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Abstract 

We investigate if the size of goodwill compared to total assets has any effect on the 

shareholders return on companies listed on the Swedish Stock market. We put up two 

different hypotheses with a foundation from previous research and later dismiss one of 

them. Our evidence does not show any indicators that the size of goodwill have an 

effect on the shareholders return, which brings us to believe that there, from a share 

holders point of view, isn’t any need for concern regarding the standards about 

accounting for goodwill as stated by IFRS.  
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Sammanfattning	  

2005 lagstadgades det att börsnoterade företag inom EU behöver tillämpa IFRS i sin 

koncernredovisning. En av de punkter som berördes var hur man får värdera goodwill, 

detta är även en av de mer omdebatterade punkterna. Frågor har ställts om det har ökat 

eller sänkt både relevans och tillförlitlighet. Detta för oss till att fråga: Hur påverkar 

goodwillpostens storlek ett företags förmåga att ge avkastning till aktieägarna? Studien 

använder sig av data från företag noterade på Stockholmsbörsen och utför en multipel 

linjär regression utifrån två experimentella parametrar, valda med bakgrund i 

problemfrågeställningen. Vi finner inget samband mellan storleken på goodwillposten och 

ett företags avkastning. Detta leder oss till slutsatsen att goodwill har liten påverkan på 

förmågan att ge avkastning till aktieägarna. 

 

Nyckelord: Goodwill, Accounting, Fair value accounting, Stock performance, IFRS, 
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1.	  Inledning	  

Allt fler företag i världen går mot att erbjuda tjänster istället för produkter, vilket leder till 

att traditionella sätt att värdera företag utifrån balansräkningen blir allt svårare. Detta då de 

immateriella tillgångarna har blivit en allt viktigare del för företagen. Trots detta så är det 

dock en omtvistad del av balansräkningen, vilket har lett till att man är konservativ vid 

värderingen av immateriella tillgångar och den största delen är ofta goodwill. Goodwill 

uppstår när ett företag köper ett annat för mer än det bokförda värdet. Skillnaden där 

emellan tas upp som goodwill i den konsoliderade balansräkningen. Historiskt har man 

haft olika synsätt på redovisningen av goodwill, från att först ta det som en direkt kostnad 

till att senare göra regelbundna avskrivningar på goodwillposten (Ding, Richard & 

Stolowy 2008).  

 

2005 infördes nya krav för samtliga börsnoterade företag inom EU att följa International 

Accounting Standards Boards (IASB) standarder, detta medförde ett nytt skifte och 

förändrade regler vid redovisning och rapportering av goodwill (Ding et al 2008). 

Goodwill har tidigare redovisats som en tillgång som har skrivits av med tiden, medan de 

nya reglerna medförde att man även fick möjligheten att värdera goodwill enligt Fair 

Value Accounting (FVA) principen. Detta skifte innebar att goodwillposten inte längre 

hade ett ändligt liv utan teoretiskt kan existera i evighet. Kritiker hävdar även att de nya 

reglerna ger företagsledningen ett utökat svängutrymme att påverka värderingen och att 

undvika nedskrivningar (Carlin & Finch 2009). 

 

En av de punkter som debatterats flitigaste vid regeländringen är huruvida de nya reglerna, 

rörande goodwill har haft en positiv påverkan på relevansen samt tillförlitligheten i 

redovisningen. Argumenten för de nya reglerna har inneburit en förbättring, kretsar ofta 

kring att tidigare redovisningsregler har ett historiskt perspektiv och inte visar vad 

företagsledningen tror om framtiden. Vanliga argument emot FVA är att det lämnar 

utrymme för subjektiva bedömningar och opportunism (Barlev & Haddad 2003; Laux & 

Leuz 2009). Om man värderar goodwill enligt FVA, och det sker korrekt, ska storleken av 

goodwill spegla den framtida avkastningen från samma post. Således bör två företag, 

ceteris paribus, där det ena har en stor goodwillpost och det andra en mindre goodwillpost 
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prestera likvärdiga resultat. Ifall så är fallet bör företag med stora goodwillposter vara lika 

aktieägarvänliga som företag med mindre goodwillposter. De nya reglerna har dock, som 

nämnt tidigare, fått utstå mycket kritik för att inte vara tillförlitliga och lämna för stort 

svängutrymme åt företagsledningen. Således kan man ifrågasätta ifall detta svängutrymme 

kommer på aktieägarnas bekostnad. Då en felaktigt värderad goodwillpost skickar 

felaktiga signaler gällande framtida kassaflöden till aktieägarna. För att undersöka ifall 

detta stämmer, ställer vi oss frågan: ”Hur påverkar goodwillpostens storlek ett företags 

förmåga att ge avkastning till aktieägarna?” 

 

1.1 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur goodwillposten påverkar ett företags förmåga att prestera 

avkastning till aktieägarna. Ämnet är intressant då finans- och kapitalmarknaden har fått en 

allt större och viktigare ekonomisk roll ur ett samhällsperspektiv, och en felaktig värdering 

av tillgångarna kan få dramatiska konsekvenser. Något som sågs vid den senaste 

finanskrisen 2008. Vårt resultat av studien kan påverka hur analytiker och investerare 

agerar och beaktar goodwillposten.  

 

1.2 Avgränsningar 

Det bör det tas i beaktning att vi endast studerar en parameter på aktier noterade på den 

svenska marknaden. Det innebär det att det är möjligt att vårt resultat inte är relevant för 

andra marknader och att andra parametrar kan ha påverkan på vårt resultat. Då 

nedskrivning av goodwill avspeglas i storleken på goodwillposten kommer det indirekt att 

behandlas i studien, dock behandlas det inte specifikt då det finns utförliga studier på 

området och således ser vi inte att vi kan tillföra något nytt till forskningen på det området. 

