Denna uppsats ämnar undersöka om det finns ett samband mellan reaktionen på 

stockholmsbörsen direkt efter ett uppköp tillkännages och hur svenska börsnoterade företag har 

valt att genomföra goodwillavskrivningar de efterföljande två åren. Studien har begränsats till 

företag med huvudkontor i Sverige inom tidsperioden 2011–2016, detta gav ett slutgiltigt urval 

på 74 företag. Sambandet som granskas är det mellan den beroende variabeln 

goodwillavskrivningar och den oberoende variabeln aktiemarknadens reaktion på 

tillkännagivandet, förutom dessa har även möjliga samband med kontrollvariablerna storlek på 

tillgångar och EBITDA undersökts. Detta har analyserats med hjälp av en eventstudie med ett 

eventfönster på tre dagar, en korrelationsmatris samt en linjär regressionsanalys.  

 

Resultaten antyder att aktiemarknadens reaktion kan påverka de efterföljande 

goodwillavskrivningarna under både det första och det andra året. Likaså fann vi ett samband 

mellan goodwillavskrivningar det första och andra året.  
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Begreppslista 
Earnings management (resultatmanipulering) 

När ett företag utnyttjar möjligheterna i regelverken kring redovisning och avsiktligt justerar 

den externa finansiella rapporteringen på grund av de incitament som finns att förbättra bilden 

av resultatet (Schipper, 1989). 

 

Goodwill 

Skillnaden mellan det verkliga värdet vid ett förvärv och storleken på ersättningen för uppköpet 

vid förvärvstidpunkten (IFRS 3, 2017, punkt 32). 

 

Effektiva marknadshypotesen 

En teori som drar antagandet att marknaden alltid är effektiv. Detta innebär att priset på en 

tillgång återspeglar all information som finns tillgänglig om den. Att marknaden är effektiv 

betyder också att det inte sker någon fördröjning i reaktionen när ny information släpps. (Fama, 

1991) 

 

International Accounting Standard (IAS) 

IAS är en internationell standard för redovisning. Den ersattes 2001 av IFRS men dess regler 

är fortfarande giltiga om inte nya paragrafer från IFRS publicerats. Olika kapitel i IAS reglerar 

specifika områden för redovisning. (Törning & Drefeldt 2019a, Törning & Drefeldt, 2019c) 

 

International Financial Reporting Standards (IFRS) 

IFRS ges ut av International Accounting Standards Board (IASB) och är sedan 2001 instansen 

som reglerar redovisningsstandard i Europa. Olika kapitel i IFRS reglerar specifika områden 

för redovisning (Törning & Drefeldt 2019b, Törning & Drefeldt, 2019c). 
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1. Inledning  
Följande kapitel inleds med en introduktion av ämnet och tillhörande problematisering baserat 

på tidigare studiers resultat. Därefter presenteras studiens syfte. Slutligen presenteras studiens 

frågeställning.

 

1.1 Introduktion & problematisering 

Ekonomiska rapporter ska enligt IASB genomsyras av fyra begrepp: Begriplighet, relevans, 

pålitlighet och jämförbarhet. Detta innebär bland annat att informationen ska vara tillförlitlig 

och återspegla verkligheten (IFRS, 2017). Verklighetsförankring och tillförlitlighet är även två 

begrepp som ofta är problematiska gällande tillgången goodwill. Goodwill är en form av 

immateriell tillgång och är svårare att mäta än en materiell tillgång eftersom den kräver en 

högre grad av egen bedömning från företagen vid omvärderingar (Pajunen & Saastamoinen, 

2013: Knauer & Wöhrmann, 2016). Ett annat problem för säker mätning av goodwill är att 

regelverken för dess avskrivningar skiljer sig mot andra tillgångar. De kan bara skrivas ned och 

kan inte återinföras om de visat sig vara för omfattande. Detta skapar incitament för företagen 

att vara restriktiva i sin bedömning kring värdeminskningar (Lhaopadchan, 2010).  

 

Svårigheterna kring att mäta goodwill och incitamenten för så kallat resultatmanipulering är 

både ett globalt och nationellt problem. Av de studier som genomförts av den svenska 

marknaden framförs det en del kritik, inte bara på hur väl reglerna gällande goodwill efterföljs 

(Carlsson, Sandell & Yard 2013), men även hur omfattande de nedskrivningar som gjorts är. 

Trenden är även här att många företag tycks begränsa sina nedskrivningar. Under 2008 hade 

svenska börsnoterade företag skrivit ned sin goodwill med endast 1,5 % av de totala posterna. 

Gauffin och Nilsson (2014) beräknade att år 2013 var det genomsnittliga värdet av goodwill 58 

% av köpeskillingen från de svenska företagens uppköp. I samma undersökning konstaterades 

att endast 7 % av förvärven på Stockholmsbörsen inte innehöll någon goodwill alls. Denna 

majoritet belyser en tydlig kontrast mot de svaga nedskrivningarna av posten. Den visar också 

hur betydelsefull goodwill kan vara inte bara för företagen, utan även för aktieägarna. Eftersom 

en felaktig nedskrivning av goodwill inte kan återinföras och posten representerar en stor del 

av många företags balsräking kan en offensiv avskrivning få stora konsekvenser medan en 

restriktiv bedömning bara kan justeras efterföljande år (Lhaopadchan, 2010). 
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Uppköp, vilket är det som leder till ökningar i posten goodwill (Mukherjee et al., 2004), har 

under 2000-talet blivit allt mer kostsamma i takt med att det genomsnittliga aktiepriset höjts 

(OECD, 2020). Dyrare företag leder naturligt till dyrare uppköp. Samtidigt fortsätter analyserna 

från marknaden och investerare kring värdet från uppköpen att vara problematiska och bitvis är 

det svårt att se vinsten för företaget i uppköpet. Det råder dock en viss konsensus kring att 

uppköp skapar värde för aktieägarna, främst för de som äger det företag som blir uppköpt, men 

även för de som har andelar i uppköparen. Det starkaste statiska bevisen för att ett uppköp 

skapar värde kommer ifrån kortsiktiga eventstudier som mäter abnormal avkastning och 

marknadsreaktioner vid tillkännagivandet. Centralt för dessa former av studier är att reaktionen 

på marknaden speglar den så kallade effektiva marknadshypotesen. Denna säger att marknaden 

reagerar på all tillgänglig information, i detta fall i form av ett uppköp, och svarar på 

informationen (Andrade et al., 2001). Svaret sänder både signaler till ledningen om hur detta 

beslut mottas av intressenter men ger även dem en indikation på om den värdering de gjort är 

korrekt i marknadens ögon.  

 

Situationen idag kring uppköp har skapat ett scenario där det inte bara finns möjligheter för så 

kallat Earnings Management, på svenska kallat resultatmanipulering, gällande goodwill i och 

med utformningen av IFRS (Wines et al. 2007). Dessutom finns det incitament för att göra 

detta.  

 

Området kring goodwillnedskrivningar och marknadsreaktioner är inte outforskat, problemet 

är att de studier som tidigare genomförts endast fokuserar på vilka konsekvenser ett företags 

beslut kring goodwillavskrivningar kan få på aktiemarknaden. (Pajunen & Saastamoinen, 2013: 

Knauer & Wöhrmann, 2016) Fokus i dessa studier ligger därmed på konsekvenserna en 

nedskrivning kan ha på företagets aktiepris. Till skillnad från detta ämnar denna uppsats 

undersöka det omvända förhållandet, nämligen hur marknadsreaktionen kan påverka hur ett 

företag väljer att skriva ned goodwill. Eftersom tidigare forskning enbart fokuserat på det första 

förhållandet finns det ett märkbart forskningsgap när det kommer till det motsatta, där man 

istället sätter goodwillnedskrivningar i centrum. Ett problem som även har uppmärksammats i 

andra studier kring goodwill avskrivningar. Filip, Jeanjean och Paugams artikel Using Real 

Activities to Avoid Goodwill Impairment Losses (2015) avslutas med att just belysa detta som 

ett intressant fält för vidare studier.  
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Att undersöka hur marknadsreaktionen på uppköp kan påverka det förvärvande företagets 

beslut kring goodwillavskrivningar efterföljande bokslut blir således intressant. Detta med 

antagandet att reaktionen på marknaden, genom den effektiva marknadshypotesen, speglar hur 

priset för uppköpet förhåller sig till sannolikheten av framtida avkastning och att ledningen är 

känsliga och justerar sig baserat på denna reaktion. Om marknaden efter ett uppköp visar på att 

ledningen tagit ett beslut som inte gynnar företaget och kan leda till förluster, snarare än vinster, 

finns det anledning att tro att de ytterligare skulle försöka justera resultatet genom att skjuta 

goodwillavskrivningar framåt och inte genomföra dessa de efterföljande boksluten 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är således att undersöka om det finns ett samband mellan den 

efterföljande utvecklingen av svenska företags aktiekurs direkt efter tillkännagivandet av ett 

uppköp och goodwillavskrivningar det nästkommande två åren. Om marknaden reagerar 

negativt antas att goodwill skrivs av i avvikande utsträckning. Funna sådana samband mellan 

aktiepris och avskrivningar antas indikera resultatmanipulation.  

 

Med detta ämnar studien att bidra med att försöka utveckla sambandet mellan avskrivningar av 

goodwill och aktieutveckling. Ett samband som är bekräftat mellan nedskrivningarna och 

aktiepriset (Jain & Sunderman, 2014) men där ett forskningsgap finns om aktiepriset och 

marknadsreaktionen även påverkar avskrivningar i ett tidigare skede, inför att beslutet av 

avskrivning ska tas.  

1.2 Frågeställning  

Utifrån detta har följande frågeställning utformats:  

Hur ter sig förhållandet mellan marknadsreaktioner på Stockholmsbörsen efter ett 

tillkännagivande av uppköp och företagets goodwillavskrivningar de nästkommande två åren? 