Vi kommer även att begränsa oss till perioden mellan 2006 och 2011 då vi undersöker 

goodwillposten under förutsättningarna att den ska avspegla framtida kassaflöden, vilket 

gjordes möjligt då EU 2005 införde krav på att följa standarderna satta av IASB, som 

innebär möjligheten att använda sig av FVA. Slutligen har vi valt att exkludera 

aktieutdelningar i uppsatsen då det finns flera svårigheter förknippade med utdelningarna, 

så som värdering när utdelningarna har varit i form av aktier i dotterbolag. 
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1.2 Disposition 

Fortsättningen av uppsatsen är upplagd enligt följande. Kapitel 2 går igenom den viktigaste 

informationen om värdering av goodwill samt presenterar den teoretiska bakgrunden med 

tidigare forskning och hypotesutformning. Kapitel 3 redogör för studiens urval och metod 

samt definition av en del begrepp som kommer att användas i studien. Kapitel 4 visar vår 

hypotesutformning. Kapitel 5 redovisar vilken metod vi har använt oss av samt vilka 

konsekvenser det har på studien. Kapitel 6 går igenom studiens data samt resultaten av de 

regressioner som genomförs. Kapitel 7 presenterar vår analys av det empiriska resultatet 

utifrån den tidigare presenterade forskningen. Kapitel 8 sammanfattar vår slutsats samt ger 

förslag på framtida forskning. 
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2.	  Redovisning	  av	  goodwill 

IASB är ett privat organ som verkar för att harmonisera redovisningsstandarderna världen 

över. 2005 tvingades samtliga börsnoterade företag inom EU att applicera IFRS standarder, 

även benämna som IAS (EU 2012). Det innebar en del förändrade regler kring redovisning 

och rapportering för många företag. Goodwill är en immateriell tillgång som uppkommer 

vid företagsförvärv och således inte kan härledas till något enskilt objekt eller ting. Posten 

goodwill uppstår när köpeskillingen är större än tillgångarna minus skulderna i det 

uppköpta bolaget. Tidigare har goodwill behandlats som en tillgång som, liksom många 

andra tillgångar, har skrivits av med tiden. Det är vad man kallar Historical Cost 

Accounting (HCA). De nya reglerna medförde att man även har möjligheten att värdera 

goodwillposten till verkligt värde enligt FVA, där goodwill värderas baserat på en 

nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden alternativt marknadsvärdering. Enligt IAS 36 

måste företag årligen testa sina goodwillposter för nedskrivningar, det vill säga om det 

bokförda värdet överstiger det verkliga värdet så ska man skriva ned tillgången till det 

verkliga värdet. Man kan dock endast värdera upp posten till det ursprungliga värdet som 

uppstod vid förvärvet. Anledningar till att göra en nedskrivning kan till exempel vara 

förändrade marknadsvillkor, så som marknadsräntor, avkastningskrav eller 

lagförändringar. Syftet med de nya reglerna är att öka rapporternas tillförlitlighet och 

relevans (IFRS 2012). 

 

IFRS har blivit standard i flertalet länder även utanför EU, som till exempel Kanada och 

Australien. Viktigt att beakta är att regelverken appliceras på olika sätt i olika länder, så 

även om de överensstämmer i stora drag kan det finnas mindre skillnader. Det är dock 

något vi inte tror kommer påverka vårt resultat då vi undersöker ett land. Att IFRS är så 

pass utspritt gör också att influenserna från andra regelverk är tydliga, framförallt från 

USA och deras motsvarighet US GAAP som bestäms av den Amerikanska motsvarigheten 

till IASB, Financial Accounting Standards Board (FASB). Jämför man exempelvis 

hanteringen av goodwill så sätter även FASB krav på årliga test för nedskrivningar istället 

för avskrivning av goodwill (Ding et al. 2008). Enligt Ding et al. (2008) så delar även USA 

och EU samma synsätt på redovisning av goodwill sedan 2005 i och med införandet av 

IFRS i EU.  
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Ett av de större avvägandena som görs inom redovisning är mellan relevans (eng. 

relevance) och tillförlitlighet (eng. reliability). Under dessa begrepp finns ett antal faktorer, 

exempelvis innebär begreppet tillförlitlighet både att materialet ej ska vara vinklat samt 

vara av fullständig karaktär (Barlev & Haddad 2003). Det är det avvägandet, mellan 

relevans och tillförlitlighet, som har debatterats flitigt gällande de nya standarderna om hur 

man redovisar goodwill. Exempelvis blir värderingen från HCA tillförlitlig i den mån att 

siffran går att verifiera, men den behöver nödvändigtvis inte avspegla en marknadsmässig 

värdering, vilket gör att det inte nödvändigtvis är fullständig information som presenteras 

på grund av avsaknaden av marknadens värdering. Vidare hävdas det att HCA inte är 

relevant då den sätter fokus på historien snarare än framtiden, då man ser till 

anförskaffningsvärdet istället för nuvärdet (Barlev & Haddad 2003).    

 



 11 

3.	  Tidigare	  forskning	  

Jarva (2009) studerar om företagsledningar agerar på ett opportunistiskt sätt genom att 

skjuta upp goodwillnedskrivningar. Han undersöker företag listade på de tre största 

börserna i New York där han jämför goodwill, det vill säga indirekt förväntade framtida 

kassaflöden, med senare realiserade kassaflöden. Studien finner ett tydligt samband mellan 

goodwill och realiserade kassaflöden de kommande 1-2 åren efter att en nedskrivning har 

skett. Vilket tyder på att goodwillposten har en stor förmåga att förutse kassaflöden på 

kortare sikt, 1-2 år. Vidare finner han dock att företagsledningarna har en tendens att lagga 

nedskrivningarna 1-2 år efter att den ekonomiska förlusten egentligen har skett. Det 

presenteras dock inte tillräckliga bevis på att detta agerande beror på opportunism. Dock 

visas det att olika ekonomiska incitament kan påverka företagsledningens tendens att 

genomföra nedskrivningar och påverka relevansen mellan goodwill och realiserade 

framtida kassaflöden, något som ger indikationer på opportunistiskt beteende.  

 

Även Carlin & Finch (2009) belyser hur företagsledningar har möjlighet att påverka 

goodwillposten. De studerade diskonteringsräntorna som börsnoterade företag i Australien 

använder för att beräkna goodwill. Diskonteringsräntan är en av de viktigaste faktorerna 

när man ska använda sig av en diskonteringsmodell för att beräkna värdet på förväntade 

framtida kassaflöden, således blir det också en viktig faktor i värderingen av goodwill. 

Carlin & Finch (2009) går till och med så långt att de påstår att man kan ifrågasätta syftet 

och värdet av att testa för goodwillnedskrivningar ifall testet sker baserat på fel 

diskonteringsränta. I sin studie hävdar författarna att de har bevisat just detta, att företagen 

agerar opportunistiskt genom att använda sig av en lägre diskonteringsränta. De säger sig 

visa det genom att jämföra företagens diskonteringsräntor med en av författarna teoretiskt 

uträknad diskonteringsränta.  Slutligen hävdar de att ifall partiskhet existerar vid valet av 

diskonteringsränta, som för att exempelvis undvika nedskrivning, så påverkar detta 

flertalet fundamentala frågor, så som kvaliteten på resultatet och värderingen av goodwill. 

De uppger även att det finns anledning för regelskapare, revisorer och övriga intressenter 

att vara oroliga och benämner goodwill som ”Det svarta fåret av balansräkningen” 

(Carlin & Finch 2009 p.326). Carlin & Finch (2009) har dock fått en del kritik för att de 

drar för långtgående slutsatser då de inte har bevis på att det sker på grund av opportunism 
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utan det kan bero på just det som de själva nämner, förändrade marknadsvillkor (Gallery 

2009).  

 

Jensen & Meckling (1976) utvecklade agentteorin genom att kombinera olika teoretiska 

ansatser av äganderättigheter, agentrelationer och nationalekonomi. Agenteorin har en 

utgångspunkt i ägarskap och ifrån kontroll, där ett kontrakt mellan ägaren som är 

principalen och den anställde som är agenten upprättas. En agentrelation uppstår när 

ägaren ger befogenheter till sina anställda att fatta egna beslut i företagets namn. Enligt 

Jensen & Meckling (1976) är agentteorins mål att lösa de problem som uppstår som är 

associerade med agentrelationer. Jensen & Meckling (1976) menar att, traditionell 

agentteori, där både principalen och agenten är nyttomaximerare, kan leda till en konflikt 

mellan agenten och principalen om deras intressen är olika, vilket gör att principalens mål 

inte uppfylls eller vice versa. Man kan argumentera för att agentteorin stämmer överens 

med så väl Jarvas (2009) indikationer på att företagsledningar agerar opportunistiskt samt 

Carlin & Finchs (2009) påstående om det samma. Där företagsledningen manipulerar 

goodwillposten för att gynna sina egna intressen framför de övriga intressenterna.  

 

Lapointe-Antunes, Cormier & Magnan (2009) har studerat värderelevansen (eng. value 

relevance) av goodwill efter införandet av SFAS 142, en regelförändring som innebär att 

företag i USA och Kanada måste testa goodwill för nedskrivningar årligen istället för att 

som tidigare göra regelbundna avskrivningar, motsvarande IAS 36. Författarna har studerat 

394 företag noterade på Toronto börsen (TSX). Författarna använde sig av 

marknadsvärdering, bokfört värde samt företagets resultat för att analysera hur marknaden 

reagerar på en nedskrivning av goodwill. Författarna visar att aktiemarknaden reagerar 

negativt på en nedskrivning av goodwill vilket leder dem till slutsatsen att aktieägarna ser 

redovisningen av goodwill både som relevant och tillförlitlig. Vid jämförelse med tidigare 

studier finner de dessutom att de nya reglerna är mer tillförlitliga och relevanta sedan 

införandet av SFAS 142 (Lapointe-Antunes et al. 2009). Författarnas slutsats att 

marknaden värderar goodwill som trovärdig och relevant kan dock anses var långt dragen. 

Detta då marknaden påverkas av flertalet faktorer och det är inte ovanligt att mer 

information ges vid nedskrivningen av goodwill, som skulle kunna göra att marknaden 

reagerar negativt.  
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Lee (2011) har studerat effekterna som införandet av SFAS 142 får på goodwills möjlighet 

att förutse framtida kassaflöden och hans resultat stärker argumenten nämnda av Lapointe-

Antunes et al. (2009). Enligt Lee (2011) infördes SFAS 142 för att öka transparensen samt 

tillförlitligheten på goodwillposten, motsvarande argument som har hörts gällande IASBs 

införande av IAS 36. Lee (2011) har studerat 4 825 företag och jämfört deras rapporter 

från så väl innan som efter införande av SFAS 142. Genom statistiskanalys finner han att 

goodwills förmåga att förutse framtida kassaflöden har ökat efter införandet av SFAS 142. 

Vidare hävdar han att företagen i hans studie inte utnyttjar de ökade möjligheterna att 

påverka goodwillposten på ett opportunistiskt sätt, åtminstone inte i sådan utsträckning att 

det påverkar resultatet av hans studie. Således går hans resultat emot Carlin & Finchs 

(2009) argument om att företagsledningar agerar opportunistiskt, åtminstone i en större 

utsträckning.  

	  

Barlev & Haddad (2003) argumenterar för att det finns en internationell trend att redovisa 

enligt FVA istället för HCA. De hävdar att FVA skapar ett ökat fokus på framtiden och 

aktieägarna. De argumenterar också för att HCA förstärker problemen som lyfts fram av 

agentteorin, till exempel kan en företagsledning sälja tillgångar för att de är upptagna till 

ett lågt värde i balansräkningen endast för att visa värdet för aktieägarna, även om det är 

missgynnsamt för företaget att sälja. FVA kunde istället möjliggjort för en uppvärdering. 

Fokus hamnar nu på eget kapital och målet blir att vakta företagets tillgångar samt 

rapportera resultatet av ledningens arbete till aktieägarna. På så sätt skapar det en 

mentalitet hos företagsledningen om att vara effektiva och lönsamma (Barlev & Haddad 

2003).  

 

Ding et al. (2008) presenterar ett historiskt perspektiv angående goodwill, genom att 

använda sig utav material från år 1880 anser författarna kunna urskilja en förändring fram 

tills idag, genom fyra olika faser. Faserna (eng. static, weakened static, dynamic samt 

actuarial) tros främst bero på olika ägarintressen. Ding et al. (2008) kopplar ihop 

övergången från HCA till FVA med den förändrade synen på investeringar. Idag är man 

mer intresserad av snabb avkastning och kortsiktiga resultat jämfört med tidigare då 

intressenterna hade långsiktiga relationer till företagen, ofta på grund av statligt ägande 
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eller familjeföretag. Den senaste övergången leder till att företag blir motvilliga att ta 

förluster då det drabbar dem direkt på grund av kortsiktigheten hos aktieägarna, därför vill 

inte företagsledningen belasta företaget med kostnaden för avskrivning av goodwill. 

Tidigare har det inte varit några problem då man har haft långsiktiga intressenter och 

således har enstaka förluster spelat en mindre roll. Enligt författarna så skapar 

kortsiktigheten en attityd som sätter fokus på aktieägarna framför övriga intressenter, till 

exempel långivarna vilket märks bland annat på synen på balansräkningen. Tidigare så var 

balansräkningen framförallt till för att säkerställa långivares säkerheter, men nu är dess 

främsta fokus att ge aktieägarna korrekt information.  Elwin (2008) håller inte med Ding et 

al. (2008) om att fokus nu hamnar på aktieägarna. Han menar att investerare inte bryr sig 

om nedskrivningar av goodwill då investerare är mer intresserade av patent, forskning & 

utveckling med mera. Vidare hävdar han att redovisningsreglerna gällande goodwill inte är 

tillräckligt felaktiga för att behöva ändras, utan att de är tillräckligt bra. Penman (2009) 

hävdar också att investerare lägger liten vikt vid immateriella tillgångar då de i huvudsak 

bryr sig om resultaträkningen och använder den som komplement till balansräkningens 

tillkortakommanden.  