2. Teori  
Följande kapitel inleds med en genomgång av för studien relevant teori. Vidare redogörs för 

tidigare empiriska studier och deras resultat. 
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2.1 Goodwill  

Att förklara goodwill med en mening eller en singulär definition är inte helt trivialt. Vad 

goodwill innebär varierar beroende på kontext men även historiskt (Carlin & Finch 2011). 

Begreppet har utvecklats med hur administrationen av företag utvecklas (Miller 1973). Det 

finns också variationer i definitionen beroende på de legala systemen som styr redovisningen 

(Carlin & Finch 2011). Studien kommer definiera goodwill enligt standarden för redovisning 

inom europa, IFRS och IAS, vilket också är det regelverk som gäller för de svenska företag 

som studerats. I IAS 36 definieras goodwill enligt följande:  

 

“Goodwill som redovisas vid ett rörelseförvärv är en tillgång som representerar de framtida 

ekonomiska fördelar som uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som 

inte är enskilt identifierade och separat redovisade. Goodwill genererar inte kassaflöden 

oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar, och bidrar ofta till kassaflöden för 

flera kassagenererande enheter. Goodwill kan ibland inte fördelas på annat än en godtycklig 

grund på enskilda kassagenererande enheter, utan endast på grupper av kassagenererande 

enheter” (IAS 36, §81)  

 

En immateriell tillgång som goodwill kan i vissa aspekter anses vara möjlig att jobba på internt, 

som att företaget skapar ett gott rykte eller har ett väl inarbetat varumärke. Men dessa kvaliteter 

är omöjliga att beräkna och deras beståndsdelar kan ej särskiljas från övriga tillgångar 

(Sundgren, Nilssin & Nilsson, 2009; IAS 38). På grund av detta kan goodwill enbart skapas på 

ett sätt som relevant i redovisningssyfte, genom förvärv. Detta innebär att goodwill bokförs 

först om ersättningen för uppköpet, värderad enligt de regler som finns i IAS, är mer än 

nettovärdet för de identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna vid 

förvärvstidpunkten (IAS 3, §32). 

2.1.1 IFRS 3 och förvärvsmetoden 

För att beräkna storleken på goodwill använder IFRS 3 (2017, §5) den så kallade 

förvärvsmetoden. Denna består av följande fyra steg. 

1. Identifiering av förvärvare: Förvärvaren identifieras som den part som får det 

bestämmande inflytandet över det andra bolaget. Detta presumeras i regel vara fallet om 

bolaget antingen direkt eller indirekt genom ett dotterbolag äger mer än hälften av 

rösterna i det andra bolaget (IFRS 3 2017). 
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2. Fastställande av förvärvstidpunkten: Förvärvstidpunkten är den tidpunkten då 

förvärvaren fick det juridiska majoritetsinflytandet av förvärvet, vilket normalt sker då 

ersättningen överförts, skulderna övertagits och tillgångarna förvärvats. Undantag finns 

självklart från detta beroende på omständigheterna kring förvärvet (IFRS 3 2017). 

3. Redovisning och värdering av de identifierbara tillgångarna och skulderna: 

Tillgångarna och skulderna ska redovisas vid förvärvstidpunkten, i regel till sitt verkliga 

värde. I detta steg kräver IFRS 3 att en rad krav uppfylls för att förvärvet ska kunna 

färdigställas. Främst måste det säkerställas att de identifierbara förvärvade tillgångarna 

och övertagna skulderna måste ingå i det som de två parterna utbytte vid 

rörelseförvärvet och inte vara resultatet av separata transaktioner (IFRS 3 2017) 

4. Redovisning och värdering av goodwill eller vinst vid ett förvärv till lågt pris: Ibland 

kan en förvärvare göra ett förvärv där beloppet överstiger de sammanlagda beloppen, 

dvs till ett lågt pris. Denna typ av förvärv kan exempelvis uppstå i ett rörelseförvärv 

som är en tvångsförsäljning där säljaren agerar under tvång. Om detta överskott uppstår 

måste förvärvaren redovisa den uppkomna vinsten i resultatet vid förvärvstidpunkten. 

Vinsten ska hänföras till förvärvaren (IFRS 3 2017).  

2.2 IAS 36 - Nedskrivningar  

Det andra regelverk som berör ämnet är det som gäller för nedskrivningar, IAS 36. IAS 36 

reglerar så att företagen inte kan redovisa sina tillgångar till ett högre värde än 

återvinningsvärdet. Att en sådan situation inte uppstår säkerställs genom att jämföra det 

redovisade värdet med antingen nyttjandevärdet eller det verkliga värdet. Om redovisat värde 

är högre än både verkligt värde och nyttjandevärdet så måste nedskrivning ske. 

 

När det kommer till goodwill och nedskrivningar är det som tidigare nämnt ofta svårt att värdera 

och bedöma denna typ av tillgång. Därför kräver reglerna i IAS 36 att en tillgång som goodwill 

med obestämd nyttjandeperiod årligen vid samma tidpunkt ska prövas. Prövningen görs genom 

att jämföra dess redovisade värde mot tillgångens återvinningsvärde. Det behöver inte som med 

övriga tillgångstyper finnas en indikation på att en minskning skett utan värderingen måste 

göras oavsett. En ytterligare aspekt som skiljer goodwill från övriga tillgångar är att efter en 

nedskrivning skett kan det nedskrivna värdet inte återinföras, även om det senare upptäcks att 

en för stor nedskrivning skett. 
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2.3 Resultatmanipulering 

Resultatmanipulering definieras kort av Schipper (1989) som de avsiktliga beslut en individ tar 

i den finansiella rapporteringen där målet är individens egen vinning. Enligt denna definition 

kan resultatmanipulering ske i alla delar av utlämnandet av finansiell information till 

intressenter och kan ske på ett antal olika sätt. Resultatmanipulering kan till viss del ske i 

besluten kring investeringar eftersom investeringar kan ske i syfte att jämna ut ett företags 

intäkter. Dessa beslut kan få som konsekvens att de minskar variansen för företagens resultat, 

utjämnar intäkter, kostnader och kan därmed bli missledande. I de fall resultatmanipulering 

berör finansiell rapportering förekommer de främst i de områden då ledningen måste göra 

aktiva val som kan ha negativa eller positiva konsekvenser på resultatet. Enligt Healy & Wahlen 

(1998) finns det en rad olika områden där chefer tar aktiva val i sin finansiella rapportering, 

dessa inkluderar nedskrivning av tillgångar, en tillgångs ekonomiska livslängd och uppskjuten 

skatt för att nämna några få.  

 

Ursprunget för samtliga former av resultatmanipulering förefaller vara centralt kopplad till den 

grad av frihet en redovisningsstandard ger en beslutsfattare i att påverka resultaten i en 

finansiell rapport. Då poster där större frihet förekommer, som exempelvis i IFRS 3 för 

goodwill, finns det som konsekvens av detta samband områden där en högre grad av 

resultatmanipulering misstänks förekomma  

2.3.1 Agentteorin 

Vid en diskussion av resultatmanipulering är det även viktigt att uppmärksamma Agentteorin 

som förklarar varför resultatmanipulering uppstår och kan förekomma. Agentteorin beskriver 

förhållandet och informationsasymmetrin mellan principaler och agenter. Relationen mellan 

dessa är att principalen anställer agenten för att genomföra en viss uppgift. Ideellt har båda 

dessa parter samma mål och samma syn på risk men när så inte är fallet uppstår en situation 

vilket kallas Principal-agent problemet. Anledningen till att detta problem uppstår beror på att 

det finns risk för en viss informationsasymmetri mellan båda parter, då principalen inte alltid 

har full insyn i de olika beslut en agent tar. Genom denna brist på insyn kan agenten välja att 

genomföra något för att ge en mer gynnsam bild av dem själva utan principalens insyn i frågan. 

Ett beslut som därmed blir vilseledande för principalen. (Eisenhardt, 1989, Jensen & Meckling, 

1976) 
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2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Marknadsreaktioner på Uppköp 

Målet med uppköp är huvudsakligen att skapa samverkanseffekter, skillnaden är enbart vilka 

sådana effekter företaget hoppas att skapa. Ett motiv som tidigare har nämnts är att uppköp kan 

vara viktiga för att diversifiera och stabilisera ett företag inför eventuella ekonomiska kriser 

som kan slå ut delar av företaget (Mukherjee et al., 2004, s. 18). Andra exempel på sådana 

positiva effekter genererade från uppköp kan vara effektivitetsförbättringar samt större 

räckvidd på marknader. Men uppköp kommer också med egna kostnader relaterade till själva 

uppköpet som kan förstöra värdetillförseln (Sehleanu, 2015, s. 600). Trots detta gör uppköparen 

beräkningen att även om denne ofta får betala ett överpris att ett framgångsrikt uppköp ska 

generera positiva samverkanseffekter som överväger denna kostnad.  

 

Även om uppköp medför möjligheter till ekonomiska framgångar medför de också ofta risker. 

Dessa risker har i tidigare studier visat sig inte alltid vara jämt fördelade (Kreitl & Oberndorfer, 

2004, s. 691). I normalfallet tenderar den största risken vara ett år efter att transaktionen mellan 

uppköparen och den uppköpta genomförts, för att sedan efterföljande år avta. Men om företagen 

går samman av andra anledningar så som tryck från kunder och yttre kretsar, tenderar denna 

risk att inte avta på samma sätt utan istället vara mer konstant (Chang & Cho, 2007, s.257).  