 

Penman (2009) hävdar också, som nämnt ovan, att man istället för att se immateriella 

tillgångar i balansräkningen ska ta in resultatet av immateriella tillgångar i resultaträkning, 

vilket i så fall skulle leda till att man får ett mer verkligt värde av dessa tillgångar. Detta 

skulle medföra att man skulle se de verkliga värdena utav dessa tillgångar och därmed se 

vad företagets ”egentliga bokförda värde”. Penman (2009) argumenterar att man inte ska 

bokföra immateriella tillgångar till balansräkningen för att det medför en grad av 

spekuleringar vid värderingen, vilket medför ett felaktigt värde av posten. Vilket skadar 

övriga resultatet om man värderar posten för högt. Det spekulerandet är bättre lämnat till 

intressenterna, i många fall investerare och kreditgivare. 

 

Den effektiva marknadsteorin hävdar att marknaden ser till att göra korrekta värderingar. 

Den bygger på tre olika versioner av teorin baserade på styrkan av marknaden; svag, semi-

stark och stark. Den svaga formen hävdar att marknaden har justerat priserna för all 

tillgänglig information, det vill säga priset är påverkat av all tidigare publicerad 

information. Den semi-starka versionen av hypotesen hävdar att priset återspeglar all 
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publicerad information men även att priset kommer att ändras direkt när ny information 

påvisas. Den starka formen går ett steg längre och hävdar att priset omedelbart kommer att 

återspegla även dold information (Fama 1970). 

 

Den effektiva marknadsteorin kräver att aktörerna på marknaden har rationella och flexibla 

förväntningar som uppdateras då ny information tillkommer för att anpassas till den nya 

verkligheten. Vidare hävdar teorin att investerare och andra aktörer på marknaden kan 

agera slumpmässig vilket leder till att några få kan göra onormala vinster. Därmed kan 

enstaka aktörer eller personer kan agera inkorrekt medan ser man till den fullständiga 

marknaden så agerar den korrekt (Fama 1970). 

 

Den effektiva marknadsteorin förutsätter att all information återspeglas på marknaden och 

därmed att alla aktörer har samma förutsättningar att prestera lika. Genom att företag har 

tillgång till samma information finns det en möjlighet att de presterar likvärdigt. Vidare 

förutsätts att investerare agerar slumpmässigt och att de följer det ”normala” så att inte 

nettoeffekten på marknadspriserna kan utnyttjas för att företag ska få en onormal vinst 

under en längre tidsperiod (Fama 1970). 

 

Den effektiva marknadsteorin har dock erhållit mycket kritik, bland annat att det finns 

aktörer på marknaden som inte är rationella, vilket gör att det kan uppstå felaktiga 

prissättningar som kan utnyttjas av mer rationella aktörer för att prestera överavkastning. 

Vidare finns det kritik mot att marknaden inte kan vara perfekt då det inte skulle finnas 

incitament för professionella att upptäcka ny information, då den redan skulle vara 

tillgänglig (Malkiel 2003).  

 

4.	  Hypotesutformning	  

Vi kommer att testa vår nollhypotes gentemot två andra hypoteser, en där goodwill har 

negativ påverkan samt en där goodwill har en positiv påverkan. För att förkasta 

nollhypotesen krävs en signifikansnivå under 5 % (Läs mer under 5.4 Linjär Regression). 

Som ”förmåga att ge avkastning till aktieägarna” mäter vi goodwills påverkan på två, för 

aktieägarna, viktiga faktorer (Läs mer under 5.3 Variabler). 
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H0 

Det finns inte något samband mellan storleken av goodwill och ett företags förmåga att 

leverera avkastning till aktieägarna. 

 

H1 

Det finns ett samband mellan storleken av goodwill och ett företags förmåga att leverera 

avkastning till aktieägarna. 
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5.	  Metod	  

5.1 Val av metod 

Vi har utgått från en deduktiv ansats för att testa sambanden mellan storleken på goodwill 

och påverkan gentemot aktieägarna. Då mängden av data är betydande, av numerisk 

karaktär och under en begränsad tidsperiod har vi valt att genomföra en kvantitativ 

tvärsnittsstudie. Insamlad data analyseras med hjälp av en multipel linjär regression. Valet 

av variabler har varit en vital del då det är avgörande för legitimiteten för analysen samt 

slutsatsen och på så vis för hela studien. 

 

5.2 Urval  

Vi kommer att studera företag på den svenska marknaden, för att den har lättillgänglig och 

tillförlitlig information. Således baserar sig studien på ett icke-sannolikhetsurval då det inte 

är baserat på slumpmässiga faktorer (Saunders, Lewis & Thornhill 2007). Det slutgiltiga 

urvalet för studien består av 83 svenska företag, samtliga noterade på Nasdaq OMX Nordic 

Stockholm. Urvalet består av samtliga företag listade på Large- och Mid Cap. Den 

studerade perioden är 2006 – 2011. Valet av tidsperiod beror på att listade företag inom 

EU blev tvungna att följa IFRS standarder från och med 2005 kommer, att 2005 utelämnas 

beror på att företag med brutet räkenskapsår inte nödvändigtvis började rapportera enligt 

IFRS förrän 2006 vidare är de senaste årsredovisningarna som offentliggjorts för 2011. Att 

finanskrisen 2008 kan ha en påverkan på resultatet är vi medvetna om, oavsett val av 

tidperiod kommer dock marknadseffekter ha påverkan på resultatet. Vidare så är det som 

nämnt ovan denna tidsperiod som är möjlig på grund av förändringar i redovisnings 

standarder. Målet är heller inte att se den absoluta påverkan på aktieägarnas avkastning 

utan skillnaderna mellan företag med olika storlek på goodwillposten och således bör inte 

finanskrisen påverka resultatet.  