 

Tidigare forskning belyser vikten av strategier, både innan och efter uppköpet för att händelsen 

ska få framgång. Innan ska fokus ligga på de två företagarens integration eller företagets 

interaktion med gruppen, men även hur kostnaden och betalningen kan komma att skapa 

reaktioner. Om sådana reaktioner förutspås är det klokt att förbereda kommunikativa beslut 

som måste tas för att underlätta situationen. Enligt (Gomes et al., 2013) kan 

framgångsfaktorerna kring ett uppköp sammanfattas med: integration strategy, post acquisition 

leadership, the speed of implementation, the post-merger–integration team, disregard of day-

to-day business activities, the communication during the implementation och managing 

corporate and national cultural differences. Detta stöds även av andra studier som pekar på att 

nyckelfaktorerna till att skapa positiva marknadsrelationen är att chefer måste kommunicera 

om deras tillväxtplan, belysa företagets strategi och resurshantering (Balog, 1975, s. 26)  

 

Aktiemarknaden reagerar ofta på uppköp, dels på grund av uppköps drastiska förmåga att 

förändra värdet på företag. Genom detta ger ett uppköp ofta positiva abnormala avkastningar. 
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Studier har analyserat företag under cirka en månad innan uppköpet och en månad efter och 

kan från detta utläsa att aktieägarna på det uppköpta bolaget i snitt kan förvänta en ökad 

abnormal avkastning på 20,45 procent från innan uppköpet och en 5 procentig tillväxt efter 

uppköpet ägt rum (Huyghebaert, & Luypaert, 2012). I kontrast till detta står den kortsiktiga 

aktieutvecklingen efter uppköp för företaget som genomför uppköpet. Även om det finns yttre 

faktorer som kan påverka reaktionen positivt, som vid uppköp av ett mer utvecklat och välkänt 

företag, tenderar värdet på uppköparens aktie att snarare sjunka under perioden direkt efter 

uppköpet. I tidigare studier uppmäter att denna minskning i snitt ligger på mellan 0,5 till 0,7 

procent (Hazelkorn et al, 2004).  

 

En anledning till utvecklingen på företagens aktiekurs är att dessa typer av händelser generellt 

förändrar de förhållanden som investerare analyserar företaget värde utifrån. De positiva 9 

faktorerna tenderar till att vara: “product line compatibility, earnings growth rate, balance sheet 

impact, sales growth rate, the reputation of the acquisition candidate och “the management 

computability” (Balog, 1975, s. 24). Även om de ser vissa poster som möjligheter till ökat 

värdeskapande finns det också negativa aspekter, enligt Bolog (1975) tenderar dessa att vara: 

“earnings growth rate dilution, earnings per share dilution, product line incompatibility, balance 

sheet degradation, margin deterioration, sales growth rate dilution and reputation of the 

acquisition candidate” (s. 25). Företag som har en övervärderad aktiekurs har tenderar att en 

stor fördel när det kommer till förvärv och kan utnyttja flera strategier kring dessa. De har en 

högre förmåga att förvärva mål på grund av deras höga aktiekurs. Utöver detta är de mindre 

benägna att bli uppköpta och vara ett mål för uppköp, företag tenderar att vilja köpa företag de 

anser vara undervärderade. Detta resulterar till att företag som är övervärderade är de mer 

benägna att överleva och växa än företag med en undervärderad aktiekurs (Shleifer & Vishny, 

2003). 

2.4.2 Resultatmanipulering & Goodwillnedskrivningar 

Från den tidigare forskningen kan vi identifiera två huvudteorier kring resultatmanipulering och 

goodwillnedskrivningar (Schipper, 1989; Healy & Whalen, 1999). Den ena kallas 

resultatutjämning och förekommer när företaget gör vinster över det förväntade. Den andra 

benämns “big bath” och inträffar vid större förluster. Då väljer ledningen att ta en direkt smäll 

för att försköna framtida resultat  (Jordan & Clark, 2011). Dessa två typer av 

resultatmanipulering är inte bara teoretiskt vanligt förekommande, de har också bevisats i 

flertalet studier vara drivande för att vända ett mindre fördelaktigt resultat till något bättre.  
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Motivet bakom den del av resultatmanipuleringen som kallas resultatutjämning (Jordan & 

Clark, 2011) för goodwill kommer enligt Massoud och Raiborn (2003) ifrån att ledningen vid 

stora vinster vill skriva av en tillgång med mer än tillgångens värde beräknats ha minskat och 

på så sätt förbättra framtida avkastning. Denna typ av resultatutjämning har sedan kunnat 

observerats i förhållandet mellan vinster och goodwillnedskrivningar. Guler (2007) fann i sin 

studie en positiv relation mellan resultatutjämning och storleken på avskrivningarna. Resultatet 

från denna studie har även återfunnits i AbuGhazaleh, Al‐Hares och Roberts (2011).  

 

Den andra situationen som tidigare forskning visat präglas av resultatmanipulering är när 

ledningen ska hantera stora förluster. Här framför Massoud och Raiborn (2003) argumenterat 

att även ett resultat som ligger under den förväntade potentialen kan komma att leda till större 

nedskrivingar än normalt. Fenomenet har fått namnet “big bath”. Enligt Clark och Jordan 

(2004) är motivet med “big bath” nedskrivningar att öka förlusten under en tidsperiod och på 

så sätt ge intrycket av ett sämre resultat än vad som faktiskt skett. Sedan kan företaget uppvisa 

bättre resultat med drastiska ökningar de nästkommande åren. Även om detta betendende inte 

inte är rationellt, då goodwillnedskrivningar inte bör påverka en negativ utveckling (Guler, 

2007), har flertalet studier visat att ledningen trots allt genomför dessa justeringar av resultatet. 

Både Guler, (2006), Jordan och Clark (2011) samt AbuGhazaleh, Al‐Hares och Roberts (2011) 

visar på en korrelation mellan en så kallad “big bath”-variabel och goodwillnedskrivningar. 

Trots att det inte ter sig rationellt är det således vanligt förekommande.   

2.5 Hypoteser 

Med utgångspunkt i tidigare forskning formuleras de tre hypoteser som ligger till grund för 

denna studie, och ämnar hjälpa att besvara forskningsfrågan:   

 

Hypotes 1: Det råder ett samband mellan Stockholmsbörsens reaktion på tillkännagivandet av 

ett uppköp och nedskrivningen av goodwill ett år efter uppköpet.  

 

Hypotes 2: Det råder ett samband mellan Stockholmsbörsens reaktion på tillkännagivandet av 

ett uppköp och nedskrivningen av goodwill två år efter uppköpet.  
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I hypotes ett och två antas att en negativ reaktion på aktiemarknaden indikerar ett övervärderat 

uppköp och leder till att företaget är mer benägna till resultatmanipulation genom 

nedskrivningar av goodwill. Finns det en positiv reaktion kan det leda till stora vinster och 

därmed finns också incitament till resultatmanipulation, då företagen vill jämna ut resultatet. 

Således om det uppmäts en abnormal reaktion på aktiemarknaden finns incitament till 

resultatmanipulation. 

 

Hypotes 3: Det råder ett samband mellan nedskrivningen av goodwill ett år efter uppköpet och 

nedskrivningen av goodwill två år efter uppköpet.  

 

Baserat på hypotes ett och två ter det sig således intressant och se om eventuella kopplingar 

finns mellan eventuella reaktioner 

3. Metod  
Följande kapitel behandlar, beskriver och motiverar vald metod. Först redogörs för studiens 

insamling och urval. Detta följs sedan av en översiktlig förklaring av eventstudier samt vald 

undersökningsperiod. Vidare redogörs för den data och de ekvationer som används. 

Avslutningsvis presenteras de antaganden som krävs för studiens genomförande. 

 

3.1 Datainsamling 

För att samla in informationen angående uppköpen använder studien databasen Thomson 

Reuters Eikon (Eikon). Denna valdes ut på grund av dess omfattande mängd tillgänglig 

information för uppköpen och de korresponderande aktiepriserna. Siffror angående företagens 

redovisade tillgångar har separat hämtats från databasen Retriever Business genom en lista med 

företagets organisationsnummer. Denna databas har även använts för att finna storleken på 

skuldsättningsgraden och de totala tillgångarna för samtliga företag. 

3.2 Urval 

För att begränsa studien har en rad beslut angående urvalet behövts genomföras. Den första av 

dessa tar hänsyn till att regelverken för redovisning kan präglas av landspecifika faktorer (Ali 

& Hung, 2000). Därför kommer enbart uppköp som gjorts av svenska publika företag 

inkluderas och mer specifikt företag som har sitt huvudkontor registrerat i Sverige. Urvalet har 
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inte begränsats med att även det uppköpta bolaget måste vara svenskt. Eftersom det är viktigt 

att den kvantitativa analysen inte präglas av två parter utan enbart styrs av det bolag som 

genomfört förvärvet har inga minoritetsuppköp inkluderats. Vid förvärv som gjorts av minst 

50% av företaget blir ursprungsland på den uppköpta partnern ej signifikant eftersom denna nu 

är en del av uppköparen.  

 

För att undvika att olika förvärv som sker vid närliggande år ska påverka varandra har en 

avgränsning på två kalenderår gjorts för en förvärvsperiod. Detta innebär att om ett företag har 

genomfört två förvärv med två år eller mer däremellan tas båda förvärv med i studien. Ifall 

förvärven skett närmare varandra inkluderas endast det senaste uppköpet med i studien. Har 

flera förvärv skett under samma år tas alla uppköp under året med. Motivet bakom detta är den 

tidigare forskning visat att sådana uppköp ska analyseras som en förvärvsstrategi och inte 

individuella händelser (se figur 1). 

 

 
Figur 1: Tidslinje som illustrerar studiens urvalsprocess i relation till uppköpen. 