 

Initialt gjordes ett urval på 134 företag, där 28 föll bort på grund av att de inte var noterade 

2006-01-01. Vidare föll 23 företag bort då de inte presenterade tillräcklig data gällande 

goodwill i årsredovisningen. Slutgiltiga urvalet består av 83 och utgör 61,94% av samtliga 

företag på Nasdaq OMX Nordic Stockholms Large- och Mid Cap. De är fördelade på 
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följande branscher: Industrivaror och -tjänster (28), Energi (1), Hälsovård (5), Finans & 

Fastighet (11), Sällanköpsvaror och -tjänster (16), Dagligvaror (4), Material (8), Telekom 

(3) och IT (7). Av de 83 analyserade företagen är 45 noterade på Large cap och 38 på Mid 

cap. Valet av hur vi definierar variablerna (Se 3.3 variabler) gör det möjligt att undersöka 

företag i olika storlek utifrån samma regression, således kommer vi inte att analysera 

Large- och Mid cap var för sig. Vidare kommer vi inte göra branschspecifika analyser då 

urvalet är för litet, se till exempel att det endast finns ett bolag inom energi.  

5.3 Variabler 

Denna studie använder sig av tre oberoende variabler, varav en experimentell, storlek av 

goodwill (a), samt två kontrollvariabler (b) och (c). Storleken av goodwill definieras som 

periodens genomsnitt av goodwills andel, mätt i procent, av balansomslutningen. 

Fördelarna med att definiera storleken av goodwill enligt ovanstående är: (1)  tydlig 

definition, (2) goodwills definition är standardiserad enligt IFRS vilket möjliggör 

jämförelse mellan såväl bolag som länder, (3) data är tillgänglig och tillförlitlig då den 

finns i företagens årsredovisningar, (4) ett genomsnitt av tidsperioden jämnar ut kortsiktiga 

svängningar och (5) att mäta som andel möjliggör jämförelse mellan olika stora företag. 

 

De två kontrollvariablerna som används i studien är (b) Löpande kassaflöde på totalt 

kapital samt (c) Omsättningstillväxt. Kassaflöde på totalt kapital definieras som periodens 

genomsnitt av kassaflödet från löpande verksamheten delat med totalt kapital medan 

Omsättningstillväxten är förändringen i omsättning mellan 2006 och 2011, mätt i procent. 

Valet av kontrollvariabler härleds till att de borde ha en tydlig påverkan på resultat och 

utveckling av marknadsvärdet.  

 

De beroende variabler som används i studien är: (d) Utvecklingen av marknadsvärdet mätt 

i procent, (e) Genomsnittligt resultat på totalt kapital. Genom de här två variablerna 

kommer vi att mäta två olika saker. Den första hur företaget värderas av marknaden, den 

andra företagets förmåga att tjäna pengar och således i förlängningen ge avkastning till 

aktieägarna. 
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(d) är menat för att se utvecklingen av värderingen på företaget medan (e) mäter företagets 

förmåga att leverera vinst på sysselsatt kapital och således i förlängningen avkastning till 

aktieägarna. Användningen av två olika variabler är för att i större mån undvika kortsiktig 

marknadspåverkan på marknadsvärdeutveckling samt eventuella engångsposter på 

resultatet. Data för aktiepris finns tillgängligt via Nasdaq OMX och är tillförlitlig. Betalt 

aktiepris multipliceras med antalet aktier vid 2005-12-31 samt 2011-12-31 för att få fram 

utvecklingen av marknadsvärdet. Såväl antalet aktier som data för (d) hämtas från 

företagens årsredovisningar.  

 

Variablerna beräknas enligt följande formler:  

För samtliga former gäller n=år mellan 2006-2011 

 

(a) Storlek av goodwill 

𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘  𝑎𝑣  𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 =
Σ 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙!
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙!

6  

(b) Löpande kassaflöde på totalt kapital 

𝐿ö𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒  𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒  𝑝å  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
Σ 𝐿ö𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒  𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒!𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙!

6  

(c) Omsättningstillväxt 

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 =
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  2011
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  2006− 1 

(d) Utveckling marknadsvärde 

𝑈𝑡𝑣𝑒𝑐𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔  𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒r  2011 − 12 − 31 ∗ 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠  2011 − 12 − 30
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟  2005 − 12 − 31 ∗ 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠    2006 − 01 − 02

− 1 

 

(e) Avkastning på totalt kapital  

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑝å  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
Σ 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡!
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙!

6  
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5.4 Linjär regression 

Regressionsanalyser används för att förklara vilken effekt en eller flera oberoende 

variabler (x) har på en beroende variabel (y) (Andersson, Jorner & Ågren 2007). För att 

undersöka hypoteserna i studien analyserar vi data med en multipel linjär regression. 

 

Valet av en multipel linjär regression beror på att den tar hänsyn till flertalet oberoende 

variabler för att förklara en beroende variabel samt se vilken påverkan de olika variablerna 

har. Således passar analysmetoden väl för den typ av studie som utförs och den typ av data 

som används. Vi kommer att med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) genomföra regressionen av insamlad data. Med SPSSs hjälp 

kommer vi att kunna genomföra en regression på vårt resultat och därmed kunna 

presentera en mer rättvis bild över verkligheten (Andersson et al. 2007). Viktigt att beakta 

är att regressionen endast kan visa korrelation mellan variabler och betraktar inte 

kausaliteten. 

 

De begrepp som främst används i en multipel linjär regression förklaras nedan med en 

beskrivning av hur vi kommer att använda oss av dem. 

 

Koefficienten – Koefficienten syftar på den oberoende variabelns koefficient, vilket 

innebär att den visar hur relationen mellan de två variablerna ser ut. Om den oberoende 

variabeln skulle öka med X skulle den beroende variabeln öka med bX, där b är 

koefficienten. Således är koefficienten en viktig del av resultatet då den visar hur mycket 

den beroende variabeln påverkas av den oberoende. (Andersson et al. 2007) 

 

Signifikansnivå – När man gör en linjär regression och får ut ett resultat genom 

koefficienten så måste man kontrollera om den är statistiskt signifikant eller inte. Det visar 

sig genom signifikansnivån. Ju närmre noll (0), desto mer signifikant och således 

tillförlitligt är resultatet. Som gränsvärde för att förkasta H0 krävs en signifikansnivå som 

inte överstiger 0,05 vilket anses som att det finns ett starkt samband mellan beroende och 

oberoende variabel (Andersson et al. 2007). Om signifikansnivån överstiger 0,1 anses det 

statistiska sambandet mellan beroende och oberoende variabel vara svagt eller obefintligt 

(Andersson et al. 2007). 
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Förklaringsgrad (R2) – Visar den oberoende variabels förklaringskraft genom att 

variationen i de oberoende variablerna förklarar variationen i den beroende variabeln. 

Desto högre tal (mellan 0-1), desto bättre förklaringskraft mellan variablerna, där 1 menar 

att 100 % av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av den oberoende 

variabeln. I denna studie kommer vi använda oss av justerad förklaringsgrad då 

användandet av flera kontrollvariabler tenderar att överskatta den ojusterade 

förklaringsgraden (Andersson et al. 2007).   

 

5.5 Hypotesprövning 

För att tydliggöra hur vi kommer att testa våra hypoteser kommer vi här presentera de 

värden som antas motsvara respektive hypotes. 

 

H0 förkastas om vi finner ett samband, såväl positivt som negativt, mellan den 

experimentella variabeln och de beroende. Sambandet definieras som att signifikansnivån 

inte överstiger 5 %.  

 

H1 antas om vi finner ett samband (signifikansnivå under 5 %) mellan den experimentella 

variabeln och de beroende.  
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6.	  Resultat	  

Det empiriska avsnittet inleds med en deskriptiv kartläggning av variablerna för att 

sedermera gå in på resultatet från de linjära regressioner som genomförts som del av vår 

hypotesprövning. 

6.1 Deskriptiv kartläggning 

Tabell	  1.	  Deskriptiv kartläggning 

Beroende variabler 
 Antal Medelvärde Median Std. Avvikelse Min Max 

Avkastning 

totalt 

kapital 

83 7,4 % 6,5 % 7,2 -29,56 % 30,13 % 

Utveckling 

marknadsvä

rde 

83 49,2 % 10,2 % 111,5 -93,69 % 492,73 % 

Oberoende variabler 

Experimentell variabel 

Goodwill 83 16,3 % 11,2 % 15,2 0,14 % 68,19 % 

Kontrollvariabel 

Kassaflöde 

totalt 

kapital 

83 9,9 % 10 % 7,5 -25,63 % 34,64 % 

Tabell 1 – Deskriptiva statistiken syftar till att visa extremvärden samt medelvärde och median för att skapa en bild av insamlad data. 

För definitioner se 3.3 Variabler. 
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6.2 Resultat och hypotesprövning 

Tabell	  2. Regressionsanalys avkastning på totalt kapital 

Beroende variabel Förklaringsgrad (R2) 

Avkastning totalt = 𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕  𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍

kapital 68,8% 

Oberoende variabler 

Experimentell 

variabel 
Koefficient Signifikansnivå 

Goodwill -0,043 0,151 

Kontrollvariabler 

Kassaflöde totalt 

kapital 
0,805 0,000 

Omsättningstillväxt -0,003 0,400 
Tabell 2 – För definitioner av variabler se 3.3 Variabler 

 

Ur tabell 2 kan man utläsa att goodwill inte har en signifikant påverkan på den beroende 

variabeln, avkastning på totalt kapital. Gränsvärdet på 5 % är vida överstiget och således 

kan vi inte förkasta H0 med grund i vår första regression. Dock finner vi att tillsammans 

med kontrollvariablerna får vi en förklaringsgrad på 68,8 % vilket lämnar 31,2 % till 

okända variabler. Värt att påpeka är dock att förklaringsgraden, som nämnt tidigare, endast 

tar hänsyn till korrelationen och inte kausaliteten, således kan det inte bevisas att just våra 

variabler påverkar resultatet.  Vi finner en hög signifikans för kassaflöde på totalt kapital, 

vilket var väntat då resultat och kassaflöde i de flesta verksamheter är starkt 

sammankopplade. 
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Tabell	  3. Regressions analys utveckling marknadsvärde 

Beroende variabel Förklaringsgrad (R2) 
𝑼𝒕𝒗𝒆𝒄𝒌𝒍𝒊𝒏𝒈  𝒎𝒂𝒓𝒌𝒏𝒂𝒅𝒔𝒗ä𝒓𝒅𝒆

=
𝑨𝒏𝒕𝒂𝒍  𝒂𝒌𝒕𝒊𝒆𝐫  𝟐𝟎𝟏𝟏 − 𝟏𝟐 − 𝟑𝟏 ∗ 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒆𝒌𝒖𝒓𝒔  𝟐𝟎𝟏𝟏 − 𝟏𝟐 − 𝟑𝟎
𝑨𝒏𝒕𝒂𝒍  𝒂𝒌𝒕𝒊𝒆𝒓  𝟐𝟎𝟎𝟓 − 𝟏𝟐 − 𝟑𝟏 ∗ 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒆𝒌𝒖𝒓𝒔    𝟐𝟎𝟎𝟔 − 𝟎𝟏 − 𝟎𝟐

− 𝟏 
2,4 % 

Oberoende variabler 

Experimentell 

variabel 
Koefficient Signifikansnivå 

Goodwill 0,449 0,579 

Kontrollvariabler 
Kassaflöde totalt 

kapital 
2,475 0,134 

Omsättningstillväxt 0,125 0,136 
Tabell 3 – För definitioner av variabler se 3.3 Variabler 
 

 

Resultatet för vår andra beroende variabel, utvecklings marknadsvärde, kan utläsas ur 

tabell 3. Här finner vi en mycket lägre förklaringsgrad samt överlag lägre signifikans. 

Även detta stämmer överens med föregående regression, att vi inte kan förkasta H0, då 

gränsvärdet på 5 % för signifikansnivån är vida överstiget. I denna regression finner vi 

väldigt lite korrelation mellan de oberoende variablerna och den beroende, hela 97,6% av 

förändringen påverkas av okända variabler. Vilket inte stämmer överens med vad vi 

väntade oss, att både kassaflödet och omsättningstillväxten skulle ha en tydlig påverkan på 

marknadsvärdet. Det kan dock bero på att detta är en tvärsnittsanalys, en tidsserieanalys 

hade kunnat ge ett annat resultat. 
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7.	  Analys	  

Tidigare forskning visar motsägande resultat. Det finns studier som visar att 

tillförlitligheten hos goodwill är hög samtidigt som andra studier visar på att 

företagsledningar agerar opportunistiskt och påverkar värderingen för egen vinning. Även 

om vår analys syftar till att utreda om storleken av goodwillposten påverkar aktieägarna 

blir det indirekt även en kartläggning av ifall goodwill generellt sätt övervärderas, på 

bekostnad av aktieägarna.  