 

Perioden som studien sträcker sig mellan är 2011-01-01 till 2016-12-31. År 2016 har valts som 

slutpunkt då studien ämnar studera goodwillnedskrivningar upp till två år efter uppköpet skett, 

och fullständiga resultat för goodwill finns till och med 2018. Uppköp som skett innan 2006 är 

inte applicerbara eftersom det 2005 skedde en förändring i redovisningsstandarder som 

påverkade hur goodwill bokförs och skrivs ned (Hamberg & Beisland, 2014, s. 60). För att även 

undvika eventuella problem med finanskrisen som kan påverka har urvalet för studiens 

observationer först börjat efter 2011 och inte direkt efter att de nya reglerna infördes. Ytterligare 
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en anledning att starta observationen 2011 och inte 2006 är omfattningen av databasen Retriever 

Business som ej har information så pass långt bakåt att siffor finns på goodwillavskrivningar år 

2006.   

 

Detta urval resulterar i 373 observerade företag inom perioden. Av dessa kommer 124 

inkluderas och 249 exkluderas på grund av att de ligger för nära varandra i tidsramen och kan 

ge konflikterande resultat eller saknar information kring goodwill och aktiepris. Antalet 

exkluderade observationer presenteras nedan i Tabell 2 samt med populationens storlek. 

 

Tabell 1: Population och urval 1 

År -11 -12 -13 -14 -15 -16 

Inkluderingar (Observationer) 24 22 13 14 20 31 

Exkluderingar (Observationer) 49 39 32 30 39 60 

Totalt 73 61 45 44 59 91 

Antal observationer n=373* 

Antal inkluderade observationer n=124* 

Antal exkluderade observationer n=249* 

*Denna siffra kan skilja sig från antalet unika företag eller uppköp om det finns uppköp i två separata perioder 

eller två uppköp samma år 

 
Tabell 2 beskriver de slutgiltiga urvalet observationer fördelat på̊ årtal med inkluderingar och exkluderingar av 

antalet företag som gjort minst ett uppköp under perioden 2011–2016. 

3.3 Operationalisering 

För att först säkerställa hur marknaden rört sig innan under och efter uppköpet har en analys av 

företagets abnormala aktieavkastning genomförts. Med detta resultat samt informationen kring 

goodwillstorlek bygger studien den efterföljande regeresstionalsysen. Samtliga hypoteser testas 

genom en regressionsmodell och på så sätt undersöks huruvida det föreligger ett samband 

mellan aktiekursen kring uppköpet och goodwill avskrivningarna. Funna samband indikerar på 

påverkan mellan variablerna och att det såldes föreligger resultatmanipulation. 

 
1 Se appendix för observerade företag  
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Både hypotes ett och två syftar till att studera den beroende variabeln, goodwillavskrivning, 

med den oberoende variabeln, marknadsreaktionen, för de båda åren. Den sista hypotesen 

undersöker sedan hur dessa två års avskrivningar förhåller sig till varandra. På så sätt har studien 

designats med avsikten att täcka in den beroende och den oberoende variablernas olika 

scenarion.  

3.3.1 Beroende variabler – Goodwillavskrivning år 1 och år 2 

De beroende variablernas storlek kommer ifrån de siffror som rapporteras i respektive företags 

årsredovisning. De beroende variablerna är således företagens egna antaganden kring hur värdet 

på posten goodwill har förändrats och ska omvärderas under perioden.  Eftersom denna studie 

ämnar att undersöka hur marknadsreaktionen kan påverka goodwillavskrivningar är variabeln 

goodwillavskrivningar en beroende variabel.  

 

3.3.2 Oberoende variabler – Abnormal avkastning  

Valet av oberoende variabler bygger på resultat från tidigare forskning, där mätningen av 

värdeskapande vid uppköp med så kallade korta eventfönster gjorts baserat på den abnormal 

avskringen. Studien väljer att mäta värdeskapande på samma sätt som dessa studier då denna 

utformning har visat sig vara de mest statistiskt tillförlitliga. Den abnormala avkastningen kring 

tillkännagivandet av uppköpet används som en måttstock för om värdet på företaget förstärks 

eller försvagas. Under förutsättningen att kapitalmarknaden är effektiv kommer aktiepriserna 

snabbt justera sig för några värdeföringingar av företaget (Andrade et al., 2001). Eftersom 

denna studie undersöker det omvända förhållandet jämfört med de tidigare studierna är den 

abnormala avkastningen en oberoende variabel istället för den beroende variabeln.   

 

3.3.3 Kontrollvariabler – Totala tillgångar och Rörelseresultat före avskrivningar 

(EBITDA) 

För att komplimentera de oberoende variablerna har två kontrollvariabler använts i 

regressionen. Kontrollvariabler inkluderas i studien för att kontrollera för andra faktorer som 

kan påverka sambandet mellan den oberoende och beroende variabeln. Genom att inkludera 

dessa variabler ämnar vi att minimera risken för att dra felaktiga slutsatser kring kausaliteten 

(Powell & Fraser 2018).   
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Först har företagets totala tillgångar inkluderats. Syftet med att inkludera denna i regressionen 

är att kontrollera för storleken på företagen mellan de beroende och oberoende variablerna. 

Tidigare studier har visat att det bokförda värdet och strukturen på företaget är viktiga 

komponenter för investerare som genomför en bedömning och således kan påverka 

aktiemarknadens reaktion (Kane et al., 2015). Dessutom har studier kring Big Bath och 

resultatmanipulering diskuterat att storleken på ett företag skulle vara en möjligt faktor som 

påverkat resultatet (Clark & Jordan, 2004). Tillgångar bedöms vara en god indikation på ett 

företags storlek och därför inkluderas detta som en av kontrollvariablerna. Utöver detta 

inkluderas även rörelseresultat före avskrivningar, även kallat EBITDA, som en 

kontrollvariabel. Anledningen till att denna variabel har valts är på grund av att tidigare studier 

visar på ett företags resultat spelar en stor roll i beslutet kring att genomföra en big bath eller 

ej. (Clark & Jordan, 2004)  

 

3.4 Eventstudie 

För att undersöka aktiemarknadens reaktion gentemot nyheten om framtida uppköp har en 

eventstudie tillämpats. Denna kvantitativa metod undersöker marknadsreaktionen gentemot en 

ny informationshändelse (Mackinlay, 1997). I denna studie är händelsen som står i fokus 

tillkännagivandet av ett framtida uppköp och marknadsreaktionen som följer därefter. Eftersom 

grunden i en eventstudie är att undersöka hur ett visst event kan påverka aktiemarknaden görs 

antagandet att marknaden är effektiv. En effektiv marknad innebär att denna ska reagera direkt 

på en händelse när den sker utan fördröjning (Fama, 1991). För att genomföra en eventstudie 

är första steget att definiera eventet som ska undersökas, bestämma tidsspannet på eventfönstret 

samt estimeringsperioden och därefter beräkna den abnormala avkastningen.  

3.4.1 Eventfönster 

Eventfönstret (McKinlay, 1997) är den tidsperiod vilket används för att undersöka den påverkan 

en händelse kan ha på aktiemarknaden genom att granska vilken grad av abnormal avkastning 

förekommer under perioden. Det event som studeras i denna studie är tillkännagivandet av ett 

företagsförvärv och hur aktiemarknaden reagerat på detta tillkännagivande. Målet är att sedan 

från detta analysera om det går att koppla denna effekt till ledningens beslut kring 

goodwillnedskrivningar. För att undersöka marknadens reaktion på tillkännagivandet har en 
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eventperiod på 1 dag innan tillkännagivandet och 1 dag efter fastställts, vilket sammanlagt blir 

ett 3-dagars eventfönster. Valet av ett 3-dagars eventfönster, T-1 till T+1, är en följd av studiens 

antagande kring en effektiv marknaden, då denna tidsperiod ska kunna fånga upp 

Stockholmsbörsens initiala reaktion till informations släppet om det framtida uppköpet.  

3.4.2 Estimeringsperiod 

För att beräkna den normala avkastningen under eventfönstret, eller hur aktiekursen hade 

utvecklats om händelsen inte inträffat använder metoden sig av ett estimeringsfönster. 

Estimeringsperioden är en längre tidsperiod som sker innan eventfönstret, i denna 

undersökningen har estimeringsperioden begränsats till 120 dagar i enlighet med Mackinlays 

(1997) rekommendation. Spannet på estimeringsperioden har sedan placerats mellan T-122 till 

T-2, en dag före eventfönstret. Anledningen att estimeringsperioden slutar vid T-2 och inte vid 

eventfönstret är för att undvika att eventfönstret och estimeringsperioden överlappar varandra. 

Något som kan ha en missvisande påverkan på den normala avkastningen. (MacKinlay 1997).  

 

 
 

Figur 2: Tidslinje som illustrerar studiens estimeringsperiod i relation till eventperioderna. 

3.4.3 Beräkning av alfa och beta 

Förutom estimeringsperioden krävs också en proxy för marknadsportföljen för att beräkna den 

normala avkastningen. I denna studie används OMX Stockholm All-Shares som proxy då denna 

fångar upp alla företag i studien som vid uppköpet var svenska noterade publika bolag.  Denna 

tillsammans med den verkliga avkastningen på företagens aktier under estimeringsperioden 

används sedan för att beräkna alfa, den unika risken, och beta, marknadsrisken. Genom att 

beräkna alfa och beta för samtliga aktier kan sedan den förväntade avkastningen beräknas.  

T1 

0 
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t 
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Ekvation 1, Skattat alfa-värde beräknas med följande ekvation (MacKinlay, 1997): 

 

𝛼𝑖
^
= 𝜇𝑖

^
− 𝛽𝑖

^
𝜇𝑚
^

 

(1) 

𝛼
^

i = Skattad unik risk för aktie i. 

𝜇̂i = Skattat medelvärde för aktie i 

𝛽
^

i= Skattad marknadsrisk för aktie i  

𝜇̂m = Skattat medelvärde för marknadsportföljen. 

 

Ekvation 2, Skattat Beta-värde beräknas genom följande ekvation (MacKinlay, 1997): 

 

𝛽*
^
=
∑,-./,012 3𝑅*. − 𝜇*

^
5 3𝑅6. − 𝜇6

^
5

∑,-./,012 3𝑅6. − 𝜇6
^
5

 

(2) 

𝛽
^

i = Marknadsrisk för aktie i. 

𝜇̂m = Skattat medelvärde för marknadsportföljen. 

𝜇̂i = Skattat medelvärde för aktie i 

𝑅𝑚𝑡= Marknadsportföljens avkastning (Rm) under period (t)    

𝑅𝑖𝑡= Faktiskt avkastning för aktie (i) under period (t)  

3.4.4 Beräkning av avkastning 

Målet i en eventstudie är att beräkna den abnormala avkastningen under eventfönstret vilket 

sker som följd till att en viss händelse inträffat. Denna abnormala avkastning beräknas genom 

att subtrahera den normala avkastningen mot den faktiska avkastningen. Därmed för att beräkna 

den abnormala avkastningen den normala avkastningen först beräknas. För att beräkna den 

normala avkastningen har denna studie valt att likt tidigare studier (MacKinlay, 1997) tillämpa 

marknadsmodellen och använder då följande formel: 

 

 

𝑅*8 = 𝛼* + 𝛽*𝑅68 + 𝜀*8 

(3) 
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𝑅*8= Faktiskt avkastning för aktie (i) under period (t) 

𝛼𝑖= Osystematisk risk för aktie (i) 

𝛽𝑖= Systematisk risk för aktie (i) 

𝑅𝑚𝑡= Marknadsportföljens avkastning (Rm) under period (t)  

𝜀𝑖𝑡= Felterm som antas ha medelvärde 0  

 

Baserat på resultat i ekvation 3 kan därefter den abnormala avkastningen beräknas. Den 

abnormala avkastningen är skillnaden mellan aktiens faktiska avkastning och den normala 

avkastningen, detta beräknas med följande ekvation (MacKinlay, 1997): 

 

𝐴𝑅*. = 𝑅*. − 𝐸(𝑅*.|𝑋.) 

(4) 

𝐴𝑅*. = Abnormal avkastning vid tidpunkt t för aktie i. 

𝑅*. = Faktisk avkastning vid tidpunkt t för aktie i.  

E(Rit|Xt) = Normal avkastning vid tidpunkt t för aktie i. 

 

Baserat på den abnormala avkastningen kan därefter den genomsnittliga abnormala avkastning 

beräknas med följande formel: 

 

𝐴𝑅*. =
1
𝑁C𝐴𝑅*.

D

*/2

 

(5) 

𝐴𝑅*.= Den genomsnittliga abnormala avkastningen vid tidpunkt t. 

N = Antalet observationer. 

𝐴𝑅*. = Abnormal avkastning vid tidpunkt t för aktie i. 

 

 

Den genomsnittliga kumulativa avkastningen är den aggregerade genomsnittliga abnormala 

avkastningen under studiens eventfönster. Beräkningen sker enligt följande modell: 

 

𝐶𝐴𝑅(𝜏2, 𝜏H) = C 𝐴𝑅.

.I

./.-

 

(6) 
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𝐶𝐴𝑅(𝜏2, 𝜏H) = Den kumulativa abnormala avkastningen för eventfönstret.  

𝐴𝑅.= Den genomsnittliga abnormala avkastningen vid tidpunkt t.  

3.4.5 Signifikanstest för eventstudie 

För att testa om den observerade genomsnittliga abnormala avkastningen är statistiskt 

signifikant genomförs t-test för samtliga dagar i eventfönstret. För att genomföra t-testet krävs 

först de enskilda varianserna för alla aktier under estimeringsperioden. Därefter aggregeras 

dessa till en sammanlagd varians. För att aggregera de enskilda varianserna tillämpas följande 

ekvation (Mackinlay, 1997): 

 

𝑣𝑎𝑟𝐴𝑅. =
1
𝑁HC𝜎NH

D

*/2

 

(7) 

𝑣𝑎𝑟𝐴𝑅.= Variansen i genomsnittlig abnormal avkastning under period t. 

N = Antal observationer. 

𝜎NH= Varians i abnormal avkastning under estimeringsperioden för aktie i.  

 

Baserat på den genomsnittliga variansen som beräknats i ekvation 7 kan därefter den statistiska 

signifikansen undersökas för den genomsnittliga abnormala avkastningen med följande 

ekvation (Mackinlay, 1997): 

 

𝜃2 =
𝐴𝑅(𝜏2, 𝜏H)

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝑅(𝜏2, 𝜏H))2 H⁄
~𝑁(0,1) 

(8) 

𝐴𝑅(𝜏2, 𝜏H)= Den genomsnittliga abnormala avkastningen vid tidpunkt t. 

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝑅(𝜏2, 𝜏H)) = Variansen i genomsnittlig abnormal avkastning under period t. 

3.5 Deskriptiv statistik 

Kvantitativa resultat kan sammanfattas på en rad olika sätt med hjälp av deskriptiv statistik 

vilket genereras med statistiska program från urvalet av observationer. Utformningen beror på 

mängden och typen av information som finns tillgänglig, som om informationen är nominell 

eller ordinal och då kan rangordnas. Ett annat exempel som användare av deskriptiv statistik 
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behöver ta hänsyn till är valet av den bästa mätningen av mittpunkten. För att mäta tendenser 

kan en median vara mer lämpligt än ett medelvärde som visar det mest genomsnittliga värdet 

av mätningarna. Utöver detta finns flera andra viktiga former av värden, specifikt i detta fall 

används standardavvikelsen ofta för att belysa ordningen i de värden som framkommit (Goos 

& Meintrup, 2015).  

  

Den deskriptiva statistiken är viktig, även om beräkningarna är simpla, då den ger förståelse 

kring resultaten, tendenser och dess spridning (Saunders et al., 2009). Den bidrar således 

studien med ett underlag att vidare genomföra en analys på. 

3.6 Regressionsanalys 

3.6.1 Regressionsanalys 

Studien använder en regressionsanalys för att undersöka sambandet mellan 

goodwilaskrivingran och den abnormal avskrinigen under eventförmnstret. I modellen är 

goodwillavskrivning den beroende variabeln och reaktionen på aktiemarknaden är den 

oberoende. Den tidigare forskningen kring avskrivningar och resultatmanipulering, där både 

stora vinster och förluster sets leda till resiutalmauluering genom ökade avskrivningar gör att 

alla former av abnormal avkastning kan tänkas leda till ökade avskrivningar. I analyserna av 

regressionerna har även det justerade R2 värdet inkluderats. Detta för att fånga till vilken grad 

av variationen i den beroende variabeln förklaras av den oberoende. Utöver detta har även 

kontroll variablerna totala tillgångar och EBITDA inkluderats.  

3.6.2 VIF-test 

För att minska risken för multikollinearitet har därefter ett VIF-test genomförts. I de fall ett 

signifikant samband mellan två oberoende variabler observeras har ett Variance Inflation Factor 

test (VIF-test) tillämpats. Detta test mäter risken för multikollinearitet mellan variablerna, i de 

fall en hög multikollinearitet (över 5) är närvarande innebär det att det kan ha en missvisande 

påverkan på regressionsanalysen. I de fall multikollinearitet är under 5 innebär det att resultatet 

från regressionsanalysen fortfarande är giltigt. För att beräkna VIF tillämpas följande ekvation 

(Sheather, 2009, s. 203): 

 

𝑉𝐼𝐹 =
1

1 − 𝑅*H
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(9) 

𝑅*H= Justerad R kvadrat.  

3.7 Antaganden vid studiens genomförande 

Ovan har problematiken med att goodwill är svårmätt och därmed kan vara missvisande tagits 

upp, men det förekommer även att det mäts och redovisas felaktigt. Något flertal studier både 

kring svenska företag och företag i allmänhet visat (Carlsson, Sandell & Yard 2013). Det är 

självklart något som måste tas i beaktning när dessa poster från balansräkningen analyseras och 

att det finns risk att de värden som går att utläsa från början ej är korrekta. Genom att studien 

huvudsakligen studerar reaktioner och förändringar kan en viss del av denna problematik 

frångås även om den fortfarande ska ses som en riskfaktor. 

 

För att genomföra en eventstudie måste denna studie som alla liknande undersökningar göra 

antagandet att marknaden både är rationell och effektiv. Detta innebär att en händelse, i detta 

fall meddelande av ett uppköp, får en omedelbar påverkan på aktiepriset (MacKinlay, 1997). 

Genom detta ges också̊ eventstudier möjligheten att testa den semistarka formen av 

marknadseffektivitet (Fama, 1991). Detta förutsätter också att händelsen tidigare var okänd och 

att den vid datumet förmedlas och når investerare (McWilliams & Siegel, 1997). 