 

De problem som belyses av agentteorin verkar inte vara utbrett bland de undersökta 

bolagen, då man i så fall hade kunnat vänta sig en generell övervärdering av goodwill. En 

generell övervärdering borde ha lett till att företag med större goodwill har ett lägre resultat 

i förhållande till totalt kapital. Detta då kapitalet hade ökat men resultatet stannat det 

samma. Således stämmer inte vårt resultat överens med Carlin & Finchs studie som visade 

på opportunistiska företagsledningar. Resultatet av regressionen tyder också på att 

marknaden finner en tilltro till värderingen av goodwill då vi inte finner en lägre 

utveckling av marknadsvärderingen för företag med en stor goodwillpost. Även här går 

resultatet emot Carlin & Finch som hävdar att regelverket kring värderingen av goodwill 

ger sänkt tillförlitlighet och relevans till redovisningen. Att vårt resultat skiljer sig emot 

Carlin & Finch kan ha många olika anledningar, några utav dessa kan vara nationella-, 

kulturella aspekter eller företags normer.  

 

Vårt resultat ger dock stöd till att aktieägarna inte behöver oroa sig för dagens regler 

gällande redovisning av goodwill, då det finns andra, okända, faktorer som påverkar mer. 

Det är samstämmigt med Elwins synpunkter på att aktieägarna inte behöver oroa sig för 

dagens redovisningsregler, då de inte är ”tillräckligt felaktiga” och att investerare i första 

hand tittar på andra faktorer. Även Penman stöder detta genom att hävda att 

resultaträkningen kompenserar balansräkningens tillkortakommanden. Enligt Ding et al. 

skapar de nya redovisningsreglerna dock ett fokus på aktieägarna. Ser man till agentteorin 

finns då risken att företagsledningen prioriterar att presentera bra resultat, på bekostnad av 

nedskrivningar, då aktieägarna har större makt över företagsledningen än till exempel 

långivare. Å andra sidan finns risken för att företagsledningen också struntar i 
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goodwillposten om det visar sig att investerare inte bryr sig om den, utan istället har ett 

större fokus på resultaträkningen i likhet med Penmans argument.  

 

Vårt resultat visar inga indikationer på att företag övervärderar goodwill, då vi i så fall 

borde se ett lägre resultat på totalt kapital, på de företagen som övervärderar. Skulle 

övervärdering ske generellt över samtliga företag skulle det dock inte visa sig då 

förändringen skulle vara densamma för samtliga bolag. Således kan vi inte slå fast att det 

inte finns opportunistiskt beteende som påverkar värderingen av goodwill, men det verkar 

inte, då det verkar osannolikt att samtliga företag övervärderar lika mycket, vara ett utbrett 

problem. Åtminstone inte i sådan utsträckning att det syns i vår statistiska analys. Detta får 

även stöd i exempelvis Lees studie, där han hävdar att opportunism inte är ett utbrett 

problem då det inte ger utslag i hans analys.  

 

Att vi inte finner någon tydlig koppling mellan någon av våra använda variabler visar på 

att det finns fler aspekter som marknaden tar in vid värderingen av företag. Enligt effektiva 

marknadsteorin så tar investerarna hänsyn till all information och således kan det även vara 

att de gör en egen värdering av goodwill i vilken de tar hänsyn till egna parametrar om 

företagen. Det vill säga att marknaden är stark och avslöjar information som inte finns 

offentligt publicerad. Då skulle värderingen av företagsledningen spela mindre roll då 

investerarna tar sin egen värdering i beaktning. Det skulle resultera i att det inte blir någon 

koppling mellan storleken på goodwill och möjligheten att skapa avkastning. Vidare kan 

man anta att ett företag inte kan övervärdera en goodwillpost i all oändlighet, utan för eller 

senare kommer den att anpassas till marknadens syn på värdering. Om marknaden tar in all 

information kan man även hävda att goodwillposten spelar en väldigt liten roll i 

sammanhanget och att marknaden kanske lägger mer fokus, som Elwin hävdar, på patent 

och forskning & utveckling. 
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8.	  Slutsats	  

De regressioner som genomfördes i studien gav tydligt underlag för att förkasta H1 på 

grund av att det saknades en tydlig koppling mellan storleken av goodwill och våra två 

experimentella variabler. Vi förkastar inte H0, men antar den inte heller då vårt resultat 

snarast ger indikationer som stärker H0. Dock kan vi inte utesluta att faktorer som ligger 

utanför denna studie har påverkat resultatet, till exempel marknadsförändringar, 

finanskriser och felaktiga förväntningar från investerare. 

 

Vårt resultat visar på att den heta debatten rörande värderingen av goodwill kan anses vara 

överdriven. Då goodwill har en liten påverkan på två, för aktieägarna, viktiga faktorer; 

avkastning på totalt kapital och marknadsvärderingen. Vilket även stöds av Elwin och 

Penman som ju hävdar att investerare inte behöver oroa sig för reglerna för redovisning av 

goodwill. Viktigt att beakta är dock att vi har gjort en studie över tid och inte, i likhet med 

många tidigare studier inom området, gjort en eventstudie. Således kan det finnas 

händelser rörande goodwill som har en stor påverkan för aktieägarna, så som 

nedskrivningar. I denna studie finner vi dock indikationer på att företag i Sverige inte 

övervärderar goodwill i sådan utsträckning att det påverkar aktieägarna. Carlin & Finch 

tycker att regelskapare, revisorer och övriga intressenter bör finna oro i hur goodwill 

redovisas. Vi finner inga bevis för att aktieägarna bör ha denna oro utan närmast tvärtom, 

att det är en mindre viktig aspekt för aktieägare.  

 

8.1 Framtida forskning 

Vi föreslår att vidare forskning görs för att se om goodwill är korrekt värderad. I vår studie 

presenterar vi endast om goodwillposten har påverkan på marknadsvärdet. Som ovan 

nämnt har den ingen större påverkan på resultatet vilket påvisar att företag i Sverige 

värderar goodwill likvärdig med varandra (annars bör resultatet skiljt sig mellan företagen 

emellan). Framtida studier skulle kunna titta på om svenska företag gör en rättvisande 

värdering av goodwill, det vill säga värderar de lika bra eller lika dåligt? Vidare vore det 

intressant att studera ifall ekonomiska incitamentprogram för företagsledningen påverkar 



 28 

storleken på goodwillposten, i likhet med Jarvas studie om att påverkar vilja att göra 

nedskrivningar.
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9.	  Bilaga	  1.	  Tabell	  med	  samtlig	  data	  
Företag # Andel 