 

Det finns även kritik mot eventstudier i allmänhet som kan påverka studien. Det största 

problemet med eventstudier är svårigheten att isolera en effekt från ett event från effekterna av 

andra. Det finns flertalet händelser som utdelningar, återköp, eller emissioner som har 

potentialen att snedvrida en eventstudie av uppköp och abnormala avkastningar. Men utan detta 

kritiska antagande om helt isolerade händelser kan en eventstudie ej genomföras. De åtgärder 

studien tagit för att försöka eliminera detta problem är att ha ett kort eventfönster, något som 

minskar risken för att andra händelser inträffar under tiden, utöver att exkludera de företag som 

haft närliggande uppköp vilka skulle skapa missvisande resultat i analysen (McWilliams & 

Siegel, 1997) 

Det finns även kritik mot eventstudier i allmänhet som kan påverka studien. Det största 

problemet med eventstudier är svårigheten att isolera en effekt från ett event från effekterna av 

andra. Det finns flertalet händelser som utdelningar, återköp, eller emissioner som har 

potentialen att snedvrida en eventstudie av uppköp och abnormala avkastningar. Men utan detta 
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kritiska antagande om helt isolerade händelser kan en eventstudie ej genomföras. De åtgärder 

studien tagit för att försöka eliminera detta problem är att ha ett kort eventfönster, något som 

minskar risken för att andra händelser inträffar under tiden, utöver att exkludera de företag som 

haft närliggande uppköp vilka skulle skapa missvisande resultat i analysen (McWilliams & 

Siegel, 1997)  

4. Empiri 
I följande kapitel presenteras det empiriska resultat av undersökningen och hypoteserna 

besvaras. Analysen av resultaten sker löpande i texten baserat på det teoretiska ramverket och 

tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning där det presenteras om 

hypoteserna accepteras eller förkastas.

 

4.1 Deskriptiv statistik 

4.1.1 Beroende variabler 

Den deskriptiva statistiken presenteras nedan för studiens beroende variabler, goodwill år ett 

och år två i tabellen nedan. Antalet observationer i tabellen är de som kvarstår efter en justering 

för att eliminera extremvärden.  

 

Tabell 2: Beskrivande statistik, beroende variabler, summering 2011–2016 

Variabel Obs. Medel. Median Typv. St.av. VAR(x) Kurtosis Skevhet VV Min Max 

Goodwill Å1 74 -0,014 0,000 0,000 0,055 0,003 -0,304 -0,571 0,191 -0,123 0,067 

Goodwill Å2 74 -0,011 0,000 0,000 0,051 0,003 0,064 -1,061 0,167 -0,119 0,048 

 Totalt -0,013 0,000 0,000 0,053 0,003 -0,120 -0,816 0,179 -0,121 0,058 

Obs.: Antal observationer, St.av .: Standardavvikelse,VV: Variationsvidd, VAR(x).: Varransen, St.fel .: 

Standardfel. 

 

Ur tabellen kan utläsas ett medelvärde på -1,4 % för goodwill år ett samt ett medelvärde för 

goodwill år två på -1,1 %. Detta ger ett genomsnittligt medelvärde på cirka -1,3 %, vilket 

motsvarar vad de observerade företagen under perioden efter uppköpen i snitt skrivit ned sina 

goodwillposter med. Denna avskrivning är något större år ett jämfört med år två. Skillnaden 
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kan dock anses högst minimal. Dessutom ligger båda resultaten från år ett och två 

storleksmässigt i linje med tidigare studier om avskrivningar på stockholmsbörsen (Gauffin & 

Nilsson, 2014). På grund av den lilla förändringen inte lämpligt att dra några spekulationer 

angående slutresultatet från den deskriptiva statistiken.  

 

Initialt uppvisades höga nivåer av skevhet och kurtosis men efter att extremvärden som 

uteliggare kapats normaliserades värdena. Resultatet som kan observeras i tabell 2 uppvisar 

efter denna eliminering inte indikationer på några stora felaktigheter som markant kan påverka 

resultatet. Justeringen av uteliggare motiveras med att dessa skulle haft en missvisande effekt 

på statistiken vilket påverkar möjligheterna till vidare analys (Körner & Wahlgren, 2015, s.105) 

Med dessa tillfredsställande värden kommer studien hädanefter undersöka frågeställningen 

baserat på det justerade urvalet.  

4.1.2 Oberoende variabler och kontrollvariabler 

Tabell 3: Beskrivande statistik, oberoende variabler, summering 2011–2016 

Variabel Obs. Medel. Median Typv. St.av. VAR(x) Kurtosis Skevhet VV Min Max 

Oberoende variabler  

AR D1 74 0,02 0,02 -0,02 0,03 0,00 -1,33 0,31 0,08 -0,02 0,07 

AR D2 74 -0,01 0,00 0,03 0,03 0,00 -0,93 -0,49 0,08 -0,06 0,03 

 Totalt 0,01 0,01 0,00 0,03 0,00 -1,13 -0,09 0,08 -0,04 0,05 

Kontrollvariabler  

T.Tillg (Mkr) 74 3080,00 437,70 1254,20 119,99 3765,20 14176716,36 0,05 1,21 119,99 11296,00 

EBITDA Å1 74 0,10 -0,01 -0,39 0,39 0,15 -0,56 0,74 1,26 -0,39 0,87 

EBITDA Å2 74 -0,08 -0,10 0,76 0,40 0,16 0,04 0,48 1,48 -0,72 0,76 

- Obs.: Antal observationer, St.av .: Standardavvikelse,VV: Variationsvidd, VAR(x).: Varransen, St.fel .: 

Standardfel,  

- AR D1, AR D2: Abnormala avkastningen dag 1 och dag 2 

- T. Tillg.: Totala tillgångar initialt; EBITDA: Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och goodwill-

avskrivningar 

 

Tabell 3 presenterar den deskriptiva statistiken för de oberoende variablerna och 

kontrollvariablerna efter uteliggare har borttagits. Tabellen visar på att den abnormala 
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avkastningen på aktien (AR), har i genomsnitt ökat med 2 procent mellan T-1 och T0 (D1) och 

minskat med i genomsnitt 1 procent från från T0 till T+1 (D2). Detta tyder på att en ökad 

aktiekurs innan tillkännagivandet av de framtida planerna för ett uppköp men att denna vid 

annonseringen sedan faller. Utvecklingen överensstämmer med tidigare forskning (Hazelkorn 

et al, 2004) vilket också visar på en initialt negativ aktieutveckling efter tillkännagivande av 

framtida företagsförvärv. Nivån på tillgångar för företag visar på en omfattande spridning, från 

minimum 0,12 miljarder kronor till maximalt 11, 3 miljarder kronor med ett medelvärde på 

3,08 miljarder kronor. För den sista kontrollvariabeln, EBITDA, observeras en ökning med i 

genomsnitt 10% från år 0 till år 1 och en minskning på 8% år 2 efter uppköpet skett. 

 

Oberoende variabler och kontrollvariabler har på samma sätt som de beroende blivit justerade 

och extremvärden genom att dessa har tagits bort. Med detta uppvisar alla tre typer av variabler 

en acceptabel nivå för både kurtosis och skevhet. 

4.2 Korrelationsmatris 

Tabell 4: Parvis korrelationsmatris 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Goodwill Å1 (1) 1.00       

Goodwill Å2 (2) 0,44 1      

AR D1 (3) -0,14 -0,12 1     

AR D2 (4) 0,34 0,85 -0,15 1    

T. Tillg. (5) -0,07 0,10 0,03 0,19 1   

EBITDA Å1 -0,05 0,03 -0,10 -0,01 -0,07 1  

EBITDA Å2 -0,11 -0,18 0,00 -0,10 0,03 -0,25 1 

*** Signifikant på 0,01-nivån, ** Signifikant på 0,05-nivån, * Signifikant på 0,1-nivån 

- Definition av variabler presenteras i tabell 2 och 3 

 

I tabell 4 presenteras en matris med korrelationer för modellens variabler. Utifrån denna 

observeras några signifikanta korrelationer, där den med högst korrelation är mellan abnormal 



 

24 

 

avkastning dag 2 och goodwillavskrivningar år 2 (0,85). Denna korrelation mellan den 

abnormala avkastningen och nedskrivningar indikerar att aktiekursen vid uppköpet starkt 

korrelerar med avskrivningar av goodwill år två. Mellan variabeln med relativa 

goodwillavskrivningar från år två och abnormal avkastning dag två föreligger också en 

korrelation (0,34). Detta är något mindre men fortfarande signifikant. Den positiva 

korrelationen mellan goodwill för båda åren och abnormal avkastning den andra dagen 

indikerar att reaktionen på aktiekursen efter tillkännagivandet av uppköp har en koppling till 

goodwillnedskrivningar båda efterföljande år. Detta samband identifieras ej med avkastningen 

från dagen innan då uppköpet inte hade påverkat aktiepriset. 

 

Dessutom observeras även en viss korrelation mellan goodwill år ett och goodwill år två (0,44). 

Kopplingen indikerar att en hög goodwillavskrivning ena året också innebär en hög 

goodwillavskrivning det efterföljande året.  

4.3 Abnormal avkastning 

Nedan presenteras den genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) för studiens urval samt 

hur de värden som uppvisats kan förklaras av varandra. 

  

Tabell 5: Genomsnittlig abnormal avkastning samt t-test för genomsnittlig avvikelseavkastning. 

 -1 0 1 

AAR 2.050% 4.637% 2.680% 

T-värde 0.93 3.15*** 1.39 

*** Signifikant på 0,01-nivån, ** Signifikant på 0,05-nivån, * Signifikant på 0,1-nivån 

 

Tabell 5 illustrerar att en positiv AAR på 4,6 % för dagen vid annonseringen av förvärvet 

jämförelsevis ligger den abnormala genomsnittliga avkastningen på cirka 2% dagen innan och 

dagen efter annonseringen. Ökningen på cirka 4,5% är starkt signifikant jämnfördelad med den 

normala avkastningen och index med en signifikansnivå på̊ 0,01 %. Detta innebär att studien 

har en signifikant förändring vid uppköpsannonseringen. Även om fokus för denna studie är 

uppköp och inte aktiepris är det centralt att påvisa att en förändring skett för vidare analys. 

Utöver att detta visar på att marknaden svarar på händelser enligt den effektiva 
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marknadshypotesen bekräftar även detta att uppköpen lett till en signifikant förändring av 

företagets aktiepris och att denna reaktion är kortsiktig. För att analysera om förändringen i 

aktiepris påverkar goodwillavskrivningar är det vitalt att bekräfta att en förändring av 

aktiepriset skett.  