Goodwill 

Utveckling 

marknadsvärde 

Resultat/totalt 

kapital 

Kassaflöde/totalt 

kapital 

Omsättningstillväxt 

1 10,68 % 87,44 % 8,42 % 10,3 % 63,18 % 

2 15,08 % 53,14 % 13,96 % 16,19 % 54,67 % 

3 21,75 % 188,97 % 10,65 % 14,57 % 44,69 % 

4 0,3 % -80,92 % 5,9 % 12,38 % 1157,15 % 

5 47,4 % 32,67 % 6,92 % 12,36 % 34,2 % 

6 16,61 % -33,79 % 23,21 % 19,21 % 26,88 % 

7 11,23 % 387,19 % 15,82 % 10,24 % 60,76 % 

8 2,19 % 219,99 % 3,97 % 2,69 % 106,12 % 

9 29,54 % 9,53 % 6,21 % 12,61 % 33,04 % 

10 0,14 % 76,33 % 1,2 % 1,35 % 52,75 % 

11 19,8 % 10,41 % 7,16 % 18,39 % 20,78 % 

12 25,82 % -47,76 % 5,7 % 5,35 % 62,14 % 

13 11,02 % 77,2 % 14,33 % 17,36 % 90,22 % 

14 30,9 % 492,73 % 21,01 % 25,59 % 479,61 % 

15 4,6 % -29,59 % 8,95 % 18,01 % 29,2 % 

16 0,16 % 12,71 % 5 % 12,34 % 184,24 % 

17 2,73 % 253,48 % 16,84 % 18,93 % 65,08 % 

18 10,14 % 49 % 11,34 % 17,28 % 14,51 % 

19 14,53 % -7,83 % 16,56 % 3,49 % -64,67 % 

20 3,65 % -49,02 % 5,4 % 7,65 % -2,17 % 

21 28,21 % 153,68 % 8,18 % 7,18 % 99,96 % 

22 68,19 % -93,69 % -5,22 % 6,51 % -32,59 % 

23 8,46 % 409,55 % 5,9 % 7,82 % 26,19 % 

24 24,71 % 10 % 8,65 % 9,63 % 39,81 % 

25 10,91 % 173,21 % 15,32 % 19,1 % 109,19 % 

26 47,54 % 314,4 % 16,47 % 18,76 % 121,82 % 

27 38,55 % 85,49 % 5,95 % 8,61 % 68,09 % 

28 24,57 % -47,78 % 1,32 % 3,59 % 23,63 % 

29 4 % 6,72 % 16,26 % 4,27 % 278,48 % 

30 15,34 % -67,71 % 2,67 % 10,24 % -48,92 % 

31 41,25 % 64,54 % 30,13 % 34,64 % 60,82 % 

32 36,7 % 121,06 % 5,54 % 8,02 % -83,9 % 

33 0,29 % -26,06 % 11,86 % 11,19 % 61,34 % 

34 2,36 % -25,08 % 4,46 % 6,77 % 0,34 % 

35 11,04 % 22,48 % 9,04 % 13,39 % 38,22 % 

36 13,07 % 9,86 % 8,15 % 13,26 % 16,61 % 

37 29,65 % 112,17 % 10,63 % 13,89 % 77,02 % 

38 0,8 % 50,99 % 9,9 % 17,47 % 34,37 % 

39 1,48 % 7,15 % 10,41 % 11,39 % -0,53 % 

40 0,59 % 95,17 % 6,54 % 2,07 % 39,4 % 

41 7,63 % -84,4 % 4,27 % 4,5 % 22,69 % 
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42 0,24 % 90,52 % 8,71 % 4,47 % 34,97 % 

43 9,4 % 19,66 % 4,98 % 4,72 % 3,79 % 

44 40,32 % 222,71 % 4,92 % 6,87 % 45,22 % 

45 2,31 % 93,58 % 4,27 % 7,72 % 144,6 % 

46 12,31 % 164,06 % -29,56 % -25,63 % 440,11 % 

47 11,46 % 140,38 % 15,53 % 16,03 % 74,22 % 

48 30,9 % 154,77 % 13,47 % 19,24 % 187,39 % 

49 5,2 % 0,13 % 7,45 % 12,51 % 32,92 % 

50 1,3 % -16,31 % 5,05 % 5,63 % -5,98 % 

51 15,56 % -16,4 % 10,56 % 18,59 % 35,16 % 

52 20,31 % -72,09 % 4,23 % 5,58 % 20,01 % 

53 29,21 % 102,49 % 8,08 % 11,24 % 64,18 % 

54 15,22 % -52,42 % 3,67 % 9,99 % -15,88 % 

55 0,49 % -34,73 % 6,49 % 0,02 % 10,18 % 

56 1,33 % -0,73 % 0,58 % 0,66 % 29 % 

57 0,91 % -18,49 % 1,12 % 5,9 % 64 % 

58 5,13 % -6,93 % 17,43 % 18,94 % 62,73 % 

59 33,43 % 16,46 % 4,32 % 7,84 % 66,61 % 

60 44,71 % 52,36 % 5,38 % 7,83 % 67,31 % 

61 11,18 % 66,81 % 6,91 % 4,85 % 83,64 % 

62 10,1 % -14,73 % 3,32 % 5,04 % 11,56 % 

63 3,81 % 14,09 % 6,99 % 10,5 % 30,15 % 

64 11,56 % -84,91 % -6,05 % 0,33 % 7,2 % 

65 1,21 % 3,39 % 3,35 % 6,26 % -0,15 % 

66 0,51 % 40,69 % 7,2 % 11,6 % 23,96 % 

67 39,34 % -20,29 % 0,41 % 1,34 % 99,35 % 

68 5,65 % -56,29 % 4,63 % 6,9 % -0,93 % 

69 6,86 % 5,79 % 5,49 % 5,48 % -5,47 % 

70 2,77 % 114,12 % 8,65 % 10,56 % 40,24 % 

71 26,12 % -17,97 % 6,32 % 12,1 % 20,34 % 

72 2,92 % -30,57 % 5,97 % 8,17 % 43,75 % 

73 25,65 % -62,8 % 0,26 % 7,64 % 15,38 % 

74 0,9 % 52,72 % 12,1 % 15,06 % 53,74 % 

75 11,81 % -7,87 % 0,44 % -1,05 % 14,79 % 

76 25,13 % 70,99 % 16,09 % 13,95 % -9,64 % 

77 31,51 % 59,11 % 7 % 16,3 % -5,45 % 

78 32,68 % 4,64 % 7,52 % 11,56 % 158,98 % 

79 33,52 % -69,1 % 3,67 % 12,42 % 11,03 % 

80 41,15 % 7,48 % 2,75 % 6,84 % 148,19 % 

81 6,24 % -1,09 % 14,03 % 21,58 % 115,03 % 

82 46,07 % 0,13 % 2,92 % 3,42 % 19,91 % 

83 41,25 % 173,32 % 4,29 % 2,53 % 32,68 % 

 