4.4 Hypotesprövning 

4.4.1 Hypotes 1 & 2, Goodwill och Aktiepris  

Hypotes 1: Det råder ett samband mellan Stockholmsbörsens reaktion på tillkännagivandet av 

ett uppköp och nedskrivningen av goodwill ett år efter uppköpet. 

 

Tabell 6: Resultat av regressionsanalys för Hypotes 1 

 𝛽 

Goodwill Å1 0.00 

 (0.01) 

AR D2 0,73 

 (0.22) 

T. Tillg. 0.00 

 (0.00) 

EBITDA Å1 -0.01 

 (0.02) 

Observationer 74 

Justerat R2 0,10 

F-värde 3,74*** 

VIF-värde 1.11 

*** Signifikant på 0,01-nivån, ** Signifikant på 0,05-nivån, * Signifikant på 0,1-nivån 

Standardfel redovisas inom parentes, definition av variabler presenteras i tabell 2 och 3 
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För att testa studiens första hypotes analyseras sambandet mellan den beroende variabeln, 

goodwillnedskrivningar, samt den oberoende variabeln, förändringar på Stockholmsbörsen, ett 

år efter tillkännagivandet av ett framtida uppköp. Den första observationen är att det justerade 

R-kvadrat värdet uppgår till 0,10 vilket innebär att goodwillnedskrivningar kan förklaras till ca 

10 procent av den oberoende variabeln. Modellen har en signifikansnivå på 0,01 och bedöms 

således vara starkt signifikant. Eftersom studien har kunnat observera en signifikans i detta 

samband bedöms resultatmanipulation förekomma. Detta stöds av tidigare studier (Clark & 

Jordan, 2004) vilka finner att företagsledare kan tillämpa big bath-metoden för att dra ner värdet 

på tillgångar under ett förlustår för att resultatet de följande åren ska verka mer gynnsamma. 

 

Hypotes 2: Det råder ett samband mellan Stockholmsbörsens reaktion på tillkännagivandet av 

ett uppköp och nedskrivningen av goodwill två år efter uppköpet. 
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Tabell 7: Resultat av regressionsanalys för Hypotes 2 

 𝛽 

Goodwill Å2 -0.04 

 (0.00) 

AR D2 1,57 

 (0.12) 

T. Tillg. 0.00 

 (0.00) 

EBITDA Å1 -0.01 

 (0.01) 

Observationer 74 

Justerat R2 0,72 

F-värde 62,05*** 

VIF-värde 3,51 

*** Signifikant på 0,01-nivån, ** Signifikant på 0,05-nivån, * Signifikant på 0,1-nivån 

Standardfel redovisas inom parentes, definition av variabler presenteras i tabell 2 och 3 

 

För att testa studiens andra hypotes analyseras sambandet mellan den beroende variabeln, 

goodwillnedskrivningar, år två mot den oberoende variabeln, förändringar på 

Stockholmsbörsen, efter tillkännagivandet av ett uppköp. Modellens justerade R-kvadratvärde 

uppgår till 0,72, vilket innebär att goodwillnedskrivningar förklaras till ca 72 procent av den 

oberoende variabeln. Modellen är signifikant på 0,01-nivån med ett F-värde på 62,05. Eftersom 

denna regression har en hög signifikansnivå tyder det på ett samband mellan aktiemarknadens 

abnormala reaktion och nedskrivningar av goodwill. Detta kan jämföras med tidigare forskning 

(Clark & Jordan, 2004) som finner bevis för att företag tillämpar resultatmanipulering vid 

förluster genom att öka nedskrivningen av tillgångar, i detta fall goodwill, under dessa 

tidsperioder för att ge intrycket av en större förlust. Då det i denna studie föreligger samband 
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mellan den abnormala reaktionen på stockholmsbörsen och goodwillnedskrivningar antas detta 

indikera att resultatmanipulering förekommer. 

4.4.2 Hypotes 3, Goodwill år 1 och år 2 

Tabell 8: Resultat av regressionsanalys för Hypotes 3 

 𝛽 

Goodwill Å1 -0.04 

 (0.00) 

Goodwill Å2 0,48 

 (0.12) 

T. Tillg. 0.00 

 (0.00) 

EBITDA Å1 -0.01 

 (0.02) 

EBITDA Å2 -0.01 

 (0.02) 

Observationer 74 

Justerat R2 0,17 

F-värde 4,75*** 

VIF-värde 1,21 

*** Signifikant på 0,01-nivån, ** Signifikant på 0,05-nivån, * Signifikant på 0,1-nivån 

Standardfel redovisas inom parentes, definition av variabler presenteras i tabell 2 och 3 

 

Gällande studiens tredje hypotes där relationen mellan de två avskrivningarna analyserades 

visade de initialt en svag korrelation i matrisen. Detta stöds även av med regressionsanalysen 

som fann en signifikans mellan variablerna. Detta innebär att goodwillnedskrivningar år 1 kan 

ha en påverkan på goodwillnedskrivningar år 2. Eftersom korrelationsmatrisen fann en positiv 
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korrelation mellan de två åren kan detta innebära att om det sker goodwillnedskrivning år 1 

finns det en högre sannolikhet att det också kommer genomföras en goodwillnedskrivning år 2. 

4.5 Resultatsammanfattning  

För att sammanfatta den presenterade empirin och de besvarade hypoteserna, presenteras här 

samtliga hypoteser och ifall en korrelation mellan dem blivit observerad eller ej. Både den första 

och andra hypotesen var signifikanta i regressionsanalysen och kunde därmed accepteras vilket 

indikerar att sannolikheten att en goodwillnedskrivning genomförs efter uppköpet ökar efter en 

reaktion på marknaden. Den tredje hypotesen uppvisade också en signifikans i sambandet 

mellan goodwillnedskrivningar år ett och år två, och kunde således accepteras. Eftersom även 

den tredje hypotesen accepteras visade detta på att goodwillnedskrivningar år ett hade en 

påverkan på goodwillnedskrivningar år två.  

5. Slutsats 
I följande kapitel presenteras en samanfatting av studien. Inledningsvis ges en kort redogörelse 

för studiens resultat och hur den förhåller sig till tidigare studier. Därefter presenteras 

eventuella begränsningar till studien och slutgiltigen ges förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Diskussion och slutsats 

Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger ett samband mellan 

marknadsreaktionen på Stockholmsbörsen efter ett tillkännagivande av uppköp och företagets 

goodwillavskrivningar de nästkommande två åren. 

 

Studiens hypotesprövningar har funnit signifikans för samtliga hypoteser. Detta innebär bland 

annat att studien funnit stöd för att reaktionen på aktiemarknaden till viss del kan påverka 

goodwillnedskrivningar år ett och år två. Detta resultat stöds av tidigare studier inom 

resultatmanipulation som säger att företagsledningen kan bli påverkad av omgivningen och 

utifrån detta utnyttja nedskrivning av goodwill som en metod att manipulera det framtida 

resultatet (Pajunen & Saastamoinen, 2013). Detta tar sin form även i teorin kring Big bath som 

säger att företagsledare vid ett förlustår kan utnyttja vissa poster, i detta fallet 

goodwillnedskrivningar, för att ge ett ännu sämre resultat det året i syfte att nästföljande år ska 

se mer lönsamt ut (Clark & Jones, 2004). Båda dessa teorier stödjer resultatet i hypotes 1, vilket 
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berör goodwillnedskrivningar år ett. Det som talar emot detta är att även hypotes 2 har 

accepterats, vilket innebär att studien funnit en signifikans mellan aktiemarknadens reaktion 

och goodwillnedskrivningar även för år två. Enligt teorin kring big bath borde företag endast 

genomföra nedskrivningar ett år, och enligt den effektiva marknadsteorin bör denna 

nedskrivning ske det första året. Att även år två visade tecken på att utsättas för 

resultatmanipulation är därför ett intressant då det går emot dessa teorier.  

 

En anledning till dessa konsekutiva nedskrivningar kan vara att företaget inte får de önskade 

resultaten efter den första nedskrivningen och därmed är tvungna att göra en ytterligare 

nedskrivning det följande året. En annan förklaring skulle vara att dessa nedskrivningar som 

företagen genomför kan vara till följd av legitima värdeminskningar och inte vara en fråga om 

resultatmanipulering. Exempelvis om företagen genomgått ett flertal år av dåliga resultat och 

ingen nedskrivning genomförts (Clark et al, 2007). Det som kan motivera studiens resultat kring 

att förluster inte är den drivande faktorn, är att kostnaden för att genomföra ett uppköp. Något 

som inte tycks vara lämpligt i svåra ekonomiska tider. Därav görs antagandet att någon form 

av resultatmanipulation tros vara närvarande kring besluten om nedskrivningarna de följande 

två åren efter uppköpet.   

 

För hypotes 3, om goodwillnedskrivning år ett kan påverka goodwillnedskrivning år två, har 

studien funnit signifikans för detta samband. Detta innebär att goodwillnedskrivningar år ett till 

viss del kan ha en effekt på goodwillnedskrivningar för år två. Resultatet ter sig inte så 

förvånande då studien funnit signifikant samband mellan aktiemarknaden och 

goodwillnedskrivningar både år ett och två.   

5.2 Studiens begränsningar 

I all forskning, även vår studie, finns det nyckelbegrepp som författare behöver ställa sig kring 

undersökningen. Ett av dessa centrala begrepp är validitet. Validitet definieras som frånvaro av 

systematiska fel och säkerställandet att det som mäts inte påvisar något annat än det studien 

avser att mäta (Esaiasson et al., 2012). Studien syftar till att undersöka om det finns en abnormal 

avkastning i samband med förvärv och hur goodwill skrivs av efterföljande två år. Genom att 

använda abnormal avkastning får studien validitet och kan urskilja föreningen från förvärvet 

och inte enbart en eventuell förändring på aktiemarknaden i allmänhet under uppköpet 
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(Brigham & Daves, 2007). I och med detta har studien i vår mening en validitet i att den mäter 

det som avses mätas. 

 

Studien testar detta mot variabler som har stöd i tidigare forskning. Så att dessa från 

avkastningen inte ger missvisande fel. Även den metoden eventstudie som undersökningen 

baseras på är väl grundad i tidigare forskning med de modeller som finns för att mäta marknaden 

från McKinley. Den marknadsmodell som där presenteras bidrar också till bättre validitet. 

McKinley (1997) anser själv tillsammans med andra författare (Brown & Warner, 1985) att 

denna metod är mer tillförlitlig när det kommer till att mäta den normala, och därmed den 

abnormala avkastningen mot andra metoder. 

 

Det andra centrala begreppet alla undersökningar ska bygga på är reliabilitet. Med hög 

reliabilitet och noggranna mätningar minskas de slumpmässiga felen. De ska vara så pass 

problem att studien ska kunna upprepas med samma slutsatser av andra forskare (Körner & 

Wahlgren, 2012) Den studie vi genomfört bygger på information hämtad ur omfattade databaser 

som Eikon och Business Retriever. På så sätt blir den till viss del automatiskt kvalitetssäkrad 

för reliabiliteten, vid användandet av de kriterier för urval som vi gjort ska samma observationer 

genereras. Det finns fortfarande vissa problem, både med bristerna i kunskaper hos företagen 

som rapporterar goodwill vilka kan leda till felaktigheter. Även om databaserna är ej en garanti 

för att de publicerade siffrorna är korrekta. Vid eventuella felaktigheter har vi därför varit 

restriktiva och eliminerat dessa observationer för att upprätthålla reliabiliteten. I största möjliga 

grad har bearbetningen och insamlingen av data har skett automatiskt, givet databasernas 

variabler och företagskoder för att minska eventuella fel på grund av den mänskliga faktorn. 

 

Vår största kritik mot resultatet är inte reliabiliteten eller validiteten från undersökningen utan 

dess omfattning. Initialt behövdes en rad observationer exkluderas så att effekterna av uppköp 

kunde renodlas från andra. Ytterligare bortfall skedde sedan på grund av att det saknas siffror 

för goodwill eller aktieutveckling. Slutgiltigen var även extremvärden tvungna att skäras bort. 

En större signifikans i studien är självklart önskvärd. Signifikansen är något som påverkas av 

urvalets storlek. Genom det lilla slutliga urvalet blir studiens möjligheter till högre signifikanta 

nivåer delvis begränsade (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s. 450). Även om ett stort bortfall 

kan vara problematiskt för studiers reliabilitet (Körner & Wahlgren, 2012, 22–24) är det i vår 

mening centralt att ta bort sådan information som denna vilket skulle skada resultatet och bli 
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missvisande. Med detta anser vi sammanfattningsvis att studiens reliabilitet och validitet är av 

hög kvalitet. 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har flertalet begränsningar vilka öppnar upp för vidare forskning. Dels är det som 

tidigare nämnt urvalet och dess storlek som gör resultaten svåra att bekräfta. Ett förslag är därför 

att öppna upp studien för, förslagsvis de nordiska länderna där alla i regel jobbar med samma 

regelverk och även kan antas präglas av samma företagskultur. Även om skillnader finns 

hypnotiserar vi att dessa ej är markanta nog att påverka resultatet på samma sätt som jämförelser 

mellan USA och EU-länder samt analyser av Europa som en enhet och individuella länder.  

 

En annan komponent som inte varit i fokus för i denna studie är om och i så fall hur den 

uppköpta parten påverkar utvecklingen av goodwillavskrivningarna. Forskningen säger att det 

finns skillnader i reaktionerna på uppköp i aktiepriset beroende på vilka kvaliteter det uppköpta 

företaget påvisar. Detta är således en intressant aspekt att ta in i modellen och se om 

förklaringsgraden ökar. 

 

Slutligen kan det också lyftas att formen av metod, speciellt i relation till resultatmanipulering 

har begränsningar. En kvalitativ metod kan på ett helt annat sätt gå på djupet kring motiven 

bakom uppköpen och resultatmanipulationens avsikt. Avsikter är något teorin lyfter är viktiga 

faktorer. Vår kvantitativa studie mäter istället enbart sambandet och om en sådan finns inte dess 

grunder.  Förslagsvis kan intervjuer med ansvariga för uppköp och ekonomichefer ge en inblick 

i detta. Specifikt intressant är att fråga om stora uppköp på stora svenska företag kan lyftas i en 

egen studie. Ett sådant bidrag skulle möjligen ge ökad förståelsen i frågan; Varför väljer 

företagen att manipulera goodwillavskrivningarna? Detta är något som en kvantitativ studie 

som vår enbart kan spekulera i. 
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Appendix 

Appendix 1 

Inkluderade Observationer 

Företagsnamn År 

BE Group AB (publ) 2011 

Bong AB 2011 

CareDx International AB 2011 

DGC One AB 2011 

Drillcon Aktiebolag 2011 

Elos Medtech AB 2011 

Eniro AB 2011 

ENLABS AB 2011 

ExeoTech Invest AB (publ) 2011 

GHP Specialty Care AB (publ) 2011 

Guideline Geo AB (publ) 2011 

House of Friends AB (publ) 2011 

Intrum AB 2011 

Invuo Technologies AB 2011 

Jeeves Information Systems AB 2011 

JM AB 2011 

Lindab International AB 2011 

NCC Aktiebolag 2011 

Peab AB 2011 
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Proact IT Group AB 2011 

Softronic Aktiebolag 2011 

SSAB AB 2011 

Tele2 AB 2011 

Wise Group AB 2011 

Wonderful Times Group AB 2011 

Bergman & Beving Aktiebolag 2012 

Bilia AB 2012 

BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) 2012 

Cherry AB 2012 

Confidence International Aktiebolag 2012 

CYBERCOM GROUP AB 2012 

Götenehus Group AB 2012 

Image Systems AB 2012 

Kinnevik AB 2012 

Mabi Mobility AB 2012 

Medivir Aktiebolag 2012 

Mekonomen Aktiebolag 2012 

Midway Holding Aktiebolag 2012 

Nederman Holding Aktiebolag 2012 

Opus Group AB (publ) 2012 

Randstad Sweden Group AB 2012 

Saxlund Group AB 2012 
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SECTRA Aktiebolag 2012 

Semcon Aktiebolag 2012 

Speqta AB (publ) 2012 

Starbreeze AB 2012 

VBG GROUP AB (publ) 2012 

XANO Industri AB 2012 

Skanska AB 2013 

Aktiebolaget Electrolux 2013 

Investor Aktiebolag 2013 

New Wave Group AB 2013 

Qliro Group AB (publ) 2013 

DistIT AB 2013 

A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget 

(publ) 
2013 

Prevas Aktiebolag 2013 

Björn Borg AB 2013 

NGS Group Aktiebolag 2013 

Moberg Pharma AB (publ) 2013 

HomeMaid AB (publ) 2013 

ICTA AB (publ) 2013 

HMS Networks AB 2013 

NCC Aktiebolag 2014 

Axfood Aktiebolag 2014 

Alfa Laval AB 2014 
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Klövern AB 2014 

Acando AB 2014 

Electra Gruppen AB (publ) 2014 

Zinzino AB 2014 

Arcam Aktiebolag (publ) 2014 

FormPipe Software AB 2014 

Hifab Group AB 2014 

Eurocon Consulting AB (publ) 2014 

Binero Group AB (publ) 2014 

JLT Mobile Computers AB (publ) 2014 

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) 2014 

ProstaLund AB 2014 

AHA World AB 2015 

Aktiebolaget SKF 2015 

Ambia Trading Group AB (publ) 2015 

Bahnhof AB (publ) 2015 

Concentric AB 2015 

Confidence International Aktiebolag 2015 

DORO AB 2015 

Elekta AB (publ) 2015 

Exalt AB (publ) 2015 

Gunnebo Aktiebolag 2015 

ICA Gruppen Aktiebolag 2015 
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Investmentaktiebolaget Latour 2015 

Lindab International AB 2015 

Nederman Holding Aktiebolag 2015 

Net Insight AB 2015 

Nobia AB 2015 

Rejlers AB (publ) 2015 

Scandi Standard AB (publ) 2015 

Sensys Gatso Group AB 2015 

Senzime AB (publ.) 2015 

Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 2015 

AAK AB (publ) 2016 

Arbona AB (publ) 2016 

Bactiguard Holding AB 2016 

Byggmax Group AB 2016 

Clemondo Group AB (publ) 2016 

Duni AB 2016 

Eltel AB 2016 

Enzymatica AB (publ) 2016 

Everysport Media Group AB 2016 

GHP Specialty Care AB (publ) 2016 

Gränges AB 2016 

Hancap AB (publ) 2016 

Inission AB 2016 
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ITAB Shop Concept AB 2016 

Moberg Pharma AB (publ) 2016 

MQ Holding AB 2016 

Nolato Aktiebolag 2016 

Online Brands Nordic AB 2016 

OrganoClick AB 2016 

Prevas Aktiebolag 2016 

Ratos AB 2016 

SAAB Aktiebolag 2016 

Saxlund Group AB 2016 

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 2016 

SECTRA Aktiebolag 2016 

SSAB AB 2016 

Trelleborg Aktiebolag 2016 

VBG GROUP AB (publ) 2016 

Vindico Group AB (publ) 2016 

Vitrolife AB 2016 

XANO Industri AB 2016 

Xvivo Perfusion Aktiebolag 2016 

 

 


